
 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

 

 



 

 

ค าน า 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของต าบลมูโนะ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี ้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม

ที่ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของต าบลมูโนะ  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2564 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียด

สอดคล้อง  กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลา ในการ

ด าเนนิการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นที่ได้

อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ

ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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ภาคผนวก 

1. ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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ส่วนที่  1  บทน า 

1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด

นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่

บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์               

แนวทางการพัฒนาต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – 

๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา  ปี              

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของต าบล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ                      

และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖4 

ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้

สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797             

ลงวันที่ 10 ต.ค.59  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม            

ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564                  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะขึ้น และเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับ

การอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน

และบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหนว่ยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ

ในแผนการด าเนินงาน เพื่อให้การตดิตามและประมวลผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 



 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มุ่งหวังว่า

แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า

แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเ้ป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี

ที่มาจาก 

  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงนิอุดหนุนที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด

เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรอืงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้

งบประมาณ (ถ้ามี) 

  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ

การด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มี

ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) โดยใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตรวจสอบจาก

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรอือาจสอบถามไปยังหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด

ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

  

 

 

 

 



 

 

 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26  ได้ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้ 

  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ

ที่ด าเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น    

  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่

ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนนิงานได้ 3 ขั้นตอน ดังตอ่ไปนี ้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเก็บ

รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ซึ่งจะ

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ต าบล จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมู

โนะ     และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาต าบล 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด า เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย           

   1) บทน า          

   2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      

   3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนนิงาน       

   4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       

 ส่วนที่ 2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       

   1) บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        

    2) บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)               

           3) บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด.02/1)  



 

 

 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ                 

ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ

ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น  รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด

ประกาศไว้อย่างนอ้ย 30 วัน 

 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าใหก้ารด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้ 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใชจ้า่ยงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ตอ้งจ่ายจริงในแต่ละปี 

5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  

6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 

  



 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี ้

 2.1 บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 

หนว่ยงานรับผดิชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  

แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ

ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ

และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละรอ้ยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/

โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

  

  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ

พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี

ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/

ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิน้สุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

ส่วนที่ 1 

                  บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

บัญชีสรุปจ านวน 

โครงการ/กิจกรรม (ผด.0๑) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณ (ผด.0๒) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับ 

ที่ไม่ได้ด าเนินการตาม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.0๒/1) 

 

 

 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  1   เสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.  ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

1.1 อตุสาหกรรมและการโยธา

     งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๗ 100.00 4,049,240 100.00 กองชา่ง

7 100.00 4,049,240 100.00

1.2

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ๒ 20.00 538,900 2.76 กองชา่ง

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน ๑ 10.00 17,200,000 88.13 โครงการสง่น้้าและ

บ้ารุงรักษา สุไหงโก-ลก

    งานไฟฟา้ถนน ๗ 70.00 1,776,750 9.10 กองชา่ง

๑๐ 100.00 19,515,650 100.00

17 100.00 23,564,890 100.00

6

เคหะและชมุชน

รวม

รวมท้ังยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา หน่วยด าเนนิการ

รวม

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  2   พฒันาและเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  2  ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

2 ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

2.1 แผนงานการศึกษา

 - งานระดบักอ่น
วัยเรียนและ
ประถมศกึษา 37 100.00 8,734,370 100.00 กองการศกึษา

37 100.00 8,734,370 100.00

2.2 แผนงานสาธารณสุข

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 5 100.00 165,000 100.00 กองสาธารณสขุ

5 100.00 165,000 100.00

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ ๗ 100.00 730,000 100.00 กองสวัสดกิารสงัคม

7 100.00 730,000 100.00

7

รวม

หน่วยด าเนนิการยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

รวม

รวม



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  

 - งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 2 66.67 80,000 84.21 ส้านกังานปลดั

 - งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 1 33.33 15,000 15.79  สนง.พช.อ้าเภอฯ

3 100.00 95,000 100.00

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 - งานกฬีาและนนัทนาการ 5 100.00 490,000 100.00 กองการศกึษา

5 100.00 490,000 100.00

2.6 แผนงานการเกษตร

 - งานสง่เสริมการเกษตร ๓ 75.00 #REF! #REF! ส้านกังานปลดั

 - งานสง่เสริมการเกษตร ๑ 25.00 120,000 #REF!  สนง.พช.อ้าเภอฯ

4 100.00 #REF! #REF!

2.7 แผนงานงบกลาง

 - งานงบกลาง 3 75.00 #REF! #REF! กองสวัสดกิารสงัคม

 - งานงบกลาง 1 25.00 #REF! #REF! กองสาธารณสขุฯ

4 100.00 #REF! #REF!

65 100.00 #REF! #REF!

8
หน่วยด าเนนิการยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

รวม

รวม

รวมท้ังยทุธศาสตร์

รวม

รวม



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4   เสรมิสร้างสันติสุขและความม่ันคงในพื้นท่ี

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  3  ด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

๓ ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย

3.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  

 - งานบริหารทั่วไป 2 100.00 620,000 100.00 ส้านกังานปลดั

2 100.00 620,000 100.00

3.2 แผนงานการรักษาความสงบเรยีบร้อย  

 - งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภียั 7 100.00 816,755 100.00 ส้านกังานปลดั

9 100.00 816,755 100.00

11 100.00 1,436,755 100.00

9

หน่วยด าเนนิการ

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

รวม

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

รวมท้ังยทุธศาสตร์

รวม

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  1   เสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

4 ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

4.1  -  

 - 

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.25624

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

รวม

รวมท้ังยทุธศาสตร์

หน่วยด าเนนิการ

10 



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  2   พฒันาและเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  ๕  ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

๕ ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

 - งานบริหารทั่วไป 1 100.00 40,000 100.00 ส้านกังานปลดั

1 100.00 40,000 100.00

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 6 100.00 580,000 100.00 กองสาธารณสขุ

6 100.00 580,000 100.00

๕.๓ แผนงานเคหะและชมุชน  

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 1 100.00 40,000 100.00 กองชา่ง

1 100.00 40,000 100.00

8 100.00 660,000 100.00

รวม

รวม

รวมท้ังยทุธศาสตร์

รวม

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา หน่วยด าเนนิการ

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

10 
11 



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4   เสรมิสร้างสันติสุขและความม่ันคงในพื้นท่ี

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

๖ ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 - งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 9 100.00 530,000 100.00 กองการศกึษาฯ

9 100.00 530,000 100.00

9 100.00 530,000 100.00

12

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวมท้ังยทุธศาสตร์

รวม

หน่วยด าเนนิการ

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

11 



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  2 พฒันาและเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  ๗  ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จ านวน คดิเป็นร้อยละของ

ท่ีด าเนนิการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

๗ ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

๗.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

 - งานบริหารทั่วไป 5 71.43 270,706 84.41 ส้านกังานปลดั

 - งานบริหารงานคลงั 1 14.29 10,000 3.12 กองคลงั

 - งานบริหารงานสวัสดกิารสงัคม 1 14.29 40,000 12.47 กองสวัสดกิารสงัคม

7 100.00 320,706 100.00

7 100.00 320,706 100.00

117 #REF!

13

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

รวม

รวมท้ัง 7 ยทุธศาสตร์

รวมท้ังยทุธศาสตร์

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา หน่วยด าเนนิการ



 
 

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 โครงการกอ่สร้าง ครูะบายน้้า คสล.

สายหลงัมสัยิด-ปอเนาะ

ครูะบายน้้า คสล. ชว่งที่ 1 ขนาด

กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 84.00 เมตร

 ลกึเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร          

 ชว่งที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร     

 ยาว 118.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40

 - 0.60 เมตร

682,7๐๐ บา้นมูโนะ  

หมูท่ี่ 1

กองชา่ง

๒ โครงการกอ่สร้างครูะบายน้้า คสล.

สายปะดอเจ๊ะโซะ๊- กอแลนา

โครงการกอ่สร้างครูะบายน้้า คสล.

สายปะดอเจ๊ะโซะ๊- กอแลนา

๖๖๔,๓๐๐ บา้นบูเกะ๊  หมู่

ที่ 5

กองชา่ง

๓ โครงการกอ่สร้างครูะบายน้้า คสล.

สายหลงัชลประทาน (ปอเนาะใน)

ครูะบายน้้า คสล. ขนาดกวา้ง 0.40 

เมตร ยาว 121.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร

๔๒๒,๐๐๐ บา้นมูโนะ  

หมูท่ี่ 1

กองชา่ง

14

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.2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564พ.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.

๔ โครงการกอ่สร้างสะพาน/ทอ่เหลี่ยม

ขา้มคลอง สายกแูบตแูม-โคกกลาง

กอ่สร้างสะพาน/ทอ่เหลี่ยมขา้มคลอง

 จ้านวน 1 จุด

๔๘๕,๘๐๐ บา้นลูโบะ๊

ลอืซง

หมูท่ี ่2

กองชา่ง

5 โครงการบกุเบกิถนน สายกูแบยูวา บกุเบกิถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,125.00 ตารางเมตร

๑๙๗,๖๔๐ บ้านปาดังยอ 
หมู่ที่ 3

กองชา่ง

6 โครงการบกุเบกิถนน สายบาโงปาโฮ๊ะ-
บอยอปเูต๊ะ บกุเบกิถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 492.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,460 ตารางเมตร

๑,๐๘๕,๔๐๐ บ้านบูเก๊ะ
หมู่ที่ 5

กองชา่ง

๗ โครงการบกุเบกิถนนสายตาลีอาย บกุเบกิถนน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 319.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่  

ไมน่อ้ยกวา่ 1,595.00 ตารางเมตร

๕๑๑,๔๐๐ บา้นปาดังยอ

หมูท่ี่ 3

กองชา่ง

๔,๐๔๙,๒๔๐

15

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดบั

ท่ี



 

1.2 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 โครงการตอ่เตมิปพูื้นกระเบื้องเคลอืบ

 ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นปาดงัยอ 

หมู่ที่ 3

ปพูื้นกระเบื้องเคลอืบ ขนาดพื้นที่ 

123 ตร.ม.

79,200 บา้นปาดังยอ 

หมูท่ี่ 3

กองชา่ง

๒ โครงการปรับปรุง ตอ่เตมิศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็บา้นปาดงัยอ

เพือ่สร้างหลงัคาเชื่อมระหวา่งอาคาร

 ขนาดพื้นที่ 140 ตร.ม. และ

กอ่สร้างครูะบายน้้า คสล.ภายในศนูย์

 ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร              

ยาว 50 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40 – 

0.60 เมตร

๔๕๙,๗๐๐ บา้นปาดังยอ 

หมูท่ี่ 3

กองชา่ง

๓ แกม้ลงิบงึรามงิ พร้อมอาคาร

ประกอบปริมาณเกบ็กกั 40,000 

ลกูบาศกเ์มตร

กอ่สร้างอาคารระบายน้้า             

ขุดสระแกม้ลงิ                           

คนัคลองปกม้ลงิ

๑๗,๒๐๐,๐๐๐ หมู ่4      

ต้าบลมูโนะ

โครงการ

สง่น้้าและ

บ้ารุงรักษา

 สไุหงโก-ลก

๔ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก ขยายเขตไฟฟา้พร้อม

สายดบั สายบาโงจีนอ หมู่ที3่

ขยายไฟฟา้ พร้อมสายดบั สายบาโง

จีนอ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 100 เมตร

100,000 บา้นปาดังยอ 

หมูท่ี่ 3

กองชา่ง

๕ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่เพิม่สายดบั         

สายปโูปะ๊ใต ้หมู่ที่ 4

- เพิม่สายดบัสายปโูปะ๊ใต ้หมู่ที่ 4 

ระยะทาง 195 เมตร

195,000      บา้นปูโปะ๊ 

      หมูท่ี่ 4

กองชา่ง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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.

๖ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก ขยายเขตไฟฟา้พร้อม

สายดบัสายปะดอแลแม - บอยอปเูตะ๊

ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมสายดบั     

สายปะดอแลแม - บอยอปเูตะ๊    

หมู่ที่ 5 ระยะทาง 260 เมตร

๒๑๘,๗๕๐ บา้นบเูกะ๊

หมู่ที่ 5

กองชา่ง

๗ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก ขยายเขตไฟฟา้พร้อม

สายดบั สายอาโลเปาะโต

ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมสายดบั      

สายอาโลเปาะโต หมู่ที่ 5 ระยะทาง 

100 เมตร

66,4๐๐ บา้นบเูกะ๊ กองชา่ง

๘ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก ขยายเขตไฟฟา้      

สายปโูปะ๊-บาโงปโูปะ๊

 ขยายเขตไฟฟา้ สายปโูปะ๊-บาโงปู

โปะ๊ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 100 เมตร

100,000 บา้นปาดังยอ

หมูท่ี่ 3

กองชา่ง

๙ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่ขยายเขตไฟฟา้

พร้อมสายดบั สายโคกกลาง –     

ปาดงัยอ

ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมสายดบั     

สายโคกกลาง – ปาดงัยอ หมู่ที่ 2 

ระยะทาง 1,000 เมตร

๘๓๐,๘๐๐ บา้นลูโบะ๊ลอืซง 

   หมูท่ี ่2
กองชา่ง

๑๐ อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ้าเภอ

สไุหงโก-ลก เพือ่ขยายเขตไฟฟา้

พร้อมสายดบั สายปโูปะ๊กลาง – 

โคกสอืแด

ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมสายดบั      

สายปโูปะ๊กลาง – โคกสอืแด หมู่ที่ 4 

ระยะทาง 400 เมตร

๒๖๕,๘๐๐ บา้นปโูปะ๊

หมู่ที่ 4

กองชา่ง

๑๙,๕๑๕,๖๕๐

17

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

รวม



 
 

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

บา้นมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

18
แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 

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

อเนกประสงค์

 สนามกฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๕ โครงการพัฒนาศกัยภาพครู ผู้ดแูล

เดก็ และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบั

การศกึษา

จัดกจิกรรมศกึษาดงูานใหก้บัคณะครู

 ผู้ดแูลเดก็ คกก.บริหารสถานศกึษา 

และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา

100,000 อบต.มูโนะ

 และ 

จังหวัด

นครศรี

ธรรม ราช

กอง

การศกึษาฯ

๖ โครงการวันเดก็แหง่ชาติ จัดกจิกรรมใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนใน

พื้นที่ ไดร่้วมกจิกรรมการแสดงบนเวที

 และไดร่้วมสนกุตามบธูกจิกรรมตา่ง ๆ

100,000 อาคาร

อเนกประสง

ค ์สนาม

กฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๗ โครงการสง่เสริมภาษาอังกฤษ จัดกจิกรรมสง่เสริมทกัษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษใหก้บัเยาวชนในพื้นที่

35,000 อ าเภอสุ

ไหงโก-ลก

กอง

การศกึษาฯ

๘ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศพด.บเูกะ๊

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศพด.บา้นบเูกะ๊            

 คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

171,500 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

๙ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศดม.     

อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศดม.อสิลามยีะห ์         

  คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

269,500 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

19

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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.

๑๐ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศดม.นรุูล

ยาบาล

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศดม.นรุูลยาบาล          

 คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

343,000 ศดม.นูรุล

ยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๑๑ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็

คา่อาหารกลางวันใหก้บั ศพด.บา้น

ปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่อาหารกลางวันเดก็

ปฐมวัยใหก้บัศพด.บา้นปาดงัยอ       

 คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน

343,000 ศพด.บา้น

ปาดังยอ

กอง

การศกึษาฯ

12 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศพด.    

 บเูกะ๊

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศพด.บา้นบเูกะ๊

59,500 ศพด.บเูกะ๊ กอง

การศกึษาฯ

13 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศดม.

อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศดม.อสิลามยีะห์

93,500 ศดม.   อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

14 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศพด.

บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศพด.บา้นปาดงัยอ

119,000 ศพด.บา้น

ปาดังยอ

กอง

การศกึษาฯ

2
0

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 

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

15 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

จัดการเรียนการสอนใหก้บั ศดม.นู

รุลยาบาล

สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร

สถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่จัดการ

เรียนการสอนให ้คนละ 1,700 บาท 

ใหก้บั ศดม.นรุูลยาบาล

119,000 ศดม.นูรุล

ยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๑๖ คา่อาหารเสริม (นม) ใหก้บั ศพด.

และ ศดม.

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเ้ดก็

ปฐมวัยที่ศกึษาใน ศพด.และ ศดม.     

 คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

440,726 ศพด.และ 

ศดม.ใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๑๗ คา่อาหารเสริม (นม) ใหก้บั โรงเรียน

 (สพฐ.)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหน้กัเรียนที่

ศกึษาในโรงเรียน (สพฐ.)             

คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน

2,080,994 โรงเรียน 

(สพฐ.) ใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

๑๘ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นมโูนะ

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นมโูนะ คนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วัน

2,060,000 โรงเรียน

บา้นมโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๑๙ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นลโูบะ๊ลอืซง

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นลโูบะ๊ลอืซง              

คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน

548,000 โรงเรียน

บา้นลู

โบะ๊ลอืซง

กอง

การศกึษาฯ

๒๐ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นปาดงัยอ

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นปาดงัยอ                   

คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน

556,000 โรงเรียน

บา้นปาดัง

ยอ

กอง

การศกึษาฯ

2
1

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท) สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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.

๒๑ อุดหนนุคา่อาหารกลางวันโรงเรียน

บา้นปโูปะ๊

อุดหนนุอาหารกลางวันนกัเรียนใหก้บั

โรงเรียนบา้นปโูปะ๊ คนละ 20 บาท 

จ านวน 200 วัน

1,180,000 โรงเรียน

บา้นปูโปะ๊

กอง

การศกึษาฯ

๒๒ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 430 บาท ใหก้บั           

ศพด.บา้นปาดงัยอ

17,200 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

๒๓ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 430 บาท ใหก้บั           

ศดม.อสิลามยีะห์

10,750 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๒๔ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บเูกะ๊

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 430 บาท ใหก้บั ศพด.บเูกะ๊

6,450 ศพด.

บา้นบเูกะ๊

กอง

การศกึษาฯ

2
2

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท) สถานท่ี

ด าเนนิการ

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.

๒๕ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.นรุูลยาบาล

สนบัสนนุคา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 430 บาท ใหก้บั         

ศดม.นรุูลยาบาล

15,750 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๒๖ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บา้นปาดงัยอ

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี  

คนละ 300 บาท ใหก้บั               

ศพด.บา้นปาดงัยอ

12,000 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

๒๗ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.อสิลามยีะห์

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 300 บาท ใหก้บั            

ศดม.อสิลามยีะห์

7,500 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๒๘ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศพด.บเูกะ๊

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 300 บาท ใหก้บั ศพด.บเูกะ๊

4,500 ศพด.บเูกะ๊ กอง

การศกึษาฯ

2
3

รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ/กิจกรรม
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.

๒๙ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั 

ศดม.นรุูลยาบาล

สนบัสนนุคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน

ส าหรับเดก็ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี 

คนละ 300 บาท ใหก้บั            

ศดม.นรุูลยาบาล

10,500 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๓๐ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย 

(อายุ 3 - 5 ป)ี ใหก้บั ศพด.บเูกะ๊

สนบัสนนุคา่หนงัสอืเรียนส าหรับเดก็

ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ี                 

คนละ 200 บาท  ใหก้บั             

ศพด.บา้นบเูกะ๊

3,000 ศพด.บเูกะ๊ กอง

การศกึษาฯ

๓๑ 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

5,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

๓๒ 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

8,000 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.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 

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

๓๓ 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

7,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๓๔ 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

8,000 ศพด.

บา้นปา

ดงัยอ

กอง

การศกึษาฯ

๓๕ โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา เพือ่จ่ายเปน็คา่

อุปกรณ์การเรียนส าหรับเดก็ปฐมวัย

 (อายุ 3 - 5 ป)ี  ใหก้บั ศพด.บเูกะ๊

สนบัสนนุคา่อุปกรณ์การเรียนส าหรับ

เดก็ปฐมวัย  อายุ 3 - 5 ป ี         

คนละ 200 บาท ใหก้บั           

ศพด.บา้นบเูกะ๊

3,000 ศพด.บเูกะ๊ กอง

การศกึษาฯ

๓๖ 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

5,000 ศดม.อสิ

ลามยีะห์

กอง

การศกึษาฯ

2
5

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดบั

ท่ี

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 

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

๓๗ 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

7,000 ศดม.นู

รุลยาบาล

กอง

การศกึษาฯ

๘,๙๓๔,๓๗๐

2
6

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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 เพือ่สร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ และตระหนกัเกี่ยวกบัโรค

ตา่งๆ

๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๔ โครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสขุฯ

ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนในต าบล

เกี่ยวกบัการดแูลสขุภาพ

๑๐๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๕ โครงการจัดซื้อยาและเวชภณัฑ์

ประจ ารถกู้ชพี

จัดซื้อยาและเวชภณัฑป์ระจ ารถกู้ชพี ๕,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๑๖๕,๐๐๐

๒
๗

รวม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท) สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564
ล าดบั

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.

๑ โครงการอบรมเพือ่พัฒนาคณุภาพ

ชวีติผู้สงูอายุ

จัดอบรมเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ

ผู้สงูอายุ

๑๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

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               

และประชาชนในต าบล

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๕ โครงการอบรมสง่เสริมอาชพี

ผู้สงูอายุและผู้พกิาร
สง่เสริมความรู้และทกัษะดา้นอาชพี

ใหแ้ก ่ผู้สงูอายุและผู้พกิาร          

และประชาชนในต าบล

๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๖ โครงการฝึกอบรมและสมัมนาศกึษาดู

งานของกลุม่สตรี กลุม่ผู้น าสตรี กลุม่ 

อสม. และประชาชนในพื้นที่

จัดฝึกอบรมและสมัมนาศกึษาดงูาน ๒๕๐,๐๐๐     อบต.    

 มูโนะ/    

นอกสถานที่

กองสวัสด ิ

การสงัคม

2
8

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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.

๗ กจิกรรมพัฒนาบทบาทสตรี ใหส้ตรีมสีว่นร่วมพัฒนาศกัยภาพสตรี ๒๐๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สน.พช. 

อ าเภอฯ

๗๓๐,๐๐๐

2
9

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี

ด าเนนิการ

ล าดบั

ท่ี
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม



 

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 ๓๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๓ กองทนุแมข่องแผ่นดนิ ปอ้งกนัยาเสพตดิ ๑๕,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.พช. 

อ าเภอฯ

๙๕,๐๐๐

๓
๐

รวม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564



 

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 โครงการแขง่ขันกฬีาประเพณี

เยาวชน ประชาชน และขา้ราชการฯ

จัดการแขง่ขันกฬีาใหก้บัประชาชนใน

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

๕๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๕ โครงการกฬีาสายสมัพันธ ์ศพด./

ศดม.

จัดการแขง่ขันกฬีาสายสมัพันธ ์ศพด./

ศดม.

๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

การศกึษาฯ

๔๙๐,๐๐๐

3
1

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนนิการ
พ.ศ.2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564



 

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

๓๐,๐๐๐    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 โครงการการพัฒนาที่ตน้แบบการ

พัฒนาคณุภาพชวีติตามหลกัทฤษฏี

ใหมข่องพระบรมสมเดจ็พระเจ้าอยุ่

หวั รัชการที่ 9 ประยุกตส์ู่โคก

หนองนาโมเดล

การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกบัพื้นที่

การเกษตร

๑๒๐,๐๐๐   บา้นปูโปะ  

   หมู ่4
สนง.พช.

อ าเภอฯ

๒๑๐,๐๐๐

3
2

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท) สถานท่ี

ด าเนนิการ
พ.ศ.2563

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564



 

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 ๖,๗๐๔,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๒ เบี้ยยังชพีผู้พกิาร จ่ายเบี้ยยังชพีผู้พกิาร ๒,๕๔๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๓ เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ ๖๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๔ คา่ใชจ้่ายสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ อบต.มโูนะ

สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 

อบต.มโูนะ

๒๓๐,๓๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๙,๕๓๔,๓๐๐

3
3

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท) สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
พ.ศ.2563

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2564



 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4   เสรมิสร้างสันติสุขและความม่ันคงในพื้นท่ี

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  3 ด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย

3 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย

3.1 แผนงาน บรหิารงานท่ัวไป

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 คา่ใชจ้่ายในการเลอืกตั้ง คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการ           

การเลอืกตั้ง

๖๐๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๒ โครงการอบรมพนกังานและประชาชน

ในทอ้งถิ่นใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกบัประชาธปิไตยและการมสีว่น

ร่วม

จัดอบรมเกี่ยวกบัประชาธปิไตยและ

การมสีว่นร่วม

๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๖๒๐,๐๐๐

๓
๔

รวม

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

#REF! #REF!



 
3.2 แผนงาน การรักษาความสงบเรยีบร้อย

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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจิต

อาสาภยัพบิตัิ

ฝึกอบรมประชาชนเพือ่เปน็ผู้ชว่ยเจ้า

พนกังานในการปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัในระดบัพื้นที่

๑๐๘,๕๐๕    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๒ โครงการจัดระเบยีบและรักษา

ความสงบเรียบร้อยในต าบล

จัดระเบยีบและรักษาคามสงบ

เรียบร้อยในต าบล

๓๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๔ ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั ๖๐๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๖ โครงการฝึกซอ้มแผนปอ้งกนัและ

ระงบัอัคคภียั

ฝึกซอ้มแผนปอ้งกนัและระงบัอัคคภียั ๕๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๗ โครงการใหค้วามรู้เร่ืองอัคคภียั

เบื้องตน้แกเ่ดก็นกัเรียนและประชาชน

ในพื้นที่

จัดอบรมเร่ืองอัคคภียัเบื้องตน้แกเ่ดก็

นกัเรียนและประชาชนในพื้นที่

๒๘,๒๕๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๘๑๖,๗๕๕

3
5

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

รวม

#REF! #REF!
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ



 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  1   เสรมิสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  4  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

4 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม 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
6

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

#REF! #REF!

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ



 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  2 พฒันาและเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  5  ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน บรหิารงานท่ัวไป

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 โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 

รักษพ์ื้นที่สเีขยีว

ปลกูตน้ไมใ้นพื้นที่ต าบลมโูนะ ๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๔๐,๐๐๐

๓
๗

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

#REF! #REF!

รวม



 
5.2 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 โครงการสง่เสริม อนรัุกษ ์ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

จัดกจิกรรมสง่เสริมอนรัุกษ ์ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

๓๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

2 โครงการรณรงคใ์หเ้ดก็ เยาวชน

และประชาชนมคีวามส านกึ

รับผิดชอบจัดการสิ่งแวดลอ้ม

จัดกจิกรรมสง่เสริมอนรัุกษ ์ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

3 คา่ธรรมเนยีมทิ้งขยะ คา่ธรรมเนยีมทิ้งขยะ ๓๒๐,๐๐๐   อบต.   

  มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

4 คา่ธรรมเนยีมทิ้งสิ่งปฏกิลู คา่ธรรมเนยีมทิ้งสิ่งปฏกิลู ๑๐,๐๐๐   อบต.   

  มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

5 จัดซื้อถงัขยะ จัดซื้อถงัขยะ ๑๘๐,๐๐๐   ต าบล  

   มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

6
โครงการสง่เสริมการคดัแยกขยะ จัดอบรมสง่เสริมการคดัแยกขยะ ๒๐,๐๐๐   ต าบล  

   มโูนะ

กอง

สาธารณสขุ

๕๘๐,๐๐๐

๓
๘

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

#REF! #REF!

รวม



 
5.3 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.

1 โครงการปรับปรุงทศันบ์ริเวณ    

ริมทาง ฯลฯ

ปรับปรุงทศันยีภาพภายในต าบลมโูนะ ๔๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองชา่ง

๔๐,๐๐๐

3
9

#REF!

#REF! #REF!

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ



 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4   เสรมิสร้างสันติสุขและความม่ันคงในพื้นท่ี

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

6 ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

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 โครงการคอตมัอัลกรุอานใหก้บัเดก็

ในพื้นที่ต าบลมโูนะ

จัดกจิกรรมคอตมั (อา่น) อัลกรุอาน

ร่วมกนั ใหก้บัเดก็ในพื้นที่

30,000 อาคาร

อเนกประสงค์

 สนามกฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้น า

ศาสนา และผู้น าชุมชน

จัดกจิกรรมศกึษาดงูานใหก้บัผู้น า

ศาสนา และผู้น าชุมชน

120,000 อบต.มูโนะ

 และ

จังหวัดขลา

กอง

การศกึษาฯ

3 โครงการเมาลดิสมัพันธ์ จัดกจิกรรมเมาลดิใหก้บัประชาชน   

ในพื้นที่ ร่วมฟังบรรยายธรรม กลา่ว

ซอลาวาตนบ ีและรับประทานอาหาร

ร่วมกนั

100,000 อาคาร

อเนกประสงค์

 สนามกฬีา

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

40
แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



 

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 โครงการสง่เสริมประเพณี และ

ศลิปวัฒนธรรมใหก้บัเดก็และเยาวชน

จัดกจิกรรมการแขง่ขันทกัษะวชิาการ

ดา้นอสิลามศกึษา และการแขง่ขัน

เดนิพาเหรดตามแนวทางวถิมีลายู    

พื้นถิ่น

80,000 มัสยิดใน

ต าบลมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

5 โครงการสง่เสริม

ศลิปะวัฒนธรรมกรือโตะ๊

จัดกจิกรรมสง่เสริมการละเลน่กรือ

โตะ๊ใหก้บัเดก็และเยาวชนในพื้นที่

10,000 โรงเรียน

บา้นมูโนะ

กอง

การศกึษาฯ

6 โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการ

ปฏบิตัศิาสนกจิในเดอืนรอมฎอน

จัดกจิกรรมร่วมละหมาดมฆัริบและ

ร่วมรับประทานอาหารเปดิปอซอ

ใหก้บัประชาชนในพื้นที่

100,000 มัสยิดใน

ต าบลมูโนะทัง้

 6 แหง่

กอง

การศกึษาฯ

8 โครงการอบรมสง่เสริมศาสนาใหก้บั

เดก็และเยาวชน

จัดกจิกรรมบรรยายธรรมใหก้บัเดก็

และเยาวชนในแตล่ะหมู่บา้น

50,000 พื้นทีต่ าบลมู

โนะ
กอง

การศกึษาฯ

9 โครงการอาซรูอสมัพันธ์ จัดกจิกรรมใหป้ระชาชนในพื้นที่

ร่วมกนักวนอาซรูอภายในต าบลมโูนะ

40,000 มัสยิดใน

ต าบลมูโนะ

ทัง้ 6 แหง่

กอง

การศกึษาฯ

๕๓๐,๐๐๐
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รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ



 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี  3   พฒันาและเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. ในเขตจงัหวัดประเด็นยทุธศาตร์ท่ี  7  ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

7 ยทุธศาสตร์การพฒันา ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

7.1 แผนงาน บรหิารงานท่ัวไป

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 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย จัดกจิกรรมในวันทอ้งถิ่นไทย ๒๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้น

กฎหมายแกป่ระชาชนทั่วไป

จัดอบรมใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายแก่

ประชาชน

๒๒,๐๓๗    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชนเกี่ยวกบั พรบ.ขอ้มลู

ขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

จัดอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน

เกี่ยวกบั พรบ.ขอ้มลูขา่วสาร

๑๒,๗๓๗    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

4 โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม

ในการปอ้งกนัการทจุริต

สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมในการ

ปอ้งกนัการทจุริต

๑๗,๒๘๗    อบต.  

   มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

๔๒

#REF!

#REF! #REF!

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธวิาส

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 

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 โครงการฝึกอบรมและสมัมนา

ศกึษาดงูานของพนกังานสว่นต าบล

 พนกังานจ้าง คณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภา อบต. และตวัแทน

ประชาชน พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมและสมัมนาศกึษาดงูาน ๑๙๘,๖๔๕    ต าบล 

    มโูนะ

สนง.ปลดัฯ

6 โครงการจัดเกบ็ภาษเีคลื่อนที่

บริการประชาชน

จัดเกบ็ภาษเีคลื่อนที่บริการประชาชน ๑๐,๐๐๐    ต าบล 

    มโูนะ

กองคลงั

7 โครงการพัฒนาและเพิม่

ประสทิธภิาพศนูย์ปฏบิตักิารร่วมใน

การชว่ยเหลอืประชาชนของ 

อปท.อ.สไุหงโก-ลก

ชว่ยเหลอืประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ

ปญัหาในดา้นตา่งๆ

๔๐,๐๐๐    อบต.  

   มโูนะ

กองสวัสด ิ

การสงัคม

๓๒๐,๗๐๖
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สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

#REF! #REF!

รวม

ล าดบั

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)



 
 

1.  ประเภทครุถัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.1 แผนงาน การบรหิารงานท่ัวไป  (งานบรหิารท่ัวไป)

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  ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร    
จ านวน  1   เคร่ือง

4,590
อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

2  ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซ้ือโพเดียมกระจก  
จ านวน  2  แทน่

18,000
อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

3  ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก

ทรงสงู  จ านวน  1  ใบ

5,500 อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

4  ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซื้อหลอดไฟ  LED  

จ านวน  10  หลอด

55,000 อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

5  ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซื้อตู้เหลก็ แบบ 2  บาน

  จ านวน  1  ใบ

5,500 อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

๘๘,๕๙๐

44
แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนนิการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

หมายเหตุ#REF! #REF!

รวม

ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภัณฑ์

สถานท่ี

ด าเนนิการ

งบประมาณ 

(บาท)



 

1.2 แผนงาน การบรหิารงานท่ัวไป   (งานบรหิารงานคลัง)

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  ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซื้อตู้เหลก็เกบ็เอกสาร 

จ านวน 3 ใบ

16,500 อบต.มโูนะ กองคลงั

๑๖,๕๐๐

1.3 แผนงาน กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

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
 ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน         

 แบบบนุวม จ านวน  1 ตัว
4,600

อบต.มโูนะ กอง

สาธารณสขุ

2
 ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน         

 แบบบนุวม จ านวน  1 ตัว
3,950

อบต.มโูนะ กอง

สาธารณสขุ

3
 ครุภณัฑส์ านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 

พร้อมกระจก จ านวน  1 ตัว
5,500

อบต.มโูนะ กอง

สาธารณสขุ

๑๔,๐๕๐
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#REF!

สถานท่ี

ด าเนนิการ
ครุภัณฑ์

รวม

รายละเอยีดครุภัณฑ์

รวม

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

#REF! #REF! หมายเหตุ

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

หมายเหตุ#REF!

แบบ ผด.02/1

ล าดับ

ท่ี

ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)



 

๒.  ประเภทครุถัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

๒.1 แผนงาน การบรหิารงานท่ัวไป  (งานบรหิารท่ัวไป)

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  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ  

จ านวน  2  เคร่ือง

11,600 อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

๑๑,๖๐๐

2.2 แผนงาน กองการศึกษา (งานบรหิารการศึกษาท่ัวไป)

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  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพมิพแ์บบฉดี

หมกึพร้อมตดิตั้งถงัหมกึ 

(Ink Tank Printer) จ านวน

 1 เคร่ือง

4,300 อบต.มโูนะ กอง

การศกึษาฯ

2  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ  

จ านวน  1  เคร่ือง

5,800 อบต.มโูนะ กอง

การศกึษาฯ

๑๐,๑๐๐
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#REF!

หมายเหตุ#REF! #REF!

แบบ ผด.02/1

#REF!
สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอยีดครุภัณฑ์

รวม

ล าดับ

ท่ี

ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

#REF!

รวม

หมายเหตุ#REF!



 

2.3 แผนงาน กองชา่ง

###

###

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  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉกีหมกึ 

(inkjet printer) ส าหรับ

กระดาษ A3 จ านวน 1 

เคร่ือง

6,300 อบต.มโูนะ กองชา่ง

2  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ 

ขนาด 1KVA จ านวน  2  

เคร่ือง

11,600 อบต.มโูนะ กองชา่ง

๑๗,๙๐๐

3.  ประเภทครุถัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 แผนงาน การบรหิารงานท่ัวไป  (งานบรหิารท่ัวไป)

###

###

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  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว จัดซื้อเคร่ืองตดัหญา้แบบ

ลอ้จักรยาน  จ านวน  1  

เคร่ือง

12,000 อบต.มโูนะ ส านกังาน

ปลดั

๑๒,๐๐๐
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ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุ#REF!

รวม

หมายเหตุ

แบบ ผด.02/1

รวม

#REF!
ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอยีดครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี

ด าเนนิการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก


