
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย

กูแบเปาะวี หมู่ท่ี 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

150 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง

690,100 บ้านบูเก๊ะ  

หมู่ท่ี 5

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้้า 

คสล.สายบาโงจีนอ หมู่ท่ี 3

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 460 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร

1,666,900 บ้านปาดังยอ

 หมู่ท่ี 3

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายตาลีอาย หมู่ท่ี 3

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

304 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,216 ตารางเมตร 

ไหล่ทางลูกรัง

422,000 บ้านปาดังยอ

 หมู่ท่ี 3

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

โต๊ะอาแด หมู่ท่ี 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

ไหล่ทางลูกรัง

420,200 บ้านมูโนะ  

หมู่ท่ี 1

กองช่าง
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งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

สถานท่ี

ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ล าดับ

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.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปะดอ

แลแม ซอย 1 ซอย 2 ซอย 3  

หมู่ท่ี 5

ซอย 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.86 เมตร

 ยาว 36.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 104.39 ตาราง

เมตร  ซอย 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

2.86 เมตร ยาว 36.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

104.39 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้้า

 คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 

40.50 เมตร           ซอย 3 ขนาดผิว

จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 154 ตารางเมตร

529,500 บ้านบูเก๊ะ  

หมู่ท่ี 5

กองช่าง

6 ถมดินลูกรังถนนสายปอโฮงตันหยง

 หมู่ท่ี 5

ถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 283 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,415 

ตารางเมตร

426,500 บ้านบูเก๊ะ  

หมู่ท่ี 5

กองช่าง

7 บุกเบิกถนนสายโคกกาลอ หมู่ท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

399 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,596 ตารางเมตร

814,800 บ้านมูโนะ  

หมู่ท่ี 1

กองช่าง

4,970,000
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รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ระดับปฐมวัย

จัดการแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ

เด็กปฐมวัย ระหว่าง ศพด.และ ศดม.

15,000 อาคาร

อเนกประสงค์

 สนามกีฬา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย 100,000 อบต.มูโนะ 

และจังหวัด

สงขลา

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับเด็ก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

35,000 โรงเรียนบ้าน 

 มูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานครู ผลงาน

เด็กปฐมวัย และการแสดงของเด็ก

ปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา

30,000 อาคาร

อเนกประสงค์

 สนามกีฬา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

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

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนใน

พ้ืนท่ี ได้ร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที

 และได้ร่วมสนุกตามบูธกิจกรรมต่าง ๆ

100,000 อาคาร

อเนกประสงค์

 สนามกีฬา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวันให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

ปฐมวัยให้กับศพด.บ้านบูเก๊ะ     คนละ

 20 บาท จ านวน 245 วัน

102,900 ศพด.บูเก๊ะ กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวันให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

ปฐมวัยให้กับศพด.บ้านปาดังยอ  คน

ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

334,425 ศพด.บ้าน  

ปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวันให้กับ ศดม.นูรุลยาบาล

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

ปฐมวัยให้กับศดม.นูรุลยาบาล     คน

ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

385,875 ศพด.        

 นูรุลยาบาล

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวันให้กับ ศพด.มัสยิดอสิลามียะห์

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

ปฐมวัยให้กับศดม.อสิลามียะห์   คนละ

 20 บาท จ านวน 245 วัน

257,250 ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

กอง

การศึกษาฯ

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ

เรียนการสอนให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

สนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.บูเก๊ะ 

คนละ 1,700 บาท

34,000 ศพด.บูเก๊ะ กอง

การศึกษาฯ
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



 

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

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ

เรียนการสอนให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ

สนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.บ้าน

ปาดังยอ คนละ 1,700 บาท

110,500 ศพด.บ้าน  

ปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ

เรียนการสอนให้กับ ศพด.นูรุลยาบาล

สนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.      นู

รุลยาบาล คนละ 1,700 บาท

127,500 ศพด.        

 นูรุลยาบาล

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ

เรียนการสอนให้กับ ศพด.มัสยิดอสิลามี

ยะห์

สนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน

ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.มัสยิด

 อสิลามียะห์ คนละ 1,700 บาท

85,000 ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

กอง

การศึกษาฯ

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.บู

เก๊ะ

สนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 200 

บาท ให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

3,000 ศพด.บูเก๊ะ กอง

การศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

บ้านปาดังยอ

สนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 200 

บาท ให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ

7,000 ศพด.บ้าน  

ปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.    

      นูรุลยาบาล

สนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 200 

บาท ให้กับ ศพด.นูรุลยาบาล

10,000 ศพด.        

 นูรุลยาบาล

กอง

การศึกษาฯ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

มัสยิด  อสิลามียะห์

สนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 200 

บาท ให้กับ ศพด.มัสยิดอสิลามียะห์

4,000 ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

กอง

การศึกษาฯ

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.บู

เก๊ะ

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 

200 บาท ให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

3,000 ศพด.บูเก๊ะ กอง

การศึกษาฯ

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

บ้านปาดังยอ

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 

200 บาท ให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ

7,000 ศพด.บ้าน

ปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.   

 นูรุลยาบาล

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 

200 บาท ให้กับ ศพด.นูรุลยาบาล

10,000 ศพด.        

นูรุลยาบาล

กอง

การศึกษาฯ

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ

เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

มัสยิดอสิลามียะห์

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี คนละ 

200 บาท ให้กับ ศพด.มัสยิด       

อสิลามียะห์

4,000 ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

กอง

การศึกษาฯ

18

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 

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

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

 บูเก๊ะ

สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี   คนละ 

300 บาท ให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

4,500 ศพด.บูเก๊ะ กอง

การศึกษาฯ

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

 บ้านปาดังยอ

สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี   คนละ 

300 บาท ให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ

10,500 ศพด.บ้าน

ปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

 นูรุลยาบาล

สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี   คนละ 

300 บาท ให้กับ ศพด.นูรุลยาบาล

15,000 ศพด.        

นูรุลยาบาล

กอง

การศึกษาฯ

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับ ศพด.

 มัสยิดอสิลามียะห์

สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ

เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี   คนละ 

300 บาท ให้กับ ศพด.มัสยิดอสิลามี

ยะห์

6,000 ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

กอง

การศึกษาฯ

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

 คนละ 430 บาท ให้กับ ศพด.บูเก๊ะ

6,450 ศพด.บูเก๊ะ กอง

การศึกษาฯ

19

ล าดับ

ท่ี

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 

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

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ

สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

 คนละ 430 บาท ให้กับ ศพด.บ้าน

ปาดังยอ

15,050 ศพด.บ้าน

ปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ให้กับ ศพด.นูรุลยาบาล

สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

 คนละ 430 บาท ให้กับ ศพด.    นู

รุลยาบาล

21,500 ศพด.        

นูรุลยาบาล

กอง

การศึกษาฯ

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ให้กับ ศพด.มัสยิดอสิลามียะห์

สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

 คนละ 430 บาท ให้กับ ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

8,600 ศพด.มัสยิด

อสิลามียะห์

กอง

การศึกษาฯ

30 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้เด็ก

ปฐมวัยท่ีศึกษาใน ศพด. คนละ 7.82

 บาท จ านวน 260 วัน

410,710 ศพด. ใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

31 ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 

(สพฐ.)

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนท่ี

ศึกษาในโรงเรียน (สพฐ.) คนละ 7.82

 บาท จ านวน 260 วัน

2,267,018 โรงเรียน 

(สพฐ.) ใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

2
0

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

ล าดับ

ท่ี
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ/กิจกรรม



 

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

32 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

บ้านมูโนะ

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนให้กับ

โรงเรียนบ้านมูโนะ คนละ 21 บาท 

จ านวน 200 วัน

2,310,000 โรงเรียน

บ้านมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

33 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน

บ้านลูโบ๊ะลือซง

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนให้กับ

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง              

คนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน

630,000 โรงเรียน

บ้านลูโบ๊ะ

ลือซง

กอง

การศึกษาฯ

34 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน

ปาดังยอ

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนให้กับ

โรงเรียนบ้านปาดังยอ                   

คนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน

609,000 โรงเรียน

บ้านปาดังยอ

กอง

การศึกษาฯ

35 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน

ปูโป๊ะ

อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนให้กับ

โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ คนละ 21 บาท 

จ านวน 200 วัน

1,260,000 โรงเรียนบ้าน

 ปูโป๊ะ

กอง

การศึกษาฯ

9,339,778

2
1

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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.

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

จัดฉีดวัคซีนให้สุนัข แมว ของ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมูโนะ

10,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุข

2 โครงการคบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

อบรมให้ความรู้ และควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - 5 

ต าบลมูโนะ

20,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุข

3 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ประจ า

รถกู้ชีพ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ประจ ารถกู้ชีพ

5,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุข

4 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่และอุบัติซ้ า

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และ

อุบัติซ้ า

40,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุข

5 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบล

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ

100,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุข

175,000

2
2

พ.ศ.2564
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2565

รวม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี



 

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.

1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆ ในการอบรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ

120,000 อบต.มูโนะ กองสวัสดิ 

การสังคม

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บ

เส้ือผ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรมตัดเย็บเส้ือผ้า

40,000 อาคาร 

กลุมสตรี

กองสวัสดิ 

การสังคม

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆ ในการอบรมท าขนม ฯลฯ

40,000 อาคาร 

กลุมสตรี

กองสวัสดิ 

การสังคม

4 โครงการอบรมตัดผม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรมตัดผม

40,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

กองสวัสดิ 

การสังคม

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

และผู้พิการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ

ให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ          

และประชาชนในต าบล

40,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

กองสวัสดิ 

การสังคม

6 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดู

งานของกลุ่มสตรี กลุ่มผู้น าสตรี กลุ่ม 

อสม. และประชาชนในพ้ืนท่ี

จัดฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน 200,000 อบต.มูโนะ กองสวัสดิ 

การสังคม

2
3

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม



 

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

7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง

สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

8 การด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความ

จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ประจ าปี 2565

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น

พ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2565

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

9 โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(OTOP)

ประชาสัมพันธ์รบสมัคร

ผู้ประกอบการท่ีมีความสนใจเข้าร่วม

โครงการเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ให้

เป็นสินค้า OTOP

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

10 การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือสร้าง

โอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

สร้างงาน สร้างรายได้

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

11 การด าเนินงานระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า TPMAP

สนับสนุนครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ให้มี

คุณภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

480,000

2
4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี

ด าเนินการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี

รวม

งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม



 

2.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียน 30,000 โรงเรียนใน

ต าบลมูโนะ

ส านักปลัด

 อบต.

2 การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 

ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยใข้ความสมานฉันท์ ด้วยแนวทาง

สันติ

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

3 การสนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน 

แผนต าบล

สนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน แผน

ต าบล

- หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

30,000

  

2
5

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

รวม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 

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.

1 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล ฯ

100,000 พ้ืนท่ีต าบล  

มูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน 

ประชาชน และข้าราชการในต าบลมูโนะ

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชน 

ประชาชนและข้าราชการในพ้ืนท่ี

ต าบลมูโนะ

300,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กในพ้ืนท่ี

ต าบลมูโนะ

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กในพ้ืนท่ี 

เพ่ือพัฒนาทักษาด้านการกีฬาให้กับ

เด็กในพ้ืนท่ี

40,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจ ามัสยิด

จัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ส าหรับ

เด็กปฐมวัย

15,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

455,000

2
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พ.ศ.2565

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

รวม



 

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.

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

จัดโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชในต าบล  

มูโนะ

20,000 ต าบลมูโนะ ส านักปลัด

 อบต.

2 โครงการต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

-จัดเวทีชุมชน 30,000 ม.1 ต.มูโนะ สนง.กษอ.

และ

หน่วยงาน

บูรณาการ

-ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน

การเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชน

30,000 หมู่ท่ี 1 - 5

 ต าบลมูโนะ

สนง.กษอ.

และ

หน่วยงาน

บูรณาการ

-สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้าน

การเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชน

30,000 ม.1 ต.มูโนะ สนง.กษอ.

และ

หน่วยงาน

บูรณาการ

110,000

2
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 

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.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,943,200 อบต.มูโนะ กองสวัสดิ 

การสังคม

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,433,600 อบต.มูโนะ กองสวัสดิ 

การสังคม

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 อบต.มูโนะ กองสวัสดิ 

การสังคม

10,406,800

2
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท) สถานท่ี

ด าเนินการ



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง ผู้บริหาร

และสมาชิกสภา อบต.

600,000 อบต.มูโนะ ส านักปลัด 

อบต.

2 โครงการอบรมพนักงานและ

ประชาชนในท้องถ่ินให้มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี

อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชน 30,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

ส านักปลัด 

อบต.

630,000

2
9

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

 (บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม



 

3.2 แผนงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย

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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต าบล 

 มูโนะ

150,000 ศูนย์กีฬา

ต าบลมูโนะ

ส านักปลัด 

อบต.

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 600,000 ต าบลมูโนะ ส านักปลัด 

อบต.

3 โครงการให้ความรู้เร่ืองอัคคีภัย

เบ้ืองต้นแก่เด็กนักเรียนและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

จัดอบรมเร่ืองอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่เด็กนักเรียน

และประชาชนในพ้ืนท่ี

28,250 รร.ใน

ต าบลมูโนะ

ส านักปลัด 

อบต.

4 โครงการครูแดร์ เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา ปลูกจิตส านึกของนักเรียนและ

เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก

ถึงโทษของยาเสพติด เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน สร้างนิสัย

ในการเคารพกฎจราจร

ปปส. รร.ใน

ต าบลมูโนะ

สภ.มูโนะ

5 โครงการครู 5 นาที ปลูกจิตส านึกของนักเรียนและเยาวชนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษของ

ยาเสพติด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่นักเรียนและเยาวชน สร้างนิสัยในการ

เคารพกฎจราจรและความปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

ของหน่วย พ้ืนท่ี      

ต.มูโนะ

สภ.มูโนะ

778,250

3
0

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

 (บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รวม

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

4.๑ แผนงาน

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

3
1

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1 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.

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

20,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนมีความส านึก

รับผิดชอบจัดการส่ิงแวดล้อม

ร่วมรณรงค์ ให้ความรู้แก่เด็ก 

เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

20,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะ จัดซ้ือและแจกจ่ายถังขยะให้

ประชาชนในพ้ืนท่ี

100,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้ความรู้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 20,000 อบต.มูโนะ กอง

สาธารณสุขฯ

160,000

3
2

รวม

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4   เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการคอตัมอัลกุรอาน จัดกิจกรรมคอตัม (อา่น) อัลกุรอาน

ร่วมกัน ให้กับเด็กในพ้ืนท่ี

30,000 อาคารอเนกประสงค์

 สนามกีฬาต าบลมูโนะ

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า

ศาสนา และผู้น าชุมชน

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับผู้น า

ศาสนา และผู้น าชุมชน

120,000 อบต.มูโนะ จังหวัด

ปัตตานี และจังหวัด

สงขลา

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเมาลิดให้กับประชาชนใน

พ้ืนท่ี ร่วมฟังบรรยายธรรม กล่าวซอ

ลาวาตนบี และรับประทานอาหาร

ร่วมกัน

120,000 มัสยิดในต าบลมู

โนะ

กอง

การศึกษาฯ

3
3

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

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

4 โครงการส่งเสริมประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและ

เยาวชน

จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ

ด้านอสิลามศึกษา และการแข่งขัน

เดินพาเหรดตามแนวทางวิถีมลายูพ้ืน

ถ่ิน

80,000 มัสยิดในต าบลมู

โนะ

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

จัดกิจกรรมร่วมละหมาดมัฆริบและ

ร่วมรับประทานอาหารเปิดปอซอ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

100,000 มัสยิดในต าบลมู

โนะ

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการอบรมส่งเสริมศาสนา

ให้กับเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมบรรยายธรรมให้กับเด็ก

และเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน

35,000 พ้ืนท่ีต าบลมูโนะ กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ร่วมกันกวนอาซูรอภายในต าบลมูโนะ

40,000 มัสยิดในต าบลมู

โนะ

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สร้างมวลชนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ใน

พ้ืนท่ี เพ่ือสอบถามปัญหาต่างๆ

ของหน่วย พ้ืนท่ีต าบลมูโนะ สภ.มูโนะ

525,000

3
4

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3   พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดประเด็นยุทธศาตร์ท่ี  7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในการป้องกันการทุจริต

อบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง

20,000 อบต.มูโนะ ส านักปลัด

 อบต.

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ าเภอสุไหงโก-ลก

ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี

ประสบปัญหาในด้านต่างๆ

40,000 อบต.มูโนะ กอง  

สวัสดิการ

สังคม

60,000

3
5

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


