
แบบ ผ.0๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายเขตไฟฟ้าสายชลประทาน - เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 332,340 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

ตาเซ๊ะ หมู่ท่ี ๑ ชลประทาน-ตาเซ๊ะ ระยะทาง 500 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

2 ขยายเขตไฟฟ้าสายโคกกลาง- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 800,000 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

ปาดังยอ หมู่ท่ี 2 โคกกลาง-ปาดังยอ ระยะทาง 1,000 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

3 ขยายเขตไฟฟ้าซอยสามัคคี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 80,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 150 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

4 ขยายเขตไฟฟ้าสายกูแบปาเซ- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 332,340 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

กูแบฆอเลาะ หมู่ท่ี ๔ กูแบปาเซ-กูแบฆอเลาะ ระยะทาง 5๐0 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

5 ขยายเขตไฟฟ้าสายกะแวยาเร๊าะ- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 50,000 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

ปะจูปะเดะ หมู่ท่ี 5 กะแวยาเร๊าะ-ปะจูปะเดะ ระยะทาง 150 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.256๑ - 256๔)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ



แบบ ผ.0๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ขยายเขตไฟฟ้าสายปูโป๊ะกลาง- เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 265,800 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกสือแด หมู่ท่ี ๔ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 400 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

7 ขยายเขตไฟฟ้าสายกูแบเปาะวี เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 350,000 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

พร้อมติดต้ังสายดับ หมู่ท่ี 5 กูแบเปาะวี พร้อมติดต้ังสายดับ ระยะทาง 400 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

8 ขยายเขตไฟฟ้าสายบาโงปูโป๊ะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 66,400 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี ๔ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง ๑00 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

9 ขยายเขตไฟฟ้าสายบอยอปูเต๊ะ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 79,800 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บอยอปูเต๊ะ ระยะทาง 120 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

10 ขยายเขตไฟฟ้าสายอาโลเปาะโต เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 66,400 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 100 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

11 ขยายเขตไฟฟ้าสายปอเนาะนอก เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 66,400 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 100 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

12 ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านเจ๊ะมะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 66,500 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี ๔ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง ๑๐0 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

13 ขยายเขตไฟฟ้าสายกูแบรามา เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 190,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง ๓00 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

79

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.0๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ขยายเขตไฟฟ้าสายลูโบ๊ะลือซง- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาย ขยายเขตไฟฟ้า 150,000 ประชาชนร้อยละ ๕0 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

กอตอ หมู่ท่ี 2 ลูโบ๊ะลือซง-กอตอ ระยะทาง 220 ม. ในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

15 ขยายเขตไฟฟ้าสายฮายียิ หมู่ท่ี ๑ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 150,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง ๑๕0 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

16 ขยายเขตไฟฟ้าสายแยก รร.นฎอ. เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 80,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี ๑ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 150 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

17 ขยายเขตไฟฟ้าสายข้าง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 70,000 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รร.บ้านมูโนะ หมู่ท่ี ๑ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 100 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

18 ขยายเขตไฟฟ้าสายโค้งปอเนาะ - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 132,900 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หลังปอเนาะ หมู่ท่ี ๔ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 2๐0 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย

19 ขยายเขตไฟฟ้าสายปอเนาะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 132,936 ประชาชนร้อยละ 40 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง

ดารุลอาบีดีน หมู่ท่ี ๔ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 2๐0 ม. ในต าบลได้ใช้ประโยชน์ สาธารณะท่ีมีคุณภาพ

20 ขยายเขตไฟฟ้าสายปูโป๊ะกลาง- เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 265,800 ร้อยละของครัวเรือนท่ี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกสือแด หมู่ท่ี ๔ ส่องสว่างในชุมชน ระยะทาง 400 ม. ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกและปลอดภัย
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.0๒

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อุดหนุนงบประมาณ 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนต าบลมูโนะ กอง

มูลฐานในต าบลมูโนะ สาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน การด าเนินงานสาธารณสุข ประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี สาธารณสุขฯ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.2 แผนงาน สาธารณสุข



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนให้ท่ีท าการ 65,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กอง

สุไหงโก-ลกตามโครงการสนับสนุน ของท้องถ่ิน ปกครองอ าเภอ ของผู้เข้าร่วมฯ และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ การศึกษาฯ

ประเพณีงานของดีเมืองนรา สุไหงโก-ลก รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่

2 อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครอง เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอดจารีต อุดหนุนให้ส านักงาน 2,500 2,500 2,500 2,500 ร้อยละความพึงพอใจ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กอง

ท้องถ่ินจังหวัดนราธิวาส เพ่ือตกแต่ง ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการปกครอง ของผู้เข้าร่วมฯ ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ การศึกษาฯ

เรือบุปชาติเป็นเรือน าขบวนแห่ฯ ท้องถ่ินจังหวัดนราธิวาส
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     6.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน อุดหนุน เทศบาล 40,000 ประสิทธิภาพของ การจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ส านักงาน

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ การเก่ียวกับศูนย์รวมข้อมูล ต าบลปาเสมัส การจัดซ้ือหรือ ของ อปท. ในพ้ืนท่ี ปลัด อบต.

หรือจัดจ้างขององค์กรปกครอง ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง จัดจ้างเพ่ิมข้ึน อ าเภอสุไหงโก-ลก มี
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอ ของ อปท. ในพ้ืนท่ีอ าเภอ ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

     7.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งบประมาณและท่ีผ่านมา


