
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ
อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

 กลบัมาพบกนัอกีครั้งกบัวารสารรายงานผลการ
ปฏบิตังิานประจ�าปี 2563 ฉบบันี้ เป็นฉบบัประจ�าปี ที่ 6 
ฉบบัที่ 1 เนื้อหาของบทความยงัคงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกบั
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2563 ประกอบด้วย
รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน งบรายรบั - รายจ่ายตาม
งบประมาณ ประมวลภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร และความภาคภูมิใจของอบต. 
เกี่ยวกับการประเมิน ITA และความสามารถด้านกีฬา
ฟตุบอลของเยาวชน 

 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะได้จดัให้มช่ีองทาง
ประจ�าส�าหรบัเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและผลงานของ อปท. 
เพื่อเป็นช่องทางที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กบัประชาชนได้รบัทราบ 

    กองบรรณาธกิารวารสารรายผลงานการปฏบิตังิานของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร
ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูอ่้านทกุท่านและขอขอบคณุ
ที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารมาอย่างต่อ
เนื่อง พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั 

นายวทิยา วรรณทอง
บรรณาธกิาร
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ต�ำบลมูโนะน่ำอยู่
 ต�าบลมูโนะเป็นต�าบลที่มกีารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน�้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาที่ดมีมีาตรฐาน

และทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีสภาพภูมิทัศน์ของต�าบลสวยงาม สะอาด มีความ 

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยของอาคารบ้านเรอืน

ประตูกำรค้ำชำยแดน
 ต�าบลมูโนะเป็นเมืองชายแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามีระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าและหลากหลายอาชีพเป็นตลาด 

ในการขนส่งสนิค้าออกต่างประเทศ

ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม
 ต�าบลมูโนะเป็นต�าบลแห่งการพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

ซึ่งมีความหลากหลาย ตลอดจนการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

ให้คงอยู่ตลอดไป

ก้ำวน�ำหน้ำกำรบริหำร
 ต�าบลมูโนะเป็นต�าบลที่มีการพัฒนาด้านการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลที่ทันสมัย การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

การบริการที่รวดเร็วถูกต้องเป็นการบริหารงานที่โปร่งใส ยุติธรรมและเป็นระบบภายใต้กรอบความคิดการบริหารงานแบบ 

ธรรมาภบิาล รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพพนกังานองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เด่นเรื่องกีฬำ
 ต�าบลมูโนะเป็นต�าบลที่มีการพัฒนาด้านการกีฬาทุกชนิด เพื่อสร้างนักกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด  

ระดับภาคและระดับประเทศ และเป็นการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดที่ปัจจุบันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่ว่า 

จะในเยาวชน และประชาชนทั่วๆ ไป

ปวงประชำร่มเย็น
 ต�าบลมูโนะเป็นต�าบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่อบอุ่น มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ  

ซึ่งกันและกัน มีระบบการให้บริการทางสาธารณสุขทั่วถึง และเปิดโอกาสในการใช้บริการที่เท่าเทียมกัน ประชาชนมีสุขภาพดี 

ทั้งร่างกายและจติใจ มอีตัราการเจบ็ป่วยในระดบัต�่า มรีะบบสขุาภบิาลชมุชนที่ด ีมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

พนัธกจิ Mission
พฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและปรบัสภาพภูมทิศัน์ภายในต�าบลให้น่าอยู่

พฒันาตลาดการค้าชายแดนเพื่อสร้างอาชพีให้กบัประชาชน

พฒันาด้านการศกึษา ศาสนา และอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่นอนัดงีาม

พฒันาด้านการบรหิารงาน และการปฏบิตังิานเพื่อมุ่งสู่การบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ

พฒันาด้านการกฬีาและนนัทนาการให้ก้าวไกล

พฒันาคณุภาพชวีติและสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

วิสัยทัศน์ Vision
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 อสัสาลามูอาลยักูม...พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลมูโนะและผู้อ่านวารสารที่เคารพรกัทกุท่านครบักระผมนายรอปา อซีอ 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลา
หลายปีที่กระผมพร้อมคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาอบต. พนกังานอบต. พนกังานจ้างทกุคน ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติ
ปัญญาเพื่อจะพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะ   พร้อมทั้งบรูณาการทกุภาคส่วน สร้างการมส่ีวนร่วม จากภาคประชาชน
และส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกดิผลสมัฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กบัพี่น้อง
ประชาชน  ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การท�างาน 
กย่็อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความส�าเรจ็ได้ อย่างไรกต็ามปัญหา และอปุสรรค ย่อมถอืเป็นสิ่งท้าทายส�าหรบัคณะผูบ้รหิาร
ที่จะต้องมุ่งมั่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวต�าบลมูโนะมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร 
พร้อมทั้งจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงขององค์กร สร้างความศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ตลอดจนหน่วย
งานภาครฐัและเอกชนที่มบีทบาทต่อการพฒันาท้องถิ่นของเรา องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะมศีกัยภาพสูงในการพฒันา
ทั้งด้านเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม กระผมมคีวามมุ่งมั่นที่จะด�าเนนิการตามนโยบายที่ได้กราบเรยีน และยดึเป็นแนวทาง
การด�าเนินการ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นว่า จะบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สจุรติ ยดึประโยชน์สขุของพี่น้องประชาชนชาวต�าบลมูโนะ เป็นที่ตั้งอย่างแท้จรงิ และนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาทั้งหมด
จะสมัฤทธิ์ผลไปไม่ได้ หากไม่ได้รบัความร่วมมอืร่วมแรง ร่วมใจจากท่านสมาชกิสภาอบต. ผู้ทรงเกยีรต ิพนกังานส่วนต�าบล 
และพนกังานจ้าง ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะ ตลอดจนพี่น้องประชาชนองค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะ ฉะนั้น กระผม
จงึหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัการสนบัสนนุจาก ทกุ ๆ  ท่าน เพื่อร่วมกนัสร้างองค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะ ให้เจรญิก้าวหน้า
ต่อไป....ขอบคณุครบั

สารจากนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ

MUNOK
Annual Report 2020

(นายรอปา อซีอ)
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ
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 สวสัดคี่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลมูโนะที่เคารพรกัทกุท่านวารสารประชาสมัพนัธ์ฉบบันี้  เป็นวารสารฉบบัประจ�าปี
ที่ 6 ฉบบัที่ 1 ที่องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะได้จดัท�าขึ้น เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว  ผลการ
ด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา  การจดัท�าโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึการสรปุผลการด�าเนนิงานของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้พ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลมูโนะได้รบัทราบ ในปีที่ผ่านมานบัได้
ว่าประสบผลส�าเรจ็ไปแล้ว ทั้งนี้เพราะได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุ ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้อง
ชาวต�าบลมูโนะทกุ ๆ ท่าน  องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะมแีนวทางและแผนการด�าเนนิงานที่จะพฒันาต�าบลมูโนะของ
เราในทกุ ๆ  ด้าน เพื่อต้องการให้ต�าบลมูโนะเป็นต�าบลที่มคีวามเข้มแขง็ และ มคีวามก้าวหน้า ดฉินัจงึหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าใน
อนาคตจะยังคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่ผ่านมา และหวังว่าวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ฉบบันี้จะมปีระโยชน์ ใช้เป็นข้อมูล แนวทางในการพฒันางานในอนาคตต่อไป

 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา องค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะ ภายใต้การบรหิารงานของนายรอปา อซีอ นายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะพร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะ  ตลอดจนพนกังานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประจ�าได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เพื่อต้องการให้ต�าบลมูโนะมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยนื 
ขอขอบคณุทกุ ๆ ฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมอืด้วยดตีลอดมา

สารจากปลัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ

MUNOK
Annual Report 2020
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ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ

5รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   
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 อสัสาลามอูาลยักมู...สวสัดพีี่น้องชาวต�าบลมโูนะที่เคารพทกุท่าน กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบรหิารส่วน
ต�าบลมูโนะเป็นเกยีรตอิย่างยิ่งที่ได้มโีอกาสได้เข้ามารบัใช้พี่น้อง และได้ปฏบิตัหิน้าที่ประธานสภาแห่งนี้ สภาองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลมูโนะมีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณา 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ล้วนเป็นกรอบแนวทางในการน�าแผนงาน โครงการ และ 
งบประมาณไปสู่การพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความผาสุกของพี่น้องประชาชนในต�าบลมูโนะ 
ที่ผ่านมาได้รบัความร่วมมอืจากคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาอบต. พนกังานส่วนต�าบล พนกังานจ้าง และประชาชนเป็นอย่าง
ดียิ่ง  ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนได้น�าเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่อฝ่ายบริหาร    
ท�าให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ มคีวามรวดเรว็ ทนัท่วงท ีเพื่อต้องการให้พี่น้องต�าบลมูโนะได้รบัประโยชน์สูงสดุ มคีณุภาพชวีติ
และความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมอืและการประสานงานกนัของทกุฝ่าย ด้วยตระหนกัในหน้าที่ที่ได้รบัความ
ไว้วางใจจากสภาแห่งนี้ ผมจะด�าเนินกิจการของสภาอบต. ตามอ�านาจหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพื่อให้สมกับ 
ที่สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นตัวแทนของท่าน ท�าหน้าที่ประธานสภาแห่งนี้  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและต�าบลมูโนะของเราตลอดไป

 ท้ายที่สุดนี้ ผมขออวยพรให้อัลลอห์ (ซ.บ.) ทรงประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์ 
สิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบที่ควรขอให้สมปรารถนาทกุประการ

(นายแปนด ีอารง)
ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ

สารจากประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ได้พฒันาหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการพฒันาได้

ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร โดยสนองและแก้ปัญหาความ

ต้องการของประชาชนเป็นหลกั โดยพฒันาในด้านต่าง ๆ ท�าให้พื้นที่องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะมกีารพฒันาที่ดี

ขึ้น โดยสามารถสรปุผลการปฏบิตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบาย ดงันี้

. 1  

1.	นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. ซ่อมแซม/บ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในต�าบล 133,929
2. ซ่อมแซมถนนลาดยาง / คสล. ภายในต�าบล 17,169
3. เช่าที่ราชพสัดุ 1,412
4. โครงการจดัท�าป้ายสถานที่ส�าคญัต่าง ๆ 290,000
5. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพกัสายทางเข้าตลาดมูโนะ  หมู่ที่ 1 402,000
6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายปูโป๊ะ-บาโงปูโป๊ะ หมู่ที่  3 482,000
7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายกูแบตูแม - โคกกลาง หมู่ที่ 2 482,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายท่าเรอืปรอืเดาะ หมู่ที่ 3 74,300
9. จดัท�าตะแกรงเหลก็คูระบายน�้า 91,500
10. อดุหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอสไุหงโก-ลก เพื่อตดิตั้งสายดบัพร้อมโคมไฟ

 บรเิวณหน้าศูนย์กฬีาต�าบลมูโนะ หมู่ที่  5
140,416.35

11. โครงการก่อสร้างรั้วอบต.มูโนะ  หมู่ที่  1 618,900
12. ปรบัปรงุภูมทิศัน์บรเิวณรมิทาง ฯลฯ 27,500
13. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านปาดงัยอ หมู่ที่ 3 590,000
14. โครงการปรบัปรงุอาคารที่ท�าการ อบต.มูโนะ หมู่ที่  1 44,200
15. ตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์กฬีาต�าบลมูโนะ หมู่ที่  5 171,694.06
16. อดุหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอสไุหงโก-ลก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายโค้งปอเนาะดารลุอาบดีนี หมู่ที่ 4 131,871.06
17. อดุหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอสไุหงโก-ลก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายปอโฮงกรยีะ หมู่ที่ 5 198,637.76
18. อดุหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอสไุหงโก-ลก เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสายชลประทาน -ตาเซ๊ะ หมู่ที่ 1 293,137.80
19. ขดุลอกคูระบายน�้า 18,580

รวมทั้งสิ้น 4,209,246.56

สรุปผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ
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2.	นโยบายด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ 1,618,800
2. เบี้ยยงัชพีผู้พกิาร  522,400
3. เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ 24,000
4. โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 99,900
5. จดัซื้ออปุกรณ์การกฬีา 99,956
6. โครงการแข่งขนักฬีาประเพณเียาวชน ประชาชน และข้าราชการในต�าบล 263,206
7. โครงการควบคมุและป้องกนัโรคไข้เลอืดออก 7,087.50
8. โครงการจดัซื้อยา สารเคมรีกัษาและป้องกนัโรคต่าง ๆ 30,000
9. โครงการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์ประจ�ารถกู้ชพี 4,999.46
10. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากพษิสนุขับ้าฯ 9,450
11. โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 24,484
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส งบประมาณ พ.ศ. 2563
40,000

13. โครงการช่วยเหลอืประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 หรอื COVIC - 19 549,560
รวมทั้งสิ้น 3,293,843

3.	นโยบายด้านการศึกษา	ศาสนา	ประเพณี	วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั 99,370
2. โครงการพฒันาเดก็และเยาวชน 32,030
3. โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการระดบัปฐมวยั 18,315
4. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านบูเก๊ะ 207,700
5. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านปาดงัยอ 313,700
6. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิอสิลามยีะห์ 186,800
7. ค่าอาหารกลางวนัศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดินูรลุยาบาล 309,300
8. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรยีนบ้านปูโป๊ะ 1,070,000
9. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรยีนบ้านปาดงัยอ 1,871,800
10. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรยีนบ้านลูโบ๊ะลอืซง 517,200
11. ค่าอาหารกลางวนัโรงเรยีนบ้านมูโนะ 521,000
12. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้กบัโรงเรยีน สพฐ. 1,702,455.44
13. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้กบัโรงเรยีน ศพด. และ ศดม. 328,450.52
14. ค่าจดัการเรยีนการสอนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านบูเก๊ะ (รายหวั) 62,900
15. ค่าจดัการเรยีนการสอนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านปาดงัยอ (รายหวั) 110,500
16. ค่าจดัการเรยีนการสอนศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิอสิลามยีะห์ (รายหวั) 74,800
17. ค่าจดัการเรยีนการสอนศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดินูรลุยาบาล (รายหวั) 120,700
18. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ใน ศพด.บ้านบูเก๊ะ
4,730
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19. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ใน ศพด.บ้านปาดงัยอ
9,460

20. ค่าสื่อสญัลกัษณ์ความเป็นชาตใิห้กบัศูนย์พฒันาเดก็เลก็และศูนย์อบรมเดก็ ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิ

 ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิอสิลามยีะห์
10,000

21. ค่าสื่อสญัลกัษณ์ความเป็นชาตใิห้กบัศูนย์พฒันาเดก็เลก็และศูนย์อบรมเดก็ ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดิ

 ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ�ามสัยดินูรลุยาบาล
10,000

22. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ใน ศดม.อสิลามยีะห์
9,890

23. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ส�าหรบัเดก็ปฐมวยัใน

 ศดม.นูรลุยาบาล
11,610

24. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าหนงัสอืเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยั ในศพด.บ้านบูเก๊ะ 2,200
25. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าหนงัสอืเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยัในศดม.อสิลามยีะห์ 4,600
26. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าหนงัสอืเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยัในศพด.

 บ้านปาดงัยอ
4,400

27. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าหนงัสอืเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยัในศดม.นูรลุยาบาล 5,400
28. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าอปุกรณ์การเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ในศดม.อสิลามยีะห์
4,600

29. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าอปุกรณ์การเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ในศดม.นูรลุยาบาล
5,400

30. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าอปุกรณ์การเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยั ในศพด.

 บ้านบูเก๊ะ
2,200

31. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าอปุกรณ์การเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ในศพด.บ้านปาดงัยอ
4,400

32. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าเครื่องแบบนกัเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยัใน

 ศพด.บ้านบูเก๊ะ
3,300

33. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าเครื่องแบบนกัเรยีนส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

 ใน ศพด.บ้านปาดงัยอ
6,600

34. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าเครื่องแบบนกัเรยีนส�าหรบัเดก็ ปฐมวยั

 ในศดม.อสิลามยีะห์
8,100

35. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา ค่าเครื่องแบบนกัเรยีนส�าหรบัเดก็ ปฐมวยั

 ในศดม.นูรลุยาบาล
6,900

36. โครงการเมาลดิสมัพนัธ์ 99,050
37. โครงการอาซูรอสมัพนัธ์ 39,996

รวมทั้งสิ้น 7,799,857
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4.	นโยบายด้านการแก้ ไขปัญหาความยากจน
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. โครงการอบรมส่งเสรมิอาชพีตดัเยบ็เสื้อผ้า 30,705
2. โครงการอบรมส่งเสรมิอาชพีท�าขนม 36,981

		รวมทั้งสิ้น 67,686

5.	นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. จดัฝึกอบรมและสมัมนา ศกึษาดูงานของพนกังานส่วนต�าบล พนกังานจ้าง และสมาชกิสภา อบต. ฯลฯ 177,350
2. ส่งบคุลากรของ อบต. เข้ารบัการอบรม/สมัมนา ในหลกัสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 515,222
3. ค่าจดัท�าปฏทินิ 2563 69,000
4. โครงการท�าป้ายประชาสมัพนัธ์ในการช�าระภาษี 4,150
5. โครงการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทจุรติ 31,785
6. โครงการ อบต.พบปะประชาชน (ไม่ใช้งบประมาณ) -
7. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรเกี่ยวกบั พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (ไม่ใช้งบประมาณ) -

รวมทั้งสิ้น 797,507

6.		นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. ค่าธรรมเนยีมทิ้งขยะ 264,537.20
2. โครงการส่งเสรมิการคดัแยกขยะ 16,400
3. จดัซื้อถงัขยะ 90,000
4. โครงการรณรงค์ให้เดก็ เยาวชนและประชาชนมคีวามส�านกึรบัผดิชอบจดัการสิ่งแวดล้อม 900
5. จดัซื้อสายท่อดูดสิ่งปฏกิูล 15,000

รวมทั้งสิ้น 386,837.20

7.	นโยบายด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
โครงการ งบประมาณ	(บาท)
1. ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภยั 521,779
2. โครงการให้ความรู้เรื่องอคัคภียัเบื้องต้นแก่เดก็นกัเรยีนและประชาชนในพื้นที่ 28,250
3. โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัิ 102,305
4. จดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิย ุชนดิมอืถอื 5 วตัต์ จ�านวน 5 เครื่อง 60,000
5. จดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิย ุชนดิตดิรถยนต์ 25 วตัต์ จ�านวน 2 เครื่อง 48,000
6. จดัซื้อสายส่งน�้าดบัเพลงิ  110,000
7. จดัซื้อป้ายจราจรสามเหลี่ยมมไีฟกระพรบิ จ�านวน 2 ชดุ 44,000
8. จดัซื้อแผงกั้นเหลก็จราจร (ชนดิมลี้อ) พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน จ�านวน 10 แผง 35,000
9. โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงปีใหม่ 7,220

รวมทั้งสิ้น 956,554
รวมทั้งสิ้น 17,511,530.76
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งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจ�าปี 2563
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2563

รายการ ประมาณการ รายรับจริง
สูง (ต�่า) กว่า
ประมาณการ

รายรับตามประมาณการ

ภาษอีากร

ค่าธรรมเนยีม ค่าปรบัและใบอนญุาต

รายได้จากทรพัย์สนิ

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์

รายได้เบด็เตลด็

รายได้จากทนุ

ภาษจีดัสรร

เงนิอดุหนนุ

225,000.00

248,000.00

421,000.00

5,000.00

16,200.00

2,500.00

21,835,100.00

32,257,667.00

67,264.60

211,441.00

408,925.29

-

18,902.10

1,889.00

21,357,895.15

34,105,766.00

(157,735.40)

(36,559.00)

(12,074.71)

(5,000.00)

2,702.10

(611.00)

(477,204.85)

1,848,099.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 55,010,467.00 56,172,083.14 1,161,616.14
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  (หมายเลข 4) 7,427,628.00

รวมรายรับทั้งสิ้น 63,599,711.14

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง
สูง (ต�่า) กว่า
ประมาณการ

รายจ่ายตามประมาณการ

งบกลาง

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ�า)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครภุณัฑ์

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

เงนิอดุหนนุ

9,942,428.00

1,707,120.00

14,553,476.00

2,324,560.00

10,013,483.00

4,752,953.00

627,345.00

1,796,060.00

3,954,500.00

5,338,542.00

9,637,538.00

1,590,062.00

13,605,470.00

1,792,630.00

7,382,769.08

4,159,279.60

424,856.99

1,440,910.00

2,983,400.00

4,955,757.03

(304,890.00)

(117,058.00)

(948,006.00)

(531930.00)

(2,630,713.92)

(593,673.40)

(202,488.01)

(355,150.00)

(971,100.00)

(382,784.97)
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 55,010,467.00 47,972,672.70 (7,037,794.30)
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  (หมายเลข 3) 7,427,628.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 55,400,300.70
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 8,199,410.44
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ประมวลภาพกิจกรรม A c t i v i t i e s
1.	 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต�าบล	พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลมูโนะ	และตัวแทนประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563			

 ในระหว่างวนัที่ 2 มนีาคม 2563 - 6 มนีาคม 2563  องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะได้จดัโครงการฝึกอบรมและสมัมนาศกึษาดูงาน
ของพนักงานส่วนต�าบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ และตัวแทนประชาชน จ�านวน 38 คน  
โดยศกึษาดูงาน ณ จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรงั และจงัหวดัสตูล  เพื่อให้บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะได้เพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น สามารถน�าหลกัการบรหิารจดัการที่ดมีาใช้ และได้เหน็ตวัอย่างที่เป็นรูปธรรม 
ในการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในการท�างานและชวีติประจ�าวนั

2.	 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2563

 ในวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะได้จดัโครงการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนั การทจุรติ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานส่วนต�าบล และพนกังานจ้าง จ�านวน 52 คน ณ ห้องประชมุ
โรงแรมกรนีววิ  ต�าบลสไุหงโก-ลก  อ�าเภอสไุหงโก-ลก  จงัหวดันราธวิาส เพื่อสร้างจติส�านกึและตระหนกัให้บคุลากรในการใช้อ�านาจหน้าที่
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการ 
ท้องถิ่นให้โปร่งใส
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ประมวลภาพกิจกรรม
A c t i v i t i e s

3.	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประจ�าปี	2563

 ในวนัที่  25  สงิหาคม  พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะร่วมกบัโรงเรยีนนะห์ฎอฏุลอสิลาฮยีะห์ได้จดัท�าโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปี 2563 ขึ้น โดยจัดอบรมให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกจิตส�านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ปัญหาของครอบครัว ชุมชนตลอดจนความมั่นคง 
ของชาติ

4.	 โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ ได้จัดท�าโครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นที่ จ�านวน 40 คน ณ โรงเรยีนนะห์ฎอฏุลอสิลาฮยีะห์ เพื่อให้เดก็นกัเรยีนและประชาชนในพื้นที่มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
อคัคภียัสามารถช่วยเหลอืตนเองในการระงบัอคัคภียัได้ในเบื้องต้น

5.	 โครงการเมาลิดสัมพันธ์	ประจ�าปีงบประมาณ	2563

 ในวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะร่วมกบัก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน อหีม่าม คอเตบ็ และบหิลั่นมสัยดิในต�าบลมูโนะ 
ได้จดัโครงการเมาลดิสมัพนัธ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์กฬีาต�าบลมูโนะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส มเีป้าหมายเป็นประชาชน 
ในพื้นที่ เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร�าลกึถงึคณุงามความดขีองท่านมฮูมัหมดั (ซ.ล.) และน�าไปปฏบิตัติามหลกัศาสนา
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6.	 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563

 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะได้จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ�าปี พ.ศ. 2563  
ณ ศูนย์กีฬาต�าบลมูโนะ ปางช้างเผือกหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ได้ประสบการณ์ทางสงัคม เดก็ได้รู้จกัการเข้าสงัคม ได้เรยีนรู้วธิกีารอยู่ร่วมกนั รู้จกัการปรบัตวัให้เข้ากบัผู้อื่น 
รวมทั้งได้รบัความสขุ ความสนกุสนาน

7.	 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	(เสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจ)

 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะได้ด�าเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 (เสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจ) ณ โรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
เพื่อให้เดก็และเยาวชนเหน็คณุค่าและมคีวามภาคภูมใิจในตวัเอง

8.	 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	

 ในวนัที่  11  มกราคม 2563  องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะได้ด�าเนนิโครงการวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี  พ.ศ. 2563  ณ สนามกฬีา
ต�าบลมูโนะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส  จ�านวนเป้าหมาย 1,200 คน เพื่อส่งเสรมิการพฒันาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม จติใจและ
สตปิัญญาของเดก็
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9.	 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย	ประจ�าปี	พ.ศ.2563

 ในวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านปาดงัยอ ต�าบลมโูนะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส ได้ด�าเนนิโครงการแข่งขนั ทกัษะ
วชิาการระดบัปฐมวยั ประจ�าปี พ.ศ.2563 มนีกัเรยีนที่เข้าร่วมการแข่งขนั 76 คน เพื่อให้เดก็เลก็ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และแสดงออก ซึ่งความ
สามารถทางด้านวชิาการและกจิกรรมสร้างสรรค์

10.	 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน	ประชาชน	และข้าราชการในต�าบลมูโนะ	ประจ�าปี	2563

 ในระหว่างวนัที่ 7 - 8 กนัยายน 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ได้ด�าเนนิการโครงการแข่งขนักฬีาประเพณเียาวชน ประชาชน 
และข้าราชการในต�าบลมโูนะ ประจาปี 2563 ณ สนามกฬีาต�าบลมโูนะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส เพื่อสนบัสนนุและส่งเสรมิการ จดักจิกรรม
เพื่อพฒันาคณุภาพทั้งทางจติใจและทางร่างกายของประชาชนในพื้นที่

11.	 โครงการอาซูรอสัมพันธ์	ประจ�าปีฮิจเราะห์ศักราช	1442

 ในวนัที่ 12 กนัยายน 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ได้ด�าเนนิการจดัโครงการอาซูรอสมัพนัธ์ ประจ�าปีฮจิเราะห์ ศกัราช 1442 
ณ มัสยิดในต�าบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ ผู้น�าศาสนา  
ผู้น�าชมุชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่
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12.	 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

 ในระหว่างวนัที่ 25 - 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ได้ด�าเนนิการโครงการอบรมส่งเสรมิอาชพี ตดัเยบ็
เสื้อผ้า ณ กลุ่มกองทุนสตรี ตลาดยูเทิร์น ต�าบลมูโนะ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ  
ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตร ีและประชาชนในต�าบล

13.	 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท�าขนม

 ในระหว่างวนัที่ 24 - 26 มนีาคม พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ได้ด�าเนนิการโครงการอบรมส่งเสรมิอาชพี การท�าขนม 
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ต�าบลมูโนะ อ�าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เป้าหมายกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตร ีและประชาชน
ในต�าบลมูโนะ รวมทั้งหมด 35 คน เพื่อส่งเสรมิความรู้และทกัษะด้านอาชพีให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรแีละประชาชน ในต�าบล

14.	 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 ในวนัที่ 9 กนัยายน 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ ได้ด�าเนนิการโครงการอบรมเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติผู้สูงอาย ุณ สนามกฬีา
ต�าบลมูโนะ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายใุนต�าบลมูโนะ จ�านวน 800 คน เพื่อให้ผู้สูงอายมุคีวามรู้ความเข้าใจ ปรบัเปลี่ยน พฤตกิรรมในการ
ดูแลสขุภาพอนามยัของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจติใจ
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15.	 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	ปีงบประมาณ	2563

 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะได้ด�าเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ปีงบประมาณ 2563  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมูโนะ โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จ�านวน 50 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ 
จาก ทกุภาคส่วนในชมุชนเรื่องการคดัแยกขยะที่ต้นทาง

16.	 โครงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา	2019	หรือ	COVIC	–	19

 ในระหว่างเดอืน เมษายน - มถินุายน 2563 องค์การบรหิารส่วนต�าบลมโูนะได้ด�าเนนิการโครงการช่วยเหลอืประชาชน จากสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 หรอื COVIC - 19 เป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ต�าบลมูโนะ หมู่ที่ 1 - 5 รวมทั้งหมด จ�านวน 2,500 
ครวัเรอืน เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 หรอื COVIC – 19 ในเบื้องต้น

17.	 โครงการวางท่อ	คสล.	พร้อมบ่อพักสายทางเข้าตลาดมูโนะ	หมู่ที่	1
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18.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.	สายปูโป๊ะ-บาโงปูโป๊ะ	หมู่ที่	3

19.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	คสล.	สายกูแบตูแม	-	โคกกลาง	หมู่ที่	2

20.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม	คสล.	สายท่าเรือ	ปรือเดาะ	หมู่ที่	3
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ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดอัตราภาษีป้าย	พ.ศ.2564

 อยากฟังเรื่องที่ชาวบ้านอยากบอกช่องทางสื่อสารองค์การบริหารส่วนต�าบลมูโนะ 
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารบริการประชาชน

1. สายตรงส�านกังานอบต.มูโนะ 073-621020-2
2. สายตรงผู้บรหิารอบต.มูโนะ
 • นายกอบต. 087-3989688
 • รองนายกคนที่ 1 082-4391744
 • รองนายกคนที่ 2 089-6556619
 • เลขานกุารสภา 086-9653473
 • ประธานสภา 087-4772650
 • ปลดัอบต. 081-9570408
3. ตู้รบัเรื่องราวร้องทกุข์ หน้าอบต.มูโนะ
4. ไปรษณยี์/ที่อยู่องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ
 49/1 ม.1 ต.มูโนะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส 96120
5. http://www.munok.go.th
6. Facebook : องค์การบรหิารส่วนต�าบลมูโนะ
7. Line     
8. ที่ตั้งของหน่วยงาน

	รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2564

การขยายก�าหนดเวลาด�าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ช่องทางติดต่อ

และข่าวประชาสัม
พันธ์
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ความภาคภูมิใจของ...
อบต.มูโนะ

ผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลมโูนะ มรีะดบัคณุธรรมและความ
โปร่งใส การด�าเนินงาน “ระดับ AA”  
ได้ 97.53  คะแนน  ตดิ 10 อนัดบัคะแนน
สูงสดุ ระดบัประเทศ ได้อนัดบัที่ 7 ระดบัประเทศ และอนัดบัที่ 2 ประเภทองค์การบรหิารส่วนต�าบล ล�าดบัที่ 1 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดันราธวิาส เป็นปีที่ 4 ตดิต่อกนั

รางวลัชนะเลศิฟตุบอลสนัตสิขุคพั
ประจ�าปี 2563  รุ่นอายไุม่เกนิ 20 ปี 
กลุ่มที่ 3 ระดบัจงัหวดันราธวิาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ฟตุบอลสนัตสิขุคพั ประจ�าปี 2563  
รุน่อายไุม่เกนิ 20 ปี ระดบั 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ด้านกีฬา


