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คํานํา 
 

นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวแหงเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน    

การเขาถึงแหลงทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เปนเอกลักษณ      

การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ

จากทกุฝาย เพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชน

ดวยกันทุกฝายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวทุกระดับ

โดยเฉพาะในระดับทองถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดให

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

นอกจากนี้งานดานการสงเสริมการทองเที่ยวยังเปนภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยวควรมี

แนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึด

หลักการสงเสริมการทองเที่ยวตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงานดานการทองเที่ยว 

  องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ เห็นวาการจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวองคการบริหาร

สวนตําบลมูโนะ เปนสิ่งสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงกระทํา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากนั้นก็นําแผนงาน

และโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดจัดทําแผน

สงเสริมการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
สภาพทางภูมิศาสตรตําบลมูโนะ 

ตําบลมูโนะมีสภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง ติดกับที่ราบบริเวณแมน้ําสุไหงโก-ลก 

(ฝงซาย) พื้นที่สวนใหญเปนดินนา และเขตปาสงวนแหงชาติ  “สุไหงปาดี” มีอาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดตอกับ ตําบลปูโยะและอําเภอตากใบ 

ทิศใต       ติดตอกับ  ตําบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ประเทศมาเลเซีย 

ทิศตะวันตก   ติดตอกับ   ตําบลปูโยะและตําบลปาเสมัส 

 ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 

สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ  เปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของตําบลจะเปนตําบล

ที่มีขนาดเล็ก โครงสรางไมซับซอน พื้นที่ชุมชนอยูกันไมหนาแนน กระจายตามสัดสวนทุกหมูบาน ประชากรใน

เขตตําบลมูโนะ ณ ป พ.ศ.2561 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,143 คน ชาย 4,908 คน หญิง 5,235 คน มี 

2,651 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

สภาพโดยท่ัวไปของตําบลมูโนะ 

สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ  สามารถจําแนกออกเปนดานตางๆ  ตามสภาพการพัฒนา

ของตําบลได  ดังตอไปนี้ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในตําบลมูโนะ ในปจจุบันถือวาอยูในเกณฑดีไมวาจะเปนการ

พัฒนาถนน ไฟฟา ฯลฯ ประชาชนจะไดรับบริการอยางทั่วถึง จะมีก็แตบางสวนเทานั้นที่จะตองมีการปรับปรุง

และพัฒนาเพิ่มเติม 

1. การคมนาคม 

1.1. มีถนนสายหลัก 1 สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4057 ผานตําบลมูโนะ ในหมู

ที ่1 หมูที ่2 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 

1.2. ถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานเปนถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต และถนนหินคลุก 

2. ไฟฟา  ประชาชนในตําบลมูโนะ ไดรับบริการไฟฟาอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

3. คูระบายน้ํา  ระบบคูระบายน้ําโดยทั่วไป สามารถใชการไดดี การกอสรางครอบคลุมและ

ทั่วถึงเกือบทุกพ้ืนที ่ มีบางสวนเทานั้นที่ตองกอสรางเพ่ิมเติมในชุมชนเพื่อเสริมตอและแกไขปญหาน้ําทวมขัง 

 

/4. โทรศัพท... 
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4. โทรศัพท  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)อําเภอสุไหงโก-ลก เปนผูใหบริการโทรศัพทในเขต

ตําบลมูโนะ สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง มีคูสายเพียงพอสําหรับใหบริการประชาชนจํานวนหนึ่ง 

5. การจราจร  การจราจรในเขตตําบลมูโนะ เปนไปอยางสะดวก ปริมาณการใชรถ ใชถนน 

ของประชาชนมีไมมากนัก  ไมทําใหเกิดปญหารถติดแตอยางใด 

 การสัญจรในเขตตําบลมูโนะ 

1. ทางรถยนต  การเดินทางโดยรถยนตในเขตตําบลมูโนะ  มีสภาพถนนที่สะดวกสบายมีถนน

สี่เลนสตัดผานสามารถเดินทางไปมาระหวางตัวจังหวัดและอําเภอตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย 

2. ทางรถไฟ   การเดินทางโดยรถไฟ มีสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก  แลวเดินทางดวยรถยนต

หรือจักรยานยนต  ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  ก็จะถึงตําบลมูโน 

3. ทางอากาศ  นราธิวาสมีทาอากาศยานพาณิชย  ๑  แหง ตั้งอยูท่ีบานทอน อําเภอ

เมือง  จังหวัดนราธิวาส 

 การสื่อสาร 

ในเขตตําบลมูโนะ  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดรับบริการที่สะดวกสบายสามารถ

รับชมโทรทัศนจากสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยไดอยางชัดเจนทุกชอง  และนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการ

แพรภาพของสถานีโทรทัศนของประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซียไดอีกดวย 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ดานทรัพยากรธรรมชาติในตําบลมูโนะ  สามารถจําแนกได  ดังนี้ 

1. ทรัพยากรที่ดิน  การใชทรัพยากรดินในเขตตําบลมูโนะ  สวนใหญจะใชเปนที่อยู

อาศัย  และทําการเกษตร 

2. ทรัพยากรน้ํา  พื้นที่ในตําบลมูโนะ จะมีแมน้ําไหลผานหนึ่งสาย คือ แมน้ําสุไหงโก-ลก และ

คลองที่ขุดลอกใหมไดแกคลองชลประทาน 

ดานเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของประชาชนในเขตตําบลมูโนะ ถือวาอยูในเกณฑคอนขางดี ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพคาขาย  ทําสวนยางพารา ทํานา และทําสวนผลไม  เปนอาชีพหลัก  และประกอบอาชีพรับจาง

ทั่วไปเปนอาชีพรอง 

ดานสังคม 

ประชาชนในเขตตําบลมูโนะ  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การประพฤติปฏิบัติประจําวัน

ของชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

 

/ประชากร... 
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ประชากร 

ประชากรในเขตตําบลมูโนะ  ขอมูล ณ พ.ศ.2560 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,028 คน 

ชาย 4,865 คน หญิง 5,163คน มี 2,564 ครัวเรือน 

 
ขอมูลจากเว็บไซตระบบสถิติทางการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

 

 

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมตําบลมูโนะ 

ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส จงัหวัดชายแดนภาคใตที่มี

เอกลักษณอันโดดเดน ทางภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม เอกลักษณ

ที่สําคญัของประชากรในแถบนี้  คือ 

1. การแตงกาย ไมมีเครื่องแบบที่แนนอน แตตองแตงกายใหสุภาพ ไมเปดเผยสวนใดของ

รางกายที่ยั่วยวนอารมณทางเพศของทั้งชาย และหญิง โดยสวนใหญผูชายนิยมนุงโสรงหรือกางเกงขายาว สวม

เสื้อแขนยาวถึงขอมือและสวมหมวกกาปเยาะ สวนผูหญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงขอมือและนุงผาคลุมถึงขอเทา

ตามขอบัญญัติศาสนา 

2. พิธีถือศีลอด (ถือบวช) หรือในภาษายาวี เรียกวา “ปอซอ” จะถือปฏิบัติในเดือน 

“รอมฎอน” หรือเดือนที่ ๙ ของปฮิจเราะหศักราช ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเปนเวลา 

๑ เดือน โดยจะงดเวนจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา และใจ ตั้งแตรุงอรุณจนกระทั่งพระอาทิตย

ตกดิน ทั้งนี้เพ่ือใหชาวมุสลิมไดรูสึกถึงภาวการณอดกลั้น และใหรูสึกถึงสภาพของผูที่ยากจน เปนตน 

3. การเขาสุนัต เปนหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุม

ปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะกระทําแกเด็กชายที่มีอายุระหวาง ๖ – ๑๒ ป ภาษาถิ่นเรียกวา   

“ มาโซะยาวี ” 

/4.ฮารีรายอ... 
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4. ฮารีรายอ ในรอบปฮิจเราะหศักราช จะมีวันรายอ ๒ ครั้ง คือ 

4.1. วันอีดิลฟตรี  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม (หลังการออกบวช) โดยจะมี

กิจกรรมตาง ๆ เชน แตงกายใหสะอาดเรียบรอย รวมกันทําพิธีละหมาดที่มัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพี่นอง เปนตน 

ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑ เดือน “เชาวาล” เดือนท่ี ๑๐ ของปฮิจเราะหศักราช 

4.2. วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะมีการการเชือด

สัตว พลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารใหแกผูยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากไดทําพิธีละหมาดในตอนเชา

แลว  จะตรงกับวันที ่ ๑๐  ซุลฮิจญะห  เดือนท่ี  ๑๒  ของปฮิจเราะหศักราช 

5. ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกลาว “อัสลามูอาลัยกูม” (ขอ

ความสันติจงมีแดทาน) และมีการรับวา “วาอาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจงมีแดทานเชนกัน) และยื่นมือสัมผัส

กัน (ซาลาม) 

ศิลปการแสดงพื้นบาน 

1. ซีละ คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัว ที่มีลักษณะคลายมวยไทย และมีลักษณะคลายมวย

ปล้ํา รวมกัน (มีการแตะ ถีบ ตอย และมีการปล้ําใหลมกันดวย) 

2. ลิเกฮูลู ปรกติมักจะเลนในหมูบานเนื่องในงานเขาสุหนัต มีความหมายตามพจนานุกรม 

Kamus Dewan ของ Dr.Teuku Iskanda ๒ ประการ คือ 

2.1. หมายถึง เพลงสวดพระเจา ปกติเปนการขับรองเนื่องในเทศกาลกําเนิดทานนบีชาว

มุสลิม เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกลาวนี้วา ดิเกรเมาลิด ซึ่งคําวาดิเกร เปนศัพทเปอรเซีย 

2.2. หมายถึง กลอนเพลงโตตอบ นิยมเลนกันเปนกลุมเปนคณะ เรียกวา ลิเกฮูลู 

3. กรือโตะ เปนชื่อกลอง มีลักษณะคลายโอง ทําจากไมเนื้อแข็ง มีแผนไมประกอบ ใชไมหุม

ยางนํามาตี กรือโตะหรือกลองหุม จะใชตีในงานพิธีสําคัญๆ ที่จัดขึ้นภายในหมูบาน หรือตอนรับแขกเมืองที่เขา

มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ หรือตีแจงขาวสารไปยังหมูบานขางเคียงเมื่อมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น ปจจุบันยังนํามาตี

ประชัน แขงขันระหวางหมูบาน 

4. บานอร เปนชื่อกลอง มีลักษณะแบน ทําดวยแผนไมหนา กลม เจาะรูกวางประมาณ ๒ ฟุต 

ขึงดวยหนังสัตว เชน โค กระบือ กลองนอร จะใชตีในงานพิธีตางๆ เชน พิธีเขาสุนัต พิธีแตงงาน 

5. รองเง็ง เปนการละเลนพื้นเมืองชนิดหนึ่งของทางภาคใต มีทาที จังหวะการรายรําที่

สวยงาม นิยมละเลนในงานพิธีตางๆ นิยมเลนทั้งในหมูชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม 

 ดานการแพทยและสาธารณสุข 

การบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข ในเขตตําบลมูโนะ ประชาชนสามารถรับ

บริการ ไดจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมูโนะ เปดบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ใหบริการรักษา 

/โรคและการปฐมพยาบาล... 
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โรคและการปฐมพยาบาลเบื้องตนรวมทั้งงานเสริมสรางสุขภาพและสงเสริมปองกันแกประชาชน บริการ

รักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ  และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ( อสม.) ทุกหมูบาน 

การรักษาความสงบเรียบรอย / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ถือเปนเรื่องสําคัญ ในการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพของประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งตําบลมูโนะ มีปญหาในเรื่องการกอการราย

ของผูกอการราย โดยจะมุงสรางความไมสงบในพื้นที่ ในการแกปญหาจึงตองอาศัยความรวมมือจาก ทุกฝายใน

การแกปญหา รวมทั้งความเอาจริงเอาจังของทุกภาครัฐในการดําเนินการ และหนวยงานที่มีหนาทีร่ับผิดชอบใน

ดานการรักษาความปลอดภัยในเขตตําบลมูโนะ คือ สถานีตํารวจภูธรมูโนะ และฐานปฏิบัติการชุดเฝาตรวจ

ชายแดนที่ 4412 
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สถานที่ทองเที่ยวในตําบลมูโนะ 

1. ทาเรือขามฝากจุดผอนปรน ไทย – มาเลย ใหบริการทุกวัน โดยจะมีเจาหนาที่ทหารจดรายชื่อผูขามแดน 
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2. ตลาดมูโนะ ตลาดที่เปดคาขายทุกวัน แตละครึกครื้นในวันจันทรและศุกรเพราะจะมีตลาดนัดเปดรวม 
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3. ถนนคนเดินมูโนะ จะการคาขายในชวงเวลาเย็นถึงค่ําของทุกวันจันทร 
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4. จุด Check In Munok จุดที่สามารถถายรูปเช็คอินในตําบลมูโนะ อยูบริเวณริมแมน้ําสุไหงโก-ลก อีก

ฝงหนึ่งของแมน้ําคือรัฐกลันตัน ประเทศมาเลซีย 
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.สายหนา อบต.ม.1 

ขนาดกวาง 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.60 ม. ยาว 65 ม. 

227,000 ม.1 กองชาง                         

2 โครงการกอสรางถนน คสล.

สาย รร.ตาดีกาดารุซาลมั ม.1 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม. (รวมคู

ระบายน้ํา คสล.) ถนน คสล.กวาง 2.86 

ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. คูระบาย

น้ํา คสล.กวาง 0.40 ม. ลึกลีย่ 0.40 - 

0.60 ม. ยาว 100 ม. 

502,000 ม.1 กองชาง                         

3 โครงการกอสรางถนน คสล.

สายปรือเดาะ ม.3 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 120 

ม. หนา 0.15 ม. 

408,000 ม.3 กองชาง                         

4 โครงการถมดินลูกรังยกระดับ

ถนนริมคลอง สายกูแบตูแม-

โคกกลาง ม.2 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 1,738 

ม. หนา 0.35 ม. 

1,040,000 ม.2 กองชาง                         

5 โครงการเสรมิผิวทาง para 

asphaltic concrete สายบา

โงปาโฮะ ม.5 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 ม. ยาว 896 

ม. หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง 

1,877,000 ม.5 กองชาง                         

6  para asphaltic concrete 

สายปูโปะกลาง ม.4 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 378 

ม. หนา 3.05 ม. 

1,006,000 ม.4 กองชาง                         

7 โครงการเสรมิผิวทาง para 

asphaltic concrete สายรอ

ปาอุทิศ ม.3 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 434 

ม. หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง 

703,400 ม.3 กองชาง                         
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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

8 ซอมแซมถนนลาดยาง/คสล. ซอม/แซมถนนลาดยาง/คสล. 200,000 ตําบล 

มูโนะ 

กองชาง                         

9 ซอมแซม/ปรับปรุงครูะบายน้ํา ซอมแซม/ปรับปรุงครูะบายน้ํา 200,000 ตําบล 

มูโนะ 

กองชาง                         

10 ซอมแซม/บาํรุงรักษาระบบ

ไฟฟาสาธารณะภายในตาํบล 

(วัสดุไฟฟา) 

ซอมแซม/บาํรุงรักษาระบบไฟฟา

สาธารณะภายในตําบล 

150,000 ม.2 สป.                         

11 โครงการสงเสริมภาษาอังกฤษ

สูอาเซียน 

จัดอบรมใหกับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 50,000 ตําบล 

มูโนะ 

กอง

การศึกษาฯ 

                        

12 สงเสริมการลงทะเบียนผูผลิด

ผูประกอบการ OTOP 

ยกระดับอาชีพผูผลิตรายเดยีว 10,000 กลุม 

OTOP 

กอง

สวัสดิการฯ 

                        

13 พัฒนาศักยภาพผูผลติ 

ผูประกอบการ OTOP กลุม D 

เยาวชนรุนใหม 

ยกระดับมาตรฐานผูผลติ ผูประกอบการ 

OTOP และผลิตภณัฑ OTOP 

10,000 กลุม 

OTOP 

กอง

สวัสดิการฯ 

                        

14 โครงการจดัระเบียบและรักษา

ความสงบเรียบรอยในตําบล 

จัดระเบียบและรักษาความสงบเรยีบรอย

ในตําบล 

30,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

15 โครงการฝกซอมแผนชวยเหลือ

ผูประสบภยัทางถนน 

ฝกซอมแผนชวยเหลือผูประสบภัยทาง

ถนน 

30,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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

16 โครงการฝกซอมแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัย 

ฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคภีัย 30,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

17 โครงการใหความรูเรื่องอัคคีภัย

เบื้องตนแกเด็กนักเรียนและ

ประชาชนในพ้ืนที ่

จัดอบรมเรื่องอัคคีภัยเบื้องตนแกเด็ก

นักเรียนและประชาชนในพื้นท่ี 

30,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

18 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสาํคัญ 

รวมตั้งดานตรวจในพื้นท่ี 20,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

19 จัดซื้ออุปกรณจราจร  

(กระจกโคง) 

จัดซื้ออุปกรณจราจร (กระจกโคง) 150,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

20 จัดซื้อเรือพลาสติก จัดซื้อเรือพลาสติก 70,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

21 จัดซื้อรถยนตดับเพลิง จัดซื้อรถยนตดับเพลิง 180,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

22 โครงการเสรมิสรางความ

เขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน 

เสรมิสรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน 

20,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

23 โครงการสงเสริมและสนบัสนุน

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมสงเสริมและสนับสนุนศุนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเดียง 

40,000 ม.2, 4 สป.                         

24 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจ

ภักดิ์ รักษพื้นท่ีสีเขยีว 

ปลูกตนไมในพื้นท่ี 40,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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

25 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมสงเสรมิอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

40,000 ตําบล 

มูโนะ 

กองส

สาธารณสุขฯ 

            

26 โครงการรณรงคใหเด็ก 

เยาวชน และประชาชนมีความ

สํานึกรับผิดชอบจัดการ

สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมสงเสรมิอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10,000 ตําบล 

มูโนะ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

            

27 จัดซื้อถังขยะ จัดซื้อถังขยะ 180,000 ตําบล 

มูโนะ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

                        

28 โครงการสงเสริมการคัดแยก

ขยะ 

จัดอบรมสงเสริมการคัดแยกขยะ 10,000 ตําบล 

มูโนะ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

                        

29 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

ภายในตําบลมูโนะ 

ปรับปรุงทัศนียภาพในตําบลมูโนะ 40,000 ตําบลมู

โนะ 

กองชาง                         

30 โครงการสงเสริมประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรมใหกับเด็กและ

เยาวชน 

กิจกรรมทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 80,000 ตําบลมู

โนะ 

กอง

การศึกษาฯ 

                        

31 จัดทําปฏิทิน/วารสาร/แผนพับ

เผยแพรขาวสาร อบต. (วัสดุ

โฆษณาและเผยแพร) 

จัดทําปฏิทิน/วารสาร/แผนพับเผยแพร

ขาวสาร อบต.  

240,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         

32 ติดตั้งเครื่องกระจายเสยีงแบบ

ไรสายเพิ่มเติม 

ติดตั้งเครื่องกระจายเสยีงแบบไรสาย

เพิ่มเตมิ 

640,000 ตําบล 

มูโนะ 

สป.                         
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 กอสรางถนน คสล.สาย รร.ตา

ดีกาดารซุาลมั ม.1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

ถนนกวาง 3.50 ม. 

ยาว 100 ม. พรอมคู

ระบายน้ํา 

     

644,400  

      

664,400  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

2 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

หนามัสยดิโคกกลาง ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

คูระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.40 ม. ยาว 

340 ม. 

     

959,800  

      

959,800  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

3 เสรมิผิวทาง Para Asphaltic 

Concrete สายบาโงปาโฮะ 

ม. 5 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

เสรมิผิวทางกวาง 4.00 

ม. ยาว 400 ม. 

  

1,580,500  

   

1,580,500  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

4 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.หนา 

รร.ตาดีกา ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

คูระบายน้ํา คสล. 

กวาง 0.40 ม. ยาว 

400 ม. 

  

1,129,200  

   

1,129,200  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล.สายปรือ

เดาะ ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

ถนน คสล.กวาง 4.00 

ม. ยาว 120 ม. 

     

408,000  

      

408,000  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

6 กอสรางถนน คสล.สาย รร.ตา

ดีกาดารซุาลมั ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

วางทอระบายน้ํา 

จํานวน 10 ทอน 

       

25,500  

       

25,500  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 เสรมิผิวทาง Para Asphaltic 

Concrete สายอาโลเปาะโต 

ม.5 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

เสรมิผิวทางกวาง 4.00 

ม. ยาว 1,094 ม. 

  

1,580,000  

   

1,580,000  

    ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

8 เสรมิผิวทาง Para Asphaltic 

Concrete สายดารซุาลมั ม.1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 65 ม. 

     

473,000  

      

473,000  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

9 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

หนา อบต.มูโนะ ม.1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 65ม. 

     

254,900  

      

254,900  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

10 ถมดินลูกรังยกระดับถนนริม

คลองสายกูแบตูแม-โคกกลาง 

ม.2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

ถมดินยกระดับถนน 

กวาง 4.00 ม. ยาว

1,738 ม. 

  

1,038,100  

   

1,038,100  

    ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

11 ซอมแซมถนนลาดยาง/คสล.

ภายในตําบล 

เพื่อซอมแซม

ถนนลาดยาง/คสล.

ภายในตําบล 

ซอมแซมถนนลาดยาง 

คสล.ภายในตําบล 

     

600,000  

      

600,000  

    

600,000  

   

600,000  

ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

12 ซอมถนน/ปรับปรุงคูระบาย

น้ําภายในตําบล 

เพื่อซอมแซม/ปรับดรุงคู

ระบายน้ําภายในตําบล 

ซอมแซม/ปรับปรุงคู

ระบายน้ําภายในตําบล 

     

500,000  

      

500,000  

    

500,000  

   

500,000  

ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

13 ซอมแซม/บาํรุงรักษาไฟฟาสา

ธารณภายในตําบล 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

ซอมแซม/บาํรุงรักษา

ไฟฟาสาธารณะใน

ตําบล 

     

300,000  

      

300,000  

    

300,000  

   

300,000  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

14 วางทอระบายน้ําสายบรือโมง 

ม.3 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

วางทอระบายน้ํา 

จํานวน 5 ทอน 

       

12,000  

       

12,000  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.สายกูโบร 

ม.3 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

ถนน คสล.กวาง 4.00 

ม. ยาว 72 ม. 

     

186,400  

      

186,400  

    ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

16 เสรมิผิวทาง Para Asphaltic 

Contrete ถนนสายหลัง

มัสยดิ-ปอเนาะ ม.1 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

เสรมิผิวทาง กวาง 4 

ม. ยาว 813 ม. 

  

1,166,200  

   

1,166,200  

    ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

17 เสรมิผิวทาง para asphaltic 

concrete ถนนสายปูโปะ

กลาง ม.4 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

เสรมิผิวทาง กวาง 5 

ม. ยาว 378 ม. 

     

677,400  

      

677,400  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

18 ถมดินบริเวณ รร.ตาดีกา ม.3 เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

ถมดิน จํานวน 1 จุด      

127,500  

      

127,500  

    ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

19 เสรมิผิวทาง para asphaltic 

concrete ถนนสาย

ชลประทาน-ตาเซะ ม.1 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

เสรมิผิวทาง กวาง 5 

ม. ยาว478 ม. 

     

856,800  

      

856,800  

    ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

20 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

หลัง อบต.ม.1 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 77 ม. 

     

255,731  

      

255,731  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

21 กอสรางถนน คสล.สายตาดีกา 

บรือมง ม.3 

เพื่อซอมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบฟาสาธารณะ

ภายในตําบล 

ถนน คสล.กวาง 3 .00 

ม.. ยาว 80 ม. 

     

155,200  

      

155,200  

    ประชาชนรอยละ 

80 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

22 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

ชลประทาน-ตาเซะ ม.1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 500 ม. 

  

1,344,400  

   

1,344,400  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

23 กอสรางถนน คสล.ซอยดาโตะ 

1 ม.1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

ถนน คสล.กวาง 4.00 

ม. ยาว 52 ม. 

     

197,000  

      

197,000  

    ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

24 กอสรางถนน คสล.สายขาง

มัสยดิ ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

ถนน คสล.กวาง 4.00 

ม. ยาว 115 ม. 

     

350,100  

      

350,100  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

25 เสรมิผิวทาง para asphaltic 

concrete สายบูเกะ-กําปงบารู 

ม.5 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

เสรมิผิวทาง กวาง 

4.00 ม. ยาว 380 ม. 

     

641,300  

      

641,300  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

26 บุกเบิกถนนสายกูแบกือแย  

ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

บุกเบิกถนน กวาง 

5.00 ม. ยาว 55 ม. 

     

102,000  

      

102,000  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

27 เสรมิผิวทาง paea asphaltic 

concrete ซอยรอปาอุทิศ 

 ม.3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

เสรมิผิวทาง กวาง 

3.00 ม. ยาว 434 ม. 

     

546,840  

      

546,840  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

28 กอสราง/ขยายเขตระบบ

ประปาหมูบาน 

เพื่อกอสราง/ขยายเขต

ระบบประปาหมูบาน 

เสรมิผิวทาง/ขยายเขต

ประปาหมูบาน ภายใน

ตําบล 

  

5,000,000  

   

5,000,000  

  

5,000,000  

 

5,000,000  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

29 เชาที่ราชพัสด ุ เพื่อใชในกิจการประปา เชาที่ราชพัสด ุจํานวน 

1 แหง 

        

2,000  

         

2,000  

        

2,000  

       

2,000  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

มีที่สําหรบัใชใน

กิจการประปา 

สป. 

30 ขุดลอกคู/คลองสงน้ํา เพื่อขุดลอกค/ูคลองสงน้ํา ขุดลอกค/ูคลองสงน้ํา

ภายในตําบล 

     

300,000  

      

300,000  

    

300,000  

   

300,000  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

31 ติดตั้งไฟสปอรตไลทบริเวณ

ศูนยกีฬา 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองแสงสวางในการเลน

กีฬาและกิจกรรมตาง ๆ 

ติดตั้งไฟสปอรตไลท

บริเวณศูนยกีฬา

ตําบลมโูนะ จํานวน 4 

จุด 

  

2,400,000  

      ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

32 กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง

ไฟถนนแบบโซลารเซล 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

กอสรางระบบไฟฟาฯ 

แบบโ.ลารเซล ม.1-5 

  

9,889,900  

      ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

33 กอสรางถนน คสล.ซอยดาโตะ 

2 ม.1 

เพื่อกอสรางถนน คสล.

ซอยดาโตะ 1 

กอสรางถนน คสล.ก

วาง 5.00 ม. ยาว 52 

ม. 

        

197,000  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 



- 19 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

34 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

หลัง รร.บานปโูปะ-

ชลประทาน ม.4 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม . ยาว 700 ม. 

     

1,870,000  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

35 บุกเบิกถนนสายบาโงปาโฮะ/

โคกกูวา ม.5 

เพื่อบุกเบิกถนนสายบาโง

ปาโฮะ/โคกกูวา ม.5 

บุกเบิกถนนส กวาง 5 

ม. ยาว 996 ม. 

        

722,500  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

36 กอสรางทางเทา คสล.ซอย

สามัคคี (ชวงท่ี2) ม.2 

เพื่อกอสรางทางเทา 

คสล.ซอยสามัคคี ชวงท่ี 2 

ทางเทา คสล.กวาง 

1.50 ม. ยาว 150 ม. 

        

142,800  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

37 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

ดาโตะมูโนะ ม.1 

เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.สายดาโตะมโูนะ 

คูระยบายน้ํา คสล.ก

วาง0.40 ม. ยาว 200 

ม. 

        

564,600  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

38 บุกเบิกถนนสายดาลมับาฆง-กู

แบปูตะ ม.4 

เพื่อบุกเบิกถนนสาย

ดาลัมบาฆง-กูแบปูตะ 

บุกเบิกถนน กวาง 

5.00 ม. ยาว 500 ม. 

        

439,100  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

39 ซอมแซมคูระบายน้ําสายบู

เกะ-โคกตมีุง ม.5 ชวงท่ี 1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะทีไ่ด

มาตรฐาน 

ซอมแซมคูระบายน้ํา 

กวาง 4.40 ม .ยาว 

330 ม. 

        

403,900  

    ประชาชนรอยละ 

50 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

40 ซอมแซมคูระบายน้ําสายบู

เกะ-โคกตมีุง ม.5 ชวงท่ี 2 

เพื่อซอมแซมครูะบายน้ํา

สายบูเกธ-โคกตีมุง 

.ซอมแซมครูะบายน้าํ 

กวาง 0.40 ม. ยาว 

200 ม. 

        

253,300  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 



- 20 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลทีค่าดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

41 บุกเบิกถนนสายบูแบปตูะ ม.5 เพื่อบุกเบิกถนนสายกูแบ

ปูตะ 

ถมดินลูกรัง กวาง 

5.00 ม. ยาว 1,400 ม. 

     

1,045,200  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

42 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.

สายบูเกะ-โคกตมีุง (ตอ) มง5 

เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.สายบเูกะ-โคกตีมุง 

(ตอ) 

คูระบายน้ํา คสล. 

กวาง 04.0 ม. ยาว 

700 ม. 

     

1,976,000  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

43 บุกเบิกถนนสายอาโลกอแลนา 

ม.5 

เพื่อบุกเบิกถนนสาย

อาโลกอแลนา 

บุกเบิกถนน กวาง 

4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 

     

1,814,700  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

44 ซอมแซมคูระบายน้ํา คสล.

สายตลาดมูโนะ ม.1 

เพื่อซอมแซมครูะบายน้ํา 

คสล.สายตลาดมูโนะ 

ซอมแซมคูระบายน้ํา 

คสล. กวาง 0.40 ม. 

ยาว 372 ม. 

        

455,300  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

45 กอสรางสะพาน/ทอเหลี่ยม

ขามคลอง สายกูแบตูแม-โคก

กลาง ม.2 

เพื่อกอสรางสะพาน/ทอ

เหลี่ยมขามคลองสายกูแบ

ตูแม-โคกกลาง 

สะพาน/ทอเหลี่ยมขาม

คลอง จํานวน 1 จุด 

        

506,400  

    ประชาชนรอยละ 

60 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

46 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

กูแบปาเซ ม.4 

เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.สายกูแบปาเซ 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 2000 ม. 

     

5,525,000  

    ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 



- 21 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

47 บุกเบิกถนนสายปโูปะกลาง-กู

แบปาเซ ม.4 

เพื่อบุกเบิกถนนสายปโูปะ

กลาง-กูแบปาเซ 

บุกเบิกถนน กวาง 

5.00 ม. ยาว 3000 ม. 

     

2,040,000  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

48 กอสรางถนน คสล.สายขางบา

ลาเซาะหบานตาเซะ (ชวงท่ี 

2) ม.1 

เพื่อกอสรางถนน คสล.

สายขางบาลาเซาะหบาน

ตาเซะ (ชวงท่ี 2) 

ถนน คสล, กวาง 4.00 

ม. ยาว 300 ม. 

        

827,900  

    ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

49 กอสรางทางเทา คสล.สาย

เลียบชลประทาน ม.4 

เพื่อกอสรางทางเทา 

คสล.สายเลียบถนน

ชลประทาน 

ทางเทา คสล. กวาง1 

.00 ม. ยาว 200 ม. 

        

194,300  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

50 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

โตะอาแด ม.1 

เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.สายโตะอาแด ม.1 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 500 ม. 

        

141,100  

    ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

51 บุกเบิกถนนสายบูแบรามา-

ชลประทาน ม.4 

บุกเบิกถนนสายกูแบ

รามา-ชบประทาน ม.4 

บุกเบิกถนน กวาง 

5.00 ม. ยาว 1000 ม. 

        

746,600  

    ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

52 ขยายไหลทางสายอา

โลเปาะโต ม.5 

เพื่อขายไหลทางสายอา

โลเปาะโต 

ขยายไหลทางขางละ 

0050 ม. 

        

196,300  

  ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 



- 22 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

53 บุกเบิกถนนสายกูแบรามา-แฆ

แบะ ม.5 

เพื่อบุกเบิกถนนสายแก

แบรามา-แฆแบะ 

บุกเบิกถนน กวาง 

4.00 ม. ยาว 2500 ม. 

        

471,500  

  ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

54 กอสรางถนน คสบ.สายบาน

สมชาย ม.1 

เพื่อกอสรางถนน คสล.

สายบานสมชาย 

กอสรางถนน กวาง 

4.00 ม. ยาว 116 ม. 

        

354,700  

  ประชาชนรอยละ 

20 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

55 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

บาโงจีนอ ม.3 

เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา 

คสล.สายบาโงจีนอ 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 460 ม. 

      

1,298,500  

  ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

56 บุกเบิกถนนสายกูแบยูวา ม.3 เพื่อบุกเบิกถนนสายกุแบ

ยูวา 

บุกเบิกถนน กวาง 5 

ม. ยาว 225 ม. 

        

197,640  

  ประชาชนรอยละ 

30 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

57 กอสรางถนน คสล.สายขาง 

รร.บานมโูนะ ม.1 

เพื่อกอสรางถนน คสล.

สายขาง รร.บานมูโนะ 

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 3 ม. ยาว 77 ม. 

         

175,850  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

58 บุกเบิกถนนสายปอเนาะ ใน-กุ

แบมอืลี ม.1 

เพื่อบุกเบิกถนนาย

ปอเนาะใน-กูแบมือล ี

บุกเบิกถนน กวาง 4 

ม. ยาว 300 ม. 

         

179,200  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 



- 23 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

59 กอสรางถนน คสล.สาย

ปอเนาะนอก ม.1 

เพื่อกอสรางถนน คสล.

สายปอเนาะนอก 

กอสรางถนน กวาง 

4.00 ม. ยาว 400 ม. 

         

275,900  

ประชาชนรอยละ 

40 ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับ

บริหารสาธารณะทีม่ี

คุณภาพ 

กองชาง 

60 ถมดินลานอเนกประสงค

สนามกีฬาตําบลมูโนะ 

เพื่อถมดินลาน

อเนกประสงคสนามกีฬา

ตําบลมโูนะ 

ถมดินลานกีฬา      

300,000  

      จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรม 

กองชาง 

61 กอสรางสนามกีฬา-/ลานกีฬา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย 

กอสรางสนามกีฬา/

ลานกีฬา 

 

13,000,000  

 

13,000,000  

    รอยละของ

ประชาชนที่ไดรบั

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรม 

กองชาง 

62 ปรับปรุง/ซอมแซมสนาม

กีฬา/ลานกีฬา/อาครกีฬา 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

สําหรับออกกําลังกาย 

ปรับปรุง/ซอมแซม

สนามกีฬา/ลานกีฬา/

อาคารกีฬาในตําบล 

     

500,000  

      

500,000  

    

500,000  

   

500,000  

รอยละของ

ประชาชนที่ไดรบั

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรม 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางอัฒจรรย 

โรงยิมและสนามกีฬาตาํบลมู

โนะ 

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง

กายใหกับประชาชนใน

พื้นท่ี 

กอสรางอัฒจรรย/

โรงยิม สนามฟุตบอล

ตําบลมโูนะ 

 

24,000,000  

 

24,000,000  

    จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังกาย 

กองชาง 

64 กอสรางลูวิ่งท่ีศูนยกีฬส

ตําบลมโูนะ 

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง

กายใหกับประชาชนในพ้ืนที ่

กอสรางลูวิ่งสนามกีฬา   

1,500,000  

   

1,500,000  

    จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังกาย 

กองชาง 

65 จัดทําโครงหลังคาประกอบ

ลานกีฬาศนูยกีฬาตําบลมูโนะ 

เพื่ออํานวยความสะดวก 

และสงเสรมิการจัดกิจกรรม

ใหกับประชาชนในพ้ืนที ่

จัดทําโครงหลังคา

ประกอบลานกีฬา 

  

1,200,000  

      จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 



- 24 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

66 กอสรางเวทีอเนกประสงค

พรอมหลักคาบริเวณศูนยกีฬา

ตําบลมโูนะ 

เพื่ออํานวยความสะดวก 

และสงเสรมิการจดั

กิจกรรมใหกับประชาชน

ในพ้ืนที่ 

กอสรางเวที

อเนกประสงคพรอม

หลังคา 1 หลัง 

     

200,000  

      จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานที่

จัดกิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 

67 จัดซื้อเรือ เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการชวยเหลือผูประสบ

ปญหาทุกภัย 

จัดซื้อเรือ จํานวน 2 

ลํา 

     

100,000  

      ปญญาสาธารณภยั

ไดรับการแกไข 

ประชาชนในพ้ืนที่

ไดรับความชวยเหลือ

ในเบื้องตน 

สป. 

68 กอสรางอาคาร ปอพร.พรอม

ที่จอดรถ 

เพื่อใหมีสถานท่ีในการ

ประสานและชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย 

กอสรางอาคาร อปพร.

พรอมที่จอดรถ 

  

1,000,000  

      รอยละความพึง

พอใจในการ

ประสานงาน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการ

ประสานงาน 

กองชาง 

69 จัดซื้อรถดับเพลิง เพื่อปองกันและแกไข

ปญญาดานสาธารณภัย 

จัดซื้อรถดับเพลิง 

จํานวน 1 คัน 

     

240,000  

      ปญหาสาธารณภัย

ไดรับการแกไข 

ประชาชนในพ้ืนที่

ไดรับการปองกันและ

แกไขปญหา 

สป. 

70 กอสรางซุมทางเขาตลาดมูโนะ เพื่อสงเสริมการคาการ

ลงทุนในพื้นที ่

กอสรางซุมทางเขา

ตลาดมูโนะ จํานวน 2 

จุด 

  

2,000,000  

      จํานวนของผูที่ไดรับ

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

มีการลงทุน เพิ่ม

รายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที ่

กองชาง 

71 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจ

ภักดิ์รักษพื้นท่ีสเีขียว 

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นท่ี 

ปลูกตนไมในพื้นท่ี

ตําบลมโูนะ 

       

40,000  

       

40,000  

      

40,000  

     

40,000  

รอยละของ

ประชาชนที่ไดรบั

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการฟนฟ ู

สป. 

72 อนุรักษ ฟนฟูบึงรามิง ม.4 เพื่อพัฒนาปและสงเสรมิ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

อนุรักษ ฟนฟูบึงรามิง        

20,000  

      จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับประโยชน 

มีแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

สป. 



- 25 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

73 จัดสวนหยอม/สวนสธารณะ เพื่อใหประชาชนมี

สถานที่พักผอนหยอนใจ 

กอสรางสวนหยอม/

สวนสาธารณะ 

  

2,000,000  

   

2,000,000  

    รอยละของ

ประชาชนที่ไดรบั

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี

สําหรับพักหยอนใจ 

สป. 

74 โครงการจดัทําปายสถานที่

สําคัญๆ 

เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการติดตอ 

จัดทําปายสถานที่

สําคัญตางๆ 

        

300,000  

    รอยละของ

ประชาชนที่ไดรบั

ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

มีปายบอกสถานที่

สําคัญๆ 

สป. 

75 จัดซื้อถังขยะ เพื่ออํานวยความสะดวก

และบริการประชาชนใน

การทิ้งขยะ 

จัดซื้อถงัขยะ จํานวน 

100 ใบ 

      

200,000  

       

200,000  

       

20,000  

      

20,000  

รอยละของประชาชน

ที่ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการทิ้งขยะ 

กองสาธารณะ

สุขฯ 

76 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

พื้นที่สามารถกําจัดขยะ

อยางถูกวิธ ี

ประชาสัมพันธ/ให

ความรูในการกําจัดขยะ

มูลฝอยในพื้นที่ 

        

10,000  

      รอยละของปริมาณ

ขยะที่ลดลง 

ลดปริมาณขยะในพื้นที่ กองสาธารณะ

สุขฯ 

77 จัดหาท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

เพื่ออํานวยความสะดวก

และในการบริการ

ประชาชนในการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิงปฏิกูล 

จัดหาท่ีกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

      

500,000  

      จํานวนรอบการเก็บ

ขยะเพิ่มขึ้น 

มีท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

กองสาธารณะ

สุขฯ 

78 โครงการจัดระเบียบตลาดมูโนะ

ใหถูกสุขลักษณะ 

เพื่อใหตลาดมีความเปน

ระเบียบเรียบรอยและ

สวยงาม 

จัดระเบียบตลาดมูโนะ          

100,000  

    ประชาชนมีความพึง

พอใจเพิ่มขึ้น 

ตลาดมูโนะมีความเปน

ระเบียบและสวยงาม 

กองสาธารณะ

สุขฯ 

79 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

ภายในตําบลมูโนะ 

เพื่อความสวยวามและ

ความเปนระเบียบของ

ชุมชน 

ปรับปรุงทัศนียภาพ

ภายในตําบล 

      

100,000  

       

100,000  

      

100,000  

      

10,000  

ประชาชนมีความพึง

พอใจเพิ่มขึ้น 

ตําบลมูโนะไดรับการ

ปรับปรุงทัศนียภาพ 

กองชาง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

80 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ต้ัง

ประปาโคกกลาง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณที่ตั้งประปาโคก

กลาง 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิ

ทัศนบริเวณที่ต้ังประปา 

        

20,000  

      ประชาชนมีความพึง

พอใจเพิ่มขึ้น 

ภูมิทัศนบริเวณที่ตั้ง

ประปาไดรับการ

ปรับปรุงฟนฟู 

กองชาง 

81 โครงการทําปฏิทิน/วารสาร/

แผนพับเผยแพรขาวสาร อบต. 

เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆ ของ อบต. 

จัดทําปฏิทิน/วารสาร/

แผนพับ 

        

20,000  

         

20,000  

       

20,000  

      

20,000  

จํานวนผูไดรับขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาขนไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆ ของ อบต. 

สป. 

82 ติดต้ังเครื่องกระจาเสียงแบบไร

สายเพิ่มเติม 

เพื่อใหประชาชนสามารถ

รับขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง 

ติดต้ังเครื่องกระจาย

เสียงแบบไรสาย 

      

500,000  

      จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารไดอยางทั่วถึง 

สป. 

83 ปรับปรุง/ซอมแซมเครื่อง

กระจายเสียงแบบไรสายในพื้นที่ 

เพื่อใหประชาชนสามารถรับ

ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซอมแซมเครื่อง

กระจายเสียงในพ้ืนท่ี 

      

100,000  

       

100,000  

      

100,000  

     

100,000  

จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารไดอยางทั่วถึง 

สป. 

84 ติดต้ังปายประชาสัมพันธจอ 

LED 

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารในพ้ืนท่ี 

ติดต้ังปายประชาสัมพันธ

จอ LED 

    

3,000,000  

      จํานวนผูไดรับการ

ประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารไดอยางทั่วถึง 

สป. 

85 โครงการติดต้ังอินเตอรเน็ตตบล เพื่ออํานวยความสะดวก

และใหบรกิารประชาชน 

ติดต้ังอินเตอรเน็ตตําบล     

1,500,000  

      จํานวนผูไดรับขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารไดอยางทั่วถึง 

สป. 

86 ปรับปรุงหองน้ําอาคาร

อเนกประสงค บานบูเกะ ม.5 

เพื่อใหประชาชนผูมารับ

บริการไดรับความสะดวก 

ปรับปรุงหองน้ํา          

700,000  

    จํานวนผูไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้น 

ใหบริการประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 

87 ขยายเขตไฟฟาสายชลประทาน-

ตาเซะ ม.1 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสาย

ชลประทาน-ตาเซะ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 500 ม. 

      

332,340  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

88 ขยายเขตไฟฟาสายโคกกลาง-ปา

ดังยอ ม.2 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสายโคก

กลาง-ปาดังยอ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 1,000 ม. 

      

800,000  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 



- 27 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

89 ขยายเขตไฟฟาซอยสามัคคี ม.2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 150 ม. 

        

80,000  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

90 ขยายเขตไฟฟาสายกูแบปาเซ-กู

แบฆอเลาะ ม.4 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสายกู

แบปาเซ-กูแบฆอเลาะ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 500 ม. 

      

332,340  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

91 ขยายเขตไฟฟาสายกะแวยา

เราะ-ปะจูปะเดะ ม.6 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสาย

กะแวยาเราะ-ปะจูปะเดะ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 150 ม. 

        

50,000  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

92 ขยายเขตไฟฟาสายปูโปะกลาง-

โคกสือแด ม.4 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง  400 ม. 

      

265,800  

      รอยละของครัวเรือนที่

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

93 ขยายเขตไฟฟาสายกูแบเปาะวี 

พรอมติดตั้งสายดับ ม.5 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสายกู

แบเปาะวี พรอมติดตั้งสาย

ดับ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 400 ม. 

      

350,000  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

94 ขยายเขตไฟฟาสายบาโงปูโปะ 

ม.4 

เพือ่ใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม. 

        

66,400  

      รอยละของครัวเรือนที่

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

95 ขยายเขตไฟฟาสายบอยอปูเตะ 

ม.5. 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสายบอ

ยอบูเตะ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 120 ม. 

           

79,800  

    ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

96 ขยายเขตไฟฟาสายอาโลเปาะโต 

ม.5 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม. 

           

66,400  

    รอยละของครัวเรือนท่ี

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 



- 28 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

97 ขยายเขตไฟฟาสายบานเจะมะ 

ม.5 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองแสงสวางในการเลน

กีฬาและกิจกรรมตาง ๆ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 100 ม. 

           

66,500  

    รอยละของครัวเรือนที่

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

98 ขยายเขตไฟฟาสายกูแบรามา ม.

5 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองแสงสวางในการเลน

กีฬาและกิจกรรมตาง ๆ 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 300 ม. 

         

190,000  

    รอยละของครัวเรือนที่

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

99 ขยายเขตไฟฟาสายลูโบะลือซง-

กอตอ ม.2 

เพื่อขยายเขตไฟฟาสายลู

โบะลือซง-กอตอ 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง 

220 ม. 

         

150,000  

    ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

100 ขยายเขตไฟฟาสายฮายียิ ม.1 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 150 ม. 

         

150,000  

    รอยละของครัวเรือนท่ี

ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

101 ขยายเขตไฟฟาสายแยก 

รร.นฎอ. ม.1 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง 

150 ม. 

           

80,000  

  รอยละของครัวเรือนที่

ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

102 ขยายเขตไฟฟาสายขาง รร.

บานมูโนะ ม.1 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง 

100 ม. 

           

70,000  

  รอยละของครัวเรือนที่

ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

103 ขยายเขตไฟฟาสายโคงปอเนาะ-

หลังปอเนาะ ม.4 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง 

200 ม. 

          

132,900  

  รอยละของครัวเรือนที่

ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

104 ขยายเขตไฟฟาสายปอเนาะ

ดารุลอาบีดีน ม.4 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง 

200 ม. 

          

135,936  

  รอยละของครัวเรือนที่

ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 



- 29 - 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
 งบประมาณ (บาท)  

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

105 ขยายเขตไฟฟาสายปูโปะกลาง-

โคกสือแด ม.4 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา

สองสวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 400 ม. 

           

265,800  

รอยละของครัวเรือนที่

ไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

106 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย

หลัง รร.นฎอ. ม.1 

เพื่อระบายน้ําปองกันและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 2 

ม. ยาว 1,000 ม. 

    

8,000,000  

      ประชาชนรอยละ 60 

ในหมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

107 เสริมผิวทาง para asphaltic 

concrete สายบาโงปูโปะ-ปูโปะ 

ม.4 

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชรถใช

ถนน 

เสริมผิวทาง กวาง 4.00 

ม. ยาว 3,460 ม. 

    

5,840,000  

      ประชาชนรอยละ 40 

ในหมูบานไดใช 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

108 เสริมผิวทาง paea asphaltic 

concrete ถนนสายบูเกะ-โคกตี

มุง ม.5 

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใชรถใช

ถนน 

เสริมผิวทาง ชวงที่ 1 

กวาง 5.00 ม. ยาว 

1,232 ม. ชวงที่ 2 กวาง 

4.00 ม. ยาว 72 ม. 

    

2,721,000  

      ประชาชนรอยละ 60 

ในหมูบานไดใช 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

109 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายอา

โลเปาะโต ม.5 

เพื่อระบายน้ําปองกันและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง 

คูระบายน้ํา คสล.กวาง 

0.40 ม. ยาว 754 ม. 

    

2,385,226  

      ประชาชนรอยละ 50 

ในหมูบานไดใช 

ประชาชนไดรับบริการ

สาธารณะที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

110 โครงการตดิตั้งกลองวงจรปด เพื่อรักษาความปลอดภัยใน

พื้นที่ 

ติดต้ังกลองวงจรปด ม.4 

และม.5 

    

2,000,000  

      ปญหาในพ้ืนท่ีลดลง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 

 


