
                            ๕๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

    โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
สายบูเกะ๊ – ก าปงบารู             
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ซ่อมสร้างถนน    
คสล. กว้าง ๔ ม. 
ยาว 391 ม. 

 ๑,๒๒๕,๐๐๐    ประชาชนร้อย
ละ ๕0 ใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายกูแบกูวา-โคกตีมุง       
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง0.4 ม.           
ยาว 217 ม. 

 690,800    ประชาชนร้อย
ละ ๕0 ใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านสมชาย หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน
สมชาย 

ก่อสร้างถนน             
กว้าง 3 ม.          
ยาว 121 ม. 

 213,800    ประชาชนร้อยละ 
๒0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



                            ๕๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE 
สายปูโปะฺใต้  หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.         
ยาว 195 ม. 

 280,500    ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปอเนาะนูรลุฮดูา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 ม.             
ยาว 91 ม. 

 168,200    ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปรือเดาะ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ถนน คสล. ช่วงที่ 1 
กว้าง 4 ม.               
ยาว 137 ม.          
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. 
ยาว 23 ม. 

 487,000    ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายปะดอฮาดี หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.            
กว้าง 4 ม.          
ยาว ๔๘๓ ม. 

 1,206,500    ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองชา่ง 

8 โครงการเสรมิผิวทาง 
Asphaltic Concrete            
ถนนสายกูแบกูวา - โคกตีมุง           
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.            
ยาว ๑๙7 ม. 

 ๓๒๓,๑๐๐    ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๕๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการเสรมิผิวทาง 
Asphaltic Concrete             
ถนนสายกูแบกือแย หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.           
ยาว  ๑,124 ม. 

 ๑,๖17,3๐๐    ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE 
สายมยิาซาว่า  หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.       
ยาว 560.00 ม. 

 805,700    ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล. สายกูแบตแูม –                 
โคกกลาง จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 1.80  
ม. สูง 1.80 ม. 
ยาว 8 ม. 

  485,800   ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC  CONCRETE 
สายบรือมง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวทาง          
กว้าง 4.00  ม.            
ยาว  150  ม.  

  215,600   ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างบาลาเซ๊าะบาโงมาเนาะ 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม.         
ยาว 115.00 ม. 

  338,600   ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๕๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายท่าเรือปรือเดาะ หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.ยาว 29 
ม. หนา 0.15 ม. 

  77,000   ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายหลังมสัยิด -ปอเนาะ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1             
กว้าง 0.40 ม.       
ยาว  84 ม.           
ช่วงที่ 2            
กว้าง 0.40 ม.   
ยาว 118 ม.          
ลึกเฉลีย่ 0.40 - 
0.60 ม. 

  682,700   ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล.สายปโูปฺะ - บาโงปูโปฺะ 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง              
1.80 ม. สูง 8 ม.              
ยาว 8 ม. 

  485,800   ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการวางท่อ คสล. พร้อม
บ่อพักสายทางเข้าตลาดมโูนะ 
หมู่ที่ 1    

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง
0.60 ม.             
ยาว 90  ม. 

  412,700   ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๕๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายมโูนะ – ปาดังยอ          
หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ าหน้า
โรงเรียนบ้านมูโนะ 
ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ยาว  500   ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.40 - 
0.60 ม. 

  3,747,200   ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล.สายกูแบฆอเลาะ -        
กูแบปาเซ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง         
1.80  ม.             
สูง 1.80 ม.               
ยาว 8 ม. 

  506,400   ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายหลังมสัยิด -ปอเนาะ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. ช่วงบา้นครูยา
โต๊ะคอเต็บ ขนาด
กว้าง 0.40 ม.ยาว 
253.00 ม.           
ลึกเฉลีย่ 0.40 -
0.60 ม. 

  891,000   ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการบุกเบิกถนน           
สายตาลีอาย  หมู่ที่ 3 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายตาลีอาย 

บุกเบิกถนนกว้าง
5.00  ม.       
ยาว 319  ม. 

   511,400  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการบุกเบิกถนน           
สายกูแบรามา – แฆแบะ        
หมู่ที่ 4 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายกูแบรามา-แฆ
แบะ 

บุกเบิกถนน          
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.
ยาว 370 ม.          
ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม. 

   857,600  ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายโต๊ะอาแด หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.
สายโต๊ะอาแด  
หมู่ที่ ๑  

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.4 ม.            
ยาว 50 ม. 

   141,100  ประชาชนร้อยละ 
30 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการบุกเบิกถนน          
สายกูแบซู  หมู่ที่ 3 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายกูแบซ ู

บุกเบิกถนนกว้าง
5.00  ม.ยาว 
1,188  ม.  

   2,376,000  ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายปะดอเจะ๊โซ๊ะ -            
กอแลนา หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล. 
สายปะดอ
เจ๊ะโซะ๊-กอแลนา 
หมู่ที่ ๕ 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง0.4 ม.             
ยาว 200 ม. 

   
 

664,300  ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบรือมง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายบรือมง      
ช่วงที่ 2 

บุกเบิกถนน             
กว้าง4.00  ม.           
ยาว 500  ม.  

   700,000  ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 



                            ๖๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายอาเนาะรีมา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 ม.         
ยาว 90 ม. 

   81,700  ประชาชนร้อยละ 
40ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการบุกเบิกถนน          
สายโคกกาลอ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนขนาด
กว้าง 4.00 ม.          
ยาว 399 ม. 

   814,800  ประชาชนร้อยละ 
40ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการบุกเบิกถนน      
สายข้างมสัยิด(ต่อ) หมู่ที่ 3 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายข้างมสัยิด
(ต่อ) 

บุกเบิกถนน ช่วงที่ 
1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  ม.
ยาว 300   ม.          
ช่วงที่ 2  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  
ม.ยาว 458   ม. 

   1,092,800  ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายหน้า                
ร.ร.นะห์ฎอฏลอิสลาฮยีะห์ 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง             
๐.๔๐ ม. ยาว 98 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.60 ม. 

   342,400  ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 



                            ๖๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโต๊ะฆอแบะ๊ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 ม.ยาว 
180 ม. 

   791,100  ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
คูระบายน้ า สายปโูปฺะ –           
ปาดังยอ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขยายไหล่ทาง
สายปูโปะฺ- ปาดัง
ยอพร้อมคูระบาย
น้ า 

ขยายไหล่ทาง      
กว้าง 0.5 ม.               
๒ ข้างทาง 

   765,000  ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการบุกเบิกถนน               
สายปอเนาะใน -กูแบมือลี 
หมู่ที่ 1 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายปอเนาะใน-กู
แบมือล ี

บุกเบิกถนน          
กว้าง 4 ม.            
ยาว 300 ม. 

   179,200  ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายบาโงจีนอ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.
สายบาโงจีนอ 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.4 ม.            
ยาว 460 ม. 

 
 

 

  1,298,500  ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการวางท่อระบายน้ า
สายบรือมง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

วางท่อระบายน้ า
จ านวน 5 ท่อน 

   12,000  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 

 



                            ๖๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
อเนกประสงค์บ้านบูเก๊ะ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้มารบับริการ
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงห้องน้ า    700,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ให้บริการ
ประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายบรือมง หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ยาว 130 ม. 

   511,700  ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คสล.สายกโูบร์มสัยดิ หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างทาง
เท้า คสล. สายกู
โบร์มสัยิด 

ทางเท้า คสล.             
กว้าง 2 ม. ยาว 
150 ม. 

   233,200  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายปอเนาะใน - 
ชลประทาน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.
ยาว 686 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 ม. 

   2,447,200  ประชาชนร้อย
ละ 50ใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 โครงการบุกเบิกถนนสาย
อาโลกอแลนา หมู่ที่ 5 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายอาโลกอแล -
นา 

บุกเบิกถนน             
กว้าง 4 ม.            
ยาว 1,000 ม. 

   1,814,700  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการบุกเบิกถนน              
สายปูโปะฺกลาง -กูแบปาเซ 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายปูโปะฺกลาง-กู
แบปาเซ 

บุกเบิกถนน              
กว้าง ๕ ม.              
ยาว 3,000 ม. 

   2,040,000  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการวางท่อระบายน้ า 
สายบาโงปโูปฺะ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าสายบาโงปูโปฺะ 

วางท่อระบายน้ า 
จ านวน 2 จุด 

   31,300  ประชาชนร้อยละ 
20 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการบุกเบิกถนน            
สายตาเซ๊ะ -กือแตบาตู หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 ม.ยาว 
500 ม. 

   1,022,500  ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการบุกเบิกถนน             
สายปูโปะฺกลาง -กูแบปาเซ 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายปูโปะฺกลาง-กู
แบปาเซ 

บุกเบิกถนน              
กว้าง ๕ ม.              
ยาว 3,000 ม. 

   2,040,000  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

45 โครงการบุกเบิกถนน           
สายกูแบยูวา  หมู่ที่ 3 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายกูแบยูวา  

บุกเบิกถนน  
กว้าง 5 ม. 
ยาว ๒๒5 ม. 

   197,640  ประชาชนร้อยละ 
30 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการบุกเบิกถนน          
สายอาโลกอแลนา หมู่ที่ 5 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายอาโลกอแล -
นา 

บุกเบิกถนน             
กว้าง 4 ม.            
ยาว 1,000 ม. 

   1,814,700  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายปอเนาะใน             
(สองข้างทาง) หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง ๐.๔๐ 
ม.ยาว 132 ม.       
ลึกเฉลีย่ 0.40-
0.60 ม. 

    549,000   ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

48 โครงการวางท่อระบายน้ า          
สายบาโงปโูปฺะ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าสายบาโงปูโปฺะ 

วางท่อระบายน้ า 
จ านวน 2 จุด 

   31,300  ประชาชนร้อยละ 
20 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการบุกเบิกถนน           
สายตาเซ๊ะ -กือแตบาตู หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 ม.ยาว 
500 ม. 

   1,022,500  ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คสล. สายเลียบชลประทาน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างทาง
เท้า คสล.สาย
เลียบถนน
ชลประทาน 

ทางเท้า คสล.             
กว้าง 1 ม.            
ยาว 200 ม. 

   194,300  ประชาชนร้อยละ 
20 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

51 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. สายหน้าร.ร.นฎอ.          
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

วางท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑0 ท่อน 

   25,500  ประชาชนร้อยละ 
30 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการวางท่อ คสล.      
สายกูแบกือแย หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง
0.40 ม. จ านวน 1 
จุด 2 แถว 

   30,600  ประชาชนร้อยละ 
40ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

53 โครงการบุกเบิกถนน             
สายกูแบรามา -ชลประทาน 
หมู่ที่ ๔ 

บุกเบิกถนน             
สายกูแบรามา - 
ชลประทาน              
หมู่ที่ ๔ 

บุกเบิกถนนกว้าง ๕ 
ม.ยาว 1000 ม. 

    746,600 ประชาชนร้อยละ 
30 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบึงรามิง หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.           
ยาว 500 ม. 

     1,006,000  ประชาชนร้อยละ 
40ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้าง ร.ร.บ้านมูโนะ              
หมู่ที ่1 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. สายข้าง รร.
บ้านมูโนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 ม.                 
ยาว 77 ม. 

    175,850 ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายหลังชลประทาน
(ปอเนาะใน) หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง ๐.๔๐ 
ม.ยาว 121 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.40-
0.60 ม. 

    422,000 ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายโคกกลาง - ปาดังยอ 
(ช่วง 2) หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ยาว  300.00   ม.
ลึกเฉลีย่ 0.40-
0.60 ม. 

    1,049,600 ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

58 โครงการบุกเบิกถนน        
สายอาบสั หมู่ที่ ๕ 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายอาบสั  

บุกเบิกถนน กว้าง 
4 ม.ยาว ๖00 ม. 

    358,400 ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

59 โครงการบุกเบิกถนน         
สายกูแบรามา -เขตซิโป               
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายกูแบรามา -
เขตซิโป 

บุกเบิกถนน              
กว้าง ๕ ม.            
ยาว 3,000 ม. 

    2,351,895 ประชาชนร้อยละ 
๓0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน              
คสล.สายอามะ - เปาะวอ  
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 ม.ยาว 87 
ม. 

     219,800 ประชาชนร้อยละ 
40ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างสะพาน/       
ท่อเหลี่ยมข้ามคลอง       
สายกูแบตูแม - โคกกลาง             
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้าง
สะพาน/ท่อ
เหลี่ยมข้ามคลอง
สายกูแบตูแม-
โคกกลาง 

สะพาน/ท่อเหลี่ยม
ข้ามคลอง จ านวน 
1 จุด 

    485,800 ประชาชนร้อยละ 
20 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 ซ่อมแซมถนนลาดยาง /คสล.         
ภายในต าบล 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยาง/
คสล.ภายในต าบล 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง คสล. 
ภายในต าบลมูโนะ 

    600,000 ประชาชนร้อยละ 
๖0ในต าบลได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายปะดอแล -           
บอยอปเูต๊ะ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 0.40 ม.ยาว 
68 ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๔๐ - 0.60 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 0.40 ม.ยาว 
100 ม. ลึกเฉลีย่ 
๐.๔๐ - 0.60 ม. 

    581,500 ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.              
สายปอเนาะนอก หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.สายปอเนาะ
นอก 

ก่อสร้างถนน             
กว้าง 4 ม.               
ยาว 400 ม. 

    1,040,000 ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

65 โครงการเสรมิผิวทาง 
Asphaltic Concrete            
ถนนทางเข้าสนามกีฬา 
อบต.มูโนะ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๒๖๓ ม.ช่วงที่ 
๒ กว้าง ๖ ม.                 
ยาว ๒๒๐ ม. 

    ๙๒๙,๒๐๐ ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๖๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบาโงปาโฮะ๊-โคกกูวา        
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายบาโงปาโฮะ๊-
โคกกูวา 

บุกเบิกถนน         
กว้าง 4 ม.              
ยาว 996 ม. 

    722,500 ประชาชนร้อยละ 
30 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

67 โครงการบุกเบิกถนน      
สายบาโงมาเนาะ-ชลประทาน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายบาโงมาเนาะ-
ชลประทาน 

บุกเบิกถนน           
กว้าง 4 ม.          
ยาว 800 ม. 

    1,451,700 ประชาชนร้อยละ 
๓0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.           
กว้าง 4 ม.          
ยาว 72 ม. 

    186,400 ประชาชนร้อยละ 
๓0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายหลัง ร.ร.บ้านปูโปะฺ 
- ชลประทาน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.4 ม.          
ยาว 700 ม. 

    1,870,000 ประชาชนร้อยละ 
๕0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายฮูยงอาโลย หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 ม.           
ยาว 190 ม. 

    617,500 ประชาชนร้อยละ 
40ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 

 



                            ๗๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ขยายไหล่ทาง                    
สายอาโลเปาะโต หมู่ที่ ๕ 

เพื่อขยายไหล่ทาง
สายอาโลเปาะโต 

ขยายไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

    196,300 ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้างบาลาเซาะห์                
บ้านตาเซะ๊ (ช่วงที่ ๒)               
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. สายข้างบา
ลาเซาะห์บ้านตา
เซ๊ะ (ช่วงที่ ๒) 

ถนน กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม. 

    827,900 ประชาชนร้อยละ 
30 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

73 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบาโงปาโฮะ๊บอยอปูเตะ๊  
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 ม.           
ยาว 492 ม. 

    1,085,400 ประชาชนร้อยละ 
50 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเจริญสุข หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.         
ยาว 161 ม.           
หนา 0.15 ม. 

    563,300 ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังโอ๊ะไกม่ินิมาร์ท    
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.          
ยาว 69 ม. 

     177,300  ประชาชนร้อยละ 
50ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๗๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

  1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เช่าท่ีราชพัสด ุ เพื่อใช้ในกิจการ
ประปา 

เช่าท่ีราชพัสดุ  
จ านวน 1 แห่ง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชน ร้อยละ 
40 ในต าบลได้ใช้
ประโยชน ์

มีที่ส าหรับใช้
ในกิจการ
ประปา 

ส านัก 
งานปลัด 
อบต. 

2 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนที่ได้
มาตรฐานเหมาะ
แก่การเรยีนรู ้

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์
 

อาคารเรียน
ได้มาตรฐาน 
เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างระบบ 
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ มาก หมู่ที่ 2   

 2,250,000    ประชาชนร้อยละ
40 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้ว ขนาด  
สูง 1.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  591,000   ร้อยละของเด็กเล็ก
มีความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 



                            ๗๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะ๊ 
 
 

ปรับปรุงอาคาร 
ศพด.บ้านบูเก๊ะ 
เพื่อให้อาคาร
เรียนได้มาตรฐาน 

ประกอบพร้อม
ติดตั้งมุ้งลวดประตู 
หน้าต่างและช่อง
ลม 

  8,700   อาคารเรียนได้
มาตรฐาน ร้อย
ละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ประโยชน ์

อาคารเรียนได้
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา แก้ไขปัญหาไฟฟูา
ใช้งานไม่พอ 

หม้อแปลงไฟฟูา    
1 ลูก ศูนย์กีฬา
ต าบลมโูนะ หมู่ 5 

  167,587   ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพอใจ
เพิ่มขึ้น 

สามารถใช้
ไฟฟูาได้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรุลยาบาล 

เพื่อจัดให้มีศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็กท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนูรุลยาบาล 

   3,000,000  จ านวนผู้ได้รับ 
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

สถานศึกษา
เหมาะสม 
กับพัฒนาการ
เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย-์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นปาดังยอ 
หมู่ที่ 3   

เพื่อก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนมี
ความตระหนักถึง
ความรักชาต ิ

เสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด
ความสูงจากพ้ืน 
12 เมตร 

   65,000  ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้
ประโยชน ์

นักเรียนได้
ตระหนักถึง
ความรักชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



                            ๗๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการต่อเติมปูพื้นกระเบื้อง
เคลือบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดพื้นท่ี 123 
ตรม. 

   79,200  อาคารเรียนได้
มาตรฐาน ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประโยชน ์

อาคารเรียนได้
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นปาดังยอ 

เพื่อประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สร้างหลังคาเชื่อม
ระหวา่งอาคาร
ขนาดพื้นท่ี 140 
ตรม. และก่อสร้าง
คูระบายน้ า คสล.
ภายในศูนย์ ขนาด
กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 50.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 0.40 – 
0.60 ม. 

   459,700  อาคารเรียนได้
มาตรฐาน ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประโยชน ์

อาคารเรียนได้
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า         
สายปอเนาะหน้า ร.ร.บ้านป-ู
โปฺะ หมู่ที่ 4 

เพื่อขุดลอกคูระบาย
น้ าสายปอเนาะหน้า 
ร.ร.บ้านปโูปฺะ 

ขุดลอกคูระบาย
น้ า ยาว ๑,500 
ม. 

   573,700  ประชาชนร้อยละ 
๔0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมครูะบายน้ า
สายบูเกะ๊-โคกตมีุง หมู่ที่ 5          
ช่วงที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมคูระบาย
น้ ากว้าง 0.4 ม. 
ยาว 330 ม. 

   403,900  ประชาชนร้อยละ 
๕0 นหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



                            ๗๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการซ่อมแซมครูะบายน้ า
สายบูเกะ๊-โคกตมีุง หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน้ าสายบู
เก๊ะ-โคกตมีุง 

ซ่อมแซมคูระบาย
น้ ากว้าง 0.4 ม. 
ยาว 200 ม. 

   253,300  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 ติดตั้งเสาสญัญาณเสียงไร้สาย ติดตั้งใหม่
ทดแทนเสาเดิมที่
ใช้งานมาแล้ว 
12 ป ี

เสาสัญญาณเสียงไร้
สาย จ านวน 1 ต้น 

   215,000  ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ให้บริการ
ประชาชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมครูะบายน้ า 
คสล. สายดารุซาลาม หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน้ า คสล. 
สายดารุซาลาม 

ซ่อมแซมคูระบาย
น้ ากว้าง 0.4 ม. 
ยาว 183 ม. 

   263,600  ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมครูะบายน้ า 
คสล. สายตลาดมูโนะ หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน้ า คสล. 
สายตลาดมูโนะ 

ซ่อมแซมคูระบาย
น้ า คสล.          
กว้าง 0.4 ม.              
ยาว 372 ม. 

   455,300  ประชาชนร้อยละ 
๖0 ในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งตราสญัลักษ์        
วงเวียน หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

ติดตั้งตราสญัลักษ์        
วงเวียน 

   358,500  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
สถานที่ 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๗๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ซ่อมแซม / ปรับปรุงคูระบาย
น้ าภายในต าบล  

เพื่อซ่อมแซม/
ปรับปรุงคูระบาย
น้ าภายในต าบล 

ซ่อมแซม/
ปรับปรุงคูระบาย
น้ าภายในต าบล 

   500,000  ประชาชนร้อยละ 
๖0 ได้ใช้ประโยชน์
จากคูระบายน้ า
ภายในต าบล 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้าง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้าง /
ขยายเขตระบบ 
ประปาหมู่บ้าน 

ก่อสร้าง/ขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 5 

   5,000,000 
 

 ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ 
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 ขุดลอกคู/คลองส่งน้ า เพื่อขุดลอกคู /
คลองส่งน้ า 

ขุดลอกคู/คลองส่ง
น้ า หมู่ที่ 1 - 5 

   300,000  ประชาชนร้อยละ 
40 ในต าบลได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟูาสาธารณะภายในต าบล 
 

เพื่อซ่อมแซม/
บ ารุงรักษาระบบ 
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในต าบล 

ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษา 
ไฟฟูาสาธารณะใน
ต าบล 

   300,000 
 

 ประชาชนร้อยละ 
80  
ในต าบลได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ 
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งซุม้สะพานลอย เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ติดตั้งซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติบริเวณ
สะพานลอย            
หมู่ที่ 1 และ           
หมู่ที่ 2 

   1,500,000  ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 



                            ๗๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการขุดลอกคลอง             
สายกูแบตูแม หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 
1,756.00 ม. 

    350,000   ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พอใจเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบ 
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล  
ขนาดกลาง หมู่ที่ 4  
บ้านปูโปฺะ 

    2,525,000 ประชาชนร้อยละ
30 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า
สายกูแบปูตะ๊ -ดาลมับาฆง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อขุดลอกคู/
คลองส่งน้ า 

เพื่อขุดลอกคู/คลอง
ส่งน้ าภายในต าบล
สายกูแบปูตะ๊-
ดาลัมบาฆง หมู่ที่ 4 

    150,000 ประชาชนร้อยละ
30 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการถมดินบรเิวณ            
ร.ร.ตาดีกา หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ 
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ถมดิน               
จ านวน ๑ จุด 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

127,500 
 

ประชาชนร้อยละ 
๕0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์
 

ประชาชนได้รับ
บริการ 
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 

26 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑-๕ เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลในต าบล 

เจาะบ่อบาดาล
จ านวน ๕ แห่ง 

    1,000,000 ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๗๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
              ๒.๑ แผนงาน การศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.
บ้านบูเก๊ะ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
ศพด.บ้านบูเก๊ะ 

256,000 256,000 245,000 245,000 
 

245,000 ร้อยละของเด็กที่ได้ 
รับอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด.
บ้านปาดังยอ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

355,000 355,000 367,500 367,500 367,500 ร้อยละของเด็กที่ได ้
รับอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 



                            ๗๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับศดม.
อิสลามยีะห ์

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

สนับสนุบงบ
ประมาณให้กับ
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ประจ ามสัยดิอิส
ลามียะห ์

270,000 294,000 

 

294,000 294,000 294,000 ร้อยละของเด็กที่ได้ 
รับอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 

การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศดม.นูรลุยาบาล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ประจ ามสัยดินูรลุ
ยาบาล 

410,000 410,000 392,000 392,000 392,000 ร้อยละของเด็กที่ได้ 
รับอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 

การศึกษาฯ 

5 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียน (ในสังกัด 
สพฐ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามสัยดิ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับ
โรงเรียน (ในสังกัด 
สพฐ.) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และศูนย์
อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ า
มัสยดิ 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 



                            ๗๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านมโูนะ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านมูโนะ 

2,100,000 2,100,000 ๒,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านปาดัง
ยอ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านปา
ดังยอ 

600,000 600,000 560,000 560,000 560,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านปูโปะฺ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านปู
โปฺะ 

1,100,000 1,100,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



                            ๘๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะ
ลือซง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลักโภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านลโูบ๊ะ
ลือซง 

670,000 670,000 640,000 640,000 
 

640,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวันเพียงพอ
และมี 
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ 
ศพด.บ้านบูเก๊ะ 

เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษา เพื่อ
เสรมิทักษะในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่อการเรยีน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศพด.บ้านบูเก๊ะ 

95,000 95,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กได้รับการ
เสรมิทักษะใน
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับ 
ศดม.อิสลามยีะห ์

เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษา เพื่อ
เสรมิทักษะในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่อการเรยีน
การสอนและวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศดม.อิสลามยีะห ์

95,000 102,000 102,000 102,000 102,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

 

เด็กเล็กได้รับการ
เสริมทักษะใน
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับ 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษา เพื่อ
เสรมิทักษะในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่อการเรยีน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

130,000 130,000 127,500 127,500 127,500 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กได้รับการ
เสริมทักษะใน
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 



                            ๘๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ 
ศดม.นูรลุยาบาล 

เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน และ
วัสดุการศึกษา เพื่อ
เสรมิทักษะในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่อการเรยีน
การสอนและวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศดม.นูรลุยาบาล 

140,000 140,000 136,000 
 

136,000 136,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กได้รับ
การเสริม
ทักษะในการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการพัฒนาแรงจูงใจ          
ใฝุสัมฤทธ์ 

เพื่อสร้างขวัญ 
ก าลังใจ และ 
เสรมิสร้างความ
ภาคภูมิใจ 
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จัดนิทรรศการ
การศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนมี
ขวัญ ก าลังใจ
ที่ดี และมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

15 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดม้ีโอกาส
แสดงออกอย่าง 
สร้างสรรคเ์กิดความ
ภาคภูมิใจและ
เชื่อมั่นในตนเอง 

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบล     
มูโนะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชนได้มี
โอกาส
แสดงออก
อย่าง
สร้างสรรค์ 
เกิดความ
ภาคภูมิใจและ 
เช่ือมั่นใน
ตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 



                            ๘๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง
และได้รับ
ประสบการณ์ทาง
สังคม 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน ศพด./
ศดม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละจ านวนเด็ก
เล็กที่ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
จริงและได้ 
รับ
ประสบการณ์
ทางสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้กับ
เยาวชน 

จัดอบรมให้กับเด็ก
และเยาวชนใน
พื้นที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของผู้เข้า 
ร่วมการอบรม 

เด็กและ
เยาวชนใน
พื้นที่ 
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น และ 
มีจิตส านึกที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

18 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับ 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ
ให้กับประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ได้รับ 
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในพื้นที่มี
ทักษะทางด้าน 
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

50,000 100,000    ร้อยละของ
บุคลากร 
ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 

มีบุคลากรทาง
การศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



                            ๘๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจดันิทรรศการ
ทางการศึกษาและแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

เพื่อจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและ
แข่งขันทักษะ 
วิชาการ เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้รับความรู้
จากการจัด
นิทรรศการ 

จัดนิทรรศการ
ทางการ 
ศึกษาและแข่งขัน
ทักษะ 
วิชาการ 

30,000 30,000    ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ 

เด็กนักเรียน
ได้รับความรู ้
จากการจัด
นิทรรศการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

21 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
การจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของความ 
เป็นชาติให้กับ ศพด.บ้านบูเกะ๊ 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในเรื่องความเป็น
ชาติให้กับเด็ก
นักเรียน 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ

 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ใช้สื่อการ
เรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์
ของความ 
เป็นชาต ิ

เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเร่ือง
ความเป็นชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



                            ๘๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
การจัดหาสื่อการเรียน            
การสอนเชิงสญัลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ ให้กับ ศพด.
บ้านปาดังยอ 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในเรื่องความเป็น
ชาติให้กับเด็ก
นักเรียน 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ

 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ใช้สื่อการ
เรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์
ของความ 
เป็นชาต ิ

เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเร่ือง
ความเป็นชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 

23 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
การจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของความ 
เป็นชาติ ให้กับ ศดม.อิสลามี
ยะห ์

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในเรื่องความเป็น
ชาติให้กับเด็ก
นักเรียน 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ

 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ใช้สื่อการ
เรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์
ของความ 
เป็นชาต ิ

เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเร่ือง
ความเป็นชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 



                            ๘๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
การจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนเชิงสัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติให้กับ ศดม.นรูุลยา-
บาล 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในเรื่องความเป็น
ชาติให้กับเด็ก
นักเรียน 

จัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ

 10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.ใช้สื่อการ
เรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์
ของความ 
เป็นชาต ิ

เด็กได้รับการ 
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเร่ือง
ความเป็นชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 

25 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.บ้านบูเก๊ะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียน
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

26 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศดม.อิสลามยีะห ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียน
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 6,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 



                            ๘๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อจา่ยเป็นค่า
หนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียน
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 7,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

เด็กได้รับ
การส่งเสริม
การเรยีนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

28 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศดม.นูรลุยาบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียน
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

เด็กได้รับ
การส่งเสริม
การเรยีนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

29 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศดม.อิสลาม-ี
ยะห ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 6,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

30 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศดม.นูรุลยา-
บาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 



                            ๘๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.บ้านบ-ู
เก๊ะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียน 

เด็กได้รับ
การส่งเสริม
การเรยีนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

32 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.บ้าน-          
ปาดังยอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 7,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การ
เรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

33 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัยใน ศพด.บ้านบเูก๊ะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นระเบียบ
วินัยให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 7,500 7,500 7,500 7,500 นักเรียนได้ใช้
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 



                            ๘๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.บ้านปา-
ดังยอ 

เพือ่จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นระเบียบ
วินัยให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 10,500 12,000 12,000 

 

12,000 นักเรียนได้ใช้
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

35 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศดม.อิสลาม-ี
ยะห ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นระเบียบ
วินัยให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 9,000 12,000 12,000 12,000 นักเรียนได้ใช้
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

36 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศดม.นูรุลยา-
บาล 

เพื่อจา่ยเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และเพื่อส่งเสรมิ
ความเป็นระเบียบ
วินัยให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 12,000 12,000 12,000 12,000 นักเรียนได้ใช้
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 



                            ๘๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั ใน ศพด.
บ้านบูเก๊ะ 

เพือ่จ่ายเป็น
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 10,750 10,750 10,750 10,750 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

38 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั ใน ศพด.
บ้านปาดังยอ 

เพือ่จ่ายเป็น
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 15,050 17,200 17,200 17,200 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

39 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั ใน ศดม.
อิสลามยีะห ์

เพือ่จ่ายเป็น
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 12,900 17,200 17,200 17,200 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 



                            ๙๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยัใน ศดม.          
นูรุลยาบาล 

เพือ่จ่ายเป็น
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 17,200 17,200 17,200 17,200 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

41 โครงการสายสัมพันธ์ลูกรัก เพื่อให้ผู้ปกครองให้
ความส าคญักับการ
เลี้ยงดูบตุรหลาน 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก 
ที่ได้รับการส่ง 
เสริม 

เด็กปฐมวัย  
มีความพร้อม
ทั้ง 4 ด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร         
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
บุคลากร 
ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร  
มีศักยภาพ 
ในภาค
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

43 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับปฐมวัย  
 

เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก 
ที่ได้รับการส่ง 
เสริม 

เด็กปฐมวัย  
มีความพร้อม
ทั้ง 4 ด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 



                            ๙๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

๒.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค          
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อปูองกันโรค
และแก้ไข 
ปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัด 

จัดบรมให้ความรู้ และ 
จัดฉีดวัคซีนสุนัข แมว 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

จ านวนสุนัขและ
แมวที่ได้รับการ
ฉีดวัควีน 

สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีน และ 
ประชาชนได้รับ 
ความรู้ 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการควบคมุและปูองกัน
ไข้เลือดออก 
 

เพื่อปูองกันและ
ท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 

รณรงค์ปูองกันในพ้ืนท่ี
ต าบลมโูนะ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับ
การปูองกันโรค
เพิ่มขึ้น 

ลดการแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจดัซื้อยา สารเคมี 
ปูองกันโรคต่างๆ 
 

เพื่อปูองกันโรค
ต่างๆในพ้ืนท่ี 

จัดซื้อยา สารเคมี
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับ
การปูองกันโรค
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ของจ านวน 

ประชาชนได้รบ
ปูองกันโรคภัย
ต่างๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

๔ โครงการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์ 
ประจ ารถกู้ชีพ 

เพื่อให้มีความ
พร้อมในการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ 
ประจ ารถกู้ชีพ จ านวน  
๑ ชุด 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 

จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้า 
ใจ และตระหนัก
เกี่ยวกับโรค
ต่างๆ 

กลุ่มประชาชน สตรี  
และหญิงมีครรภ์ ใน 
ต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ได้รับความรู้ และ 
ความเข้าใจ ใน
โรคภัย 
ต่างๆ 

กองสาธารณสุขฯ 



                            ๙๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง      
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

จัดอบรมและจดั
ประชาคม หมู่ที่ 1 – 
หมู่ที ่5 

30,000 30,000  

 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ 
 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน ประชาชนใน
พื้นที ่

30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

เยาวชน ประชาชนใน
ต าบลมูโนะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้   
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิ 
 

สนับสนุนศูนย์
ปฏิบ้ติการต่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 บ าบัดฟื้นฟู และฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟู
และฝึกอบรม
อาชีพผู้ติดยา
เสพติด 

จัดบ าบัดฟื้นฟูและ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
ติดยาเสพตดิในต าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้ติด
ยาเสพติดที่ได้รับ
การบ าบัด 

ผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การบ าบัดและมี
อาชีพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            
 

 
 



                            ๙๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ         
ตัดเย็บเสื้อผ้า 

เพื่อสร้างงาน 

สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ประชาชนในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ          
ท าขนม 

เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ประชาชนในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายแุละผู้พิการ 

เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการที่
ได้รับความรู้
เพิ่ม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
การสกรีนผ้า 

เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ประชาชนในต าบล 

 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ประชาชนในต าบล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มี
มีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



                            ๙๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 

 

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้น าสตรี กลุม่ อถล. และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพื่อสร้างงาน สรา้ง
อาชีพท่ียั่งยืนให้กับ
ประชาชน 

 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น า
สตรีกลุ่ม อสม.และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 1 ครั้งกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มผู้น าสตรี
กลุ่ม อสม.และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 1 ครั้ง 

200,000 

 

200,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

250,000 

 

ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ
ของประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนในพื้นที่ม ี
อาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้นประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

 

กองสวัสดิการ 

สังคม 

 

11 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
กรอบรูปวิทยาศาสตร ์

เพื่อสร้างงาน สรา้ง
อาชีพให้กับเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนการฝึก
อาชีพให้กับเยาวชน
และประชาชนใน
ต าบล 

   50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 



                            ๙๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 
           ๒.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก
ก าลังกาย 

จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ์กีฬา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
มีการเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ 
ในการออก
ก าลังกาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
เยาวชนประชาชนและ
ข้าราชการในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชน
และข้าราชการ ม ี
การออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับ 
เยาวชนประชาชน 
และข้าราชการใน
ต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

ได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันและมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับ
เด็กในพ้ืนท่ีต าบลมูโนะ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมนันทนาการ 
ใช้เวลาว่างให ้
เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับเด็กใน
พื้นที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก 
ที่เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัย 
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 

เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกักีฬาที่มี
การพัฒนาทักษะ
เพิ่มขึ้น 

นักกีฬามีการ
พัฒนาทักษะ
ในการเล่น
กีฬา 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามสัยิด 

เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินยั 
ปลูกฝังการเล่นกีฬา  
และส่งเสรมิสุขภาพ
เด็กนักเรยีน 

จัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับเด็ก
นักเรียน ๔ ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กเล็ก 
ที่ได้รับการส่งเสริม 

นักเรียนมี
ระเบียบ วินัย 
มีน้ าใจนักกีฬา  
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 



                            ๙๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬา 
ลานกีฬา/อาคารกีฬา 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสนาม
กีฬาลานกีฬา/
อาคารกีฬาใน
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ 
โรงยิมและสนามฟุตบอล
ต าบลมโูนะ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้างอัฒจรรย,์
โรงยิมสนาม
ฟุตบอลต าบลมู
โนะ 

  25,000,000   จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
บริเวณภายในสนามกีฬา
ต าบลมโูนะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้บริการอยา่ง
พอเพียง 

ห้องน้ าจ านวน 1 
หลัง 

  250,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ให้บริการ
ประชาชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 
ลานกีฬาอเนกประสงค์หลัง
สนามกีฬาต าบลมูโนะ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สูง ๑.๗๐ ม. ยาว 
๖๓๐.๖๐ ม. 

   2,584,470  ประชาชนร้อยละ 
60 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬาภายในต าบลมูโนะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา 

   13,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

 

 



                            ๙๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดัท าโครงหลังคา
ประกอบลานกีฬาศูนย์กีฬา
ต าบลมโูนะ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดท าโครงหลังคา
ประกอบลานกีฬา 

   1,200,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

12 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์กีฬา
ต าบลมโูนะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
กีฬาต าบลมูโนะ 

    375,400   ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์หมู่ที่ 4 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเยาวชนให้
เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

ฝึกทักษะการเล่น
กีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชน 

    1,400,000 ประชาชนร้อยละ
30 ในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างเวที
อเนกประสงค์พร้อมหลังคา
บริเวณศูนย์กีฬาต าบลมโูนะ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างเวที
อเนกประสงค์
พร้อมหลังคา ๑ 
หลัง 

    200,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างลู่วิ่งที่ศูนย์
กีฬาต าบลมูโนะ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ก่อสร้างลู่วิ่งสนาม
กีฬา 

    1,500,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 



                            ๙๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  2   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

 2.6  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อสนับสนุน
ศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโน- 
โลยีการเกษตร
ต าบลมโูนะ 

สนับสนุนจ านวน 1 
ศูนย์ 

20,000 20,000  20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และบริการ
ด้านเทคโนโลยี 
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ   
การแปรรปูวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 

เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ประชาชนในต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ       
ด้านการเกษตร 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความรู ้

อบรมอาชีพด้าน
การเกษตรแก่
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

เพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หายากในต าบล 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของพืช
หายากที่ได้รับ
การอนุรักษ ์

พืชหายากในท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ไว ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 



                            ๙๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต 
     

 

     1.1 แผนงานงบกลาง 
      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 (บาท) 
2563 
 (บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก ่  
ผู้สูงอายุในต าบลมโูนะ 

6,704,000 

 

6,704,000 

 

6,704,000 

 

6,704,000 6,704,000 

 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก ่  
ผู้พิการในต าบลมูโนะ 

2,540,000 
 

2,540,000 
 

2,540,000 
 

2,540,000 2,540,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้พิการ 

ผู้พิการในต าบลได้รับ
ความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ปุวยเอดส์ในต าบลมู
โนะ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ในต าบล
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

สังคม 

4 ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.มโูนะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันจาก
โรคตดิต่อ 

สมทบทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.มโูนะ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๑,๑๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนต าบลมู
โนะมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

 



                            ๑๐๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     

 3.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ด าเนินการ
เลือกตั้ง 

ด าเนินการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 

800,000 800,000  1,000,000 900,000 900,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

การเลือกตั้งเป็นไป
ตามที่กฎหมายที่
ก าหนด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมพนักงานและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการม-ี
ส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

อบรมให้ความรู้แก่
พนักงานและ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
พนักงานและ 
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

พนักงานและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการรณรงค์/ประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

รณรงค์/
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการปกป้องสถาบนัส าคญั

ของชาต ิ

เพื่อปกป้อง

สถาบนัส าคญั

ของชาต ิ

ประชาชนในพืน้ท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน

ผู้ เข้าร่วม 

สถาบนัส าคญั

ของชาติได้รับการ

ปกป้อง 

ส านกังาน

ปลดั อบต. 

 

 



                            ๑๐๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

3.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัระเบียบและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในต าบล 

เพื่อส่งเสริม
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ต าบล 

จัดระเบียบในพ้ืนท่ี
ต าบลมโูนะ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

พื้นที่ต าบลมูโนะมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน 
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุ
สร้างความ
ปรองดอง 
สามัคค ี

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความปรองดอง 
สามัคค ี

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสามัคคี 
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 
 

โครงการปูองกันและบรรเทา-    
สาธารณภัย 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภยัใน
เบื้องต้น 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในต าบลมโูนะ 

600,000 600,000  600,000 600,000 600,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน   
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ฝึกซ้อมแผนปูองกัน
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันภัย 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและ
บรรเทา     สาธารณ
ภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางถนน 

เพื่อฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทาง
ถนน 

ฝึกซ้อมแผน 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกัน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภยั 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



                            ๑๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรยีน
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพือ่ให้ความรู้
เรื่องอัคคีภัยแก่
นักเรียนและ
ประชาชน 

จัดอบรมรมให้ความรู้
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ านวนเด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้ 

เด็กนักเรียนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่อง
อัคคีภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการปูองกนัและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ตั้งด่านตรวจในพ้ืนท่ี
จ านวน 1 จุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ตั้งด่านตรวจในพ้ืนท่ี
จ านวน 1 จุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความปลอดภยั
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเป็นก าลัง
สนับสนุนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานของ
รัฐ 

จัดอบรมให้ความรู้
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

มี อปพร.ในการ
สนับสนุน
ช่วยเหลือปอูงกัน
สาธารณภยั 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10 ติดตั้งเสาไฟฟูาประหยดัพลังงาน
ในพื้นที่ อบต. มูโนะ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่าง
ในชุมชน 

ติดตั้งเสาไฟฟูา
ประหยดัพลังงานใน
พื้นที่ อบต. มูโนะ หมู่
ที่ 1-5  ต.มูโนะ 

  32,500,000   ปัญหาในพื้นที่
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 



                            ๑๐๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อ
การประหยัดพลังงาน  (LED) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่าง
ในชุมชน 

ปรับปรุงโคมไฟ
สาธารณะเพื่อการ
ประหยดัพลังงาน 
(LED)  หมู่ที่ 1-5   
ต.มูโนะ 

  5,000,000   ปัญหาในพื้นที่
ลดลง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างระบบไฟฟูาแสงสว่างไฟ
ถนนแบบโซล่าร์เซล 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่าง
ในชุมชน 

ก่อสร้างระบบไฟฟูาฯ 
แบบโซล่าร์เซล  
หมู่ที่ ๑ -๕  

 
 

 
 

 9,889,900  
 

ประชาชนร้อยละ 
40 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ 
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 
 
 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 1 ซอยตาเซะ - ปอเนาะใน 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยใน
พื้นที ่

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 1 

   1,000,000  ปัญหาในพื้นที่
ลดลง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในต าบล 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยใน
พื้นที ่

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 1 - 5 

   5,000,000  ปัญหาในพื้นที่
ลดลง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



                            ๑๐๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว                    

4.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างซุ้มทางเข้าตลาดมูโนะ เพื่อส่งเสริมการค้า 
การลงทุนในพื้นที ่

ก่อสร้างซุ้มทางเข้า
ตลาดมูโนะ  
จ านวน ๒ จุด 

  2,000,000   จ านวนของผู้ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

มีการลงทุน 
เพิ่มรายได้
ให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ๑๐๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

4.3  แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 40,000  40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
ด ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม/
สนับสนุน
โครงการตาม
แนว
พระราชด าร ิ

สนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

โครงการตาม
พระราชด าริได้รับการ
สนับสนุน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 

 

 

 



                            ๑๐๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ที ่  5   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประหยดัพลังงาน 

จัดอบรมให้ความรู ้ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สามารถประหยัด
พลังงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติในพ้ืนท่ี 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
ต าบลมโูนะ 

40,000 40,000  40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ต าบลมูโนะ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงรามิง   
หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

อนุรักษ์ ฟื้นฟูบึงรามิง       200,000   ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 
 
 

โครงการจดัสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ก่อสร้างสวนหย่อม
สวนสาธารณะ 

   2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการจดัท าปูายสถานท่ี
ส าคัญต่างๆ 

เพื่อใช้บอก
สถานท่ี 

จัดท าปูายบอกสถานท่ี
ส าคัญๆ 

   300,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

มีปูายบอกสถานที่
ส าคัญๆ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

 



                            ๑๐๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟ ู

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์ให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีความส านึก
รับผิดชอบจดัการสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้มีที่ส าหรับท้ิง
ขยะ 

รณรงค์การอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีจิตส านึก 
รับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
มีจิตส านึกรับผิดชอบ 
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการส่งเสริมคดัแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

ประชาสมัพันธ์/ให้
ความรู้ในการก าจัด
ขยะในพ้ืนท่ี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ปริมาณ 
ขยะที่ลดลง 

ลดปริมาณขยะใน
พื้นที่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการจดัซื้อถังขยะ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนในการทิ้ง
ขยะ 

จัดซื้อถังขยะ 
จ านวน 100 ใบ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน 
ได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ 
สะดวกในการทิ้งขยะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ เพื่อให้มีที่ส าหรับท้ิง
ขยะ 

จ่ายค่าธรรมเนยีม
ทิ้งขยะให้เทศบาล
เมือง สุไหงโก-ลก 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ปริมาณขยะ 
ลดลง 

มีที่ส าหรับทิ้งขยะ กอง

สาธารณสขุฯ 

 



                            ๑๐๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ค่าธรรมเนียมทิ้งสิ่งปฏิกูล เพื่ออ านวย
ความสะดวก
และในการบริกา
ประชาชนในการ 
ก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

จัดหาที่ก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนรอบการ
เก็บขยะเพิ่มขึ้น 

มีที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการพัฒนาและจดัระเบียบ
ตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 

เพื่อให้ตลาดมี
ความเป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 

จัดระเบียบตลาดมูโนะ    ๑๐0,๐๐๐  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

ตลาดมูโนะมีความ
เป็นระเบียบและ
สวยงาม 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ๑๐๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณริมทาง ฯลฯ 

เพื่อความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบของชุมชน 

ปรับปรุง
ทัศนียภาพภายใน
ต าบลมโูนะ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

ต าบลมูโนะ
ได้รับการ
ปรับปรุง
ทัศนียภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์    
หลังสนามกีฬา อบต.มูโนะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หลังสนามกีฬา 
อบต.มูโนะ 

  20,000,000   ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ๑๑๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.๑ แผนงาน การศึกษา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเมาลดิสมัพันธ์ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
และศลิปวัฒนธรรม 

จัดงานเมาลิดใน
พื้นที ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับการอนุรักษ์
ให้คงอยู่ 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
บานอและกรือโต๊ะ 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมใน
พื้นที ่

สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม
บานอและกรือโต๊ะ 

30,000 30,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ศิลปะวัฒนธรรม
บาบอและกรือ
โต๊ะได้รับการ
ส่งเสริม 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการอบรมกีรออาตี          
ส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมแก่เยาวชน
และประชาชนใน
พื้นที ่

จัดอบรมเยาวชน
และประชาชนใน
พื้นที ่

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรมที่
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

เยาวชน และ
ประชาชนมีตวาม
รู้ทางด้านศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการอาซรูอสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณ ี
และศลิปวัฒนธรรม 

จัดงานอาซูรอใน
พื้นที่ จ านวน 6 
มัสยดิ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
วัสดุการศึกษา 

เด็กเล็กได้รับกา
ละกรรเสริม
ทักษะในการ
เรียนรู ้

กองการศึกษาฯ 



                            ๑๑๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
าน

รับผิดช
อบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมประเพณี 
และศลิปวัฒนธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมทาง
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชน
อนุรักษ์
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสรมิ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู ่

จัดกิจกรรมทาง
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม 
และสนับสนุน 

กอง 

การศึกษาฯ 

7 โครงการอบรมครสูอนศาสนา
ในพื้นที่ต าบลมูโนะ 

เพื่อส่งเสริมศาสนา
ในพื้นที่ 

จัดอบรมครูสอน
ศาสนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความมรู้ 

เพิ่มศักยภาพ
ครูสอนศาสนา 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 โครงการคอตัมอัลกรุอาน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
ความรู้ที่ถูกต้องใน
การปฏิบัตศิาสนกิจ 

จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชนที่มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

กอง 

การศึกษาฯ 

9 โครงการบรรยายธรรม   
ประจ ามสัยดิ 

เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมคณุธรรม
แก่ประชาชน 

บรรยายธรรม
ประจ ามสัยดิ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวนผู้ได้รับการ
ส่งเสริมจริยธรรม 

ประชาชนมี
จริยธรรม 
คุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



                            ๑๑๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
าน

รับผิดช
อบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับประชาชน   
ในพื้นที่ 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

จัดอบรม และ
ศึกษาดูงาน 

120,000 120,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมี
จริยธรรม 
คุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการอบรมศาสนา       
เพื่อส่งเสริมสถาบันคอบครัว 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านศาสนาเบื้องต้น
เกี่ยวกับสถาบัน
ครอบครัว 

จัดอบรมให้ความรู ้ 50,000 50,000    ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ี
ได้รับการอบรม 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ด้าน
ศาสนาที่
เกี่ยวกบั
สถาบัน
ครอบครัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การปฏิบัตศิาสนกิจในเดือน
รอมฎอน 

ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัตศิาสนกิจ
ในเดือนรอมฎอน
ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัตศิาสนกิจ
ในเดือนรอมฎอน 

จัดกิจกรรมละศีล
อด (เปิดปอซอ) 
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวนผู้ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติศาสนกิจ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุน
การปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

กอง 

การศึกษาฯ 

13 โครงการอบรมส่งเสรมิศาสนา
ให้กับเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมศาสนา
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดอบรมส่งเสริม
ศาสนาให้กับเด็ก
และเยาวชน 

 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมศาสนา 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

กอง 

การศึกษาฯ 



                            ๑๑๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
าน

รับผิดช
อบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ศาสนา และผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าศาสนา และ
ผู้น าชุมชนในด้าน
ศาสนา   

จัดอบรม และ
ศึกษาดูงาน 

  120,000 120,000 120,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มศักยภาพ
ผู้น าศาสนา 
และผู้น าชุมชน 

กอง 

การศึกษาฯ 

15 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมกรือโต๊ะ 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมใน
พื้นที ่

สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม                     
กรือโต๊ะ 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

ศิลปะ
วัฒนธรรมกรือ
โต๊ะได้รับการ
ส่งเสริม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ๑๑๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  7   ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     

 7.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจดัฝึกอบรมและสมัมนา 
ศึกษาดูงานของพนักงาน       
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
สมาชกิสภา อบต.ฯลฯ 

เพื่อพัฒนา
ความรู้ให้แก่
บุคลากรและ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมและ
สัมมนาศึกษาดูงาน 

500,000 500,000  500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้มากขึ้น 

ได้รับความรู้มาพัฒนา
พื้นที่ต าบลมูโนะ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมในวัน
ท้องถิ่นไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม
และสร้างจิตส านึกในการให้บริการ
แก่ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

จัดอบรมพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน

จ้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้งมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การให้บริการ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้       
ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลมูโนะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ด้านกฎหมาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



                            ๑๑๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเผยแพร่ความรู้        
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล   
มูโนะ 

40,000 40,000  40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านกฎหมาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 00,000 ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การบริการ
ประชาชน 

ออกเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการด้วย
ความสะดวก 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 
 
 
 

โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ 

เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
รับบริการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้มารับบริการ
ได้รับความพึง
พอใจมากขึ้น 

มีข้อมูลในการน ามา
พัฒนาการให้บรกิาร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการท าปฎิทิน/วารสาร/   
แผ่นพับเผยแพร่ข่าวสาร อบต. 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

จ าท าปฎิทิน/วารสาร/
แผ่นพับ 

200,000 200,000  200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ 
อบต. 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 



                            ๑๑๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมคณุธรรม   
และจริยธรรมในการปูองกัน  
การทุจริต 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปูองกันการ
ทุจริต 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในองค์กร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่บริการประชาชน 

เพื่อออก
เคลื่อนที่บริการ
ประชาชนในการ
ช าระภาษ ี

เคลื่อนที่บริการ
ประชาชนในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนภาษีที่
จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น กองคลัง 

12 โครงการท าปูายประชาสัมพันธ์
ในการช าระภาษ ี

เพื่อกระตุ้น
เตือนให้
ประชาชนช าระ
ภาษีตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ประชาสมัพันธ์ในพื้นที่ 
จ านวน ๖ ปูาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ได้รับ
การ
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมาช าระ
ภาษีตรงตาม
ก าหนดเวลา 

กองคลัง 

13 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี   
และทะเบยีนทรัพย ์

เพื่อเปน็การ
รวบรวมข้อมลู
ของ อบต.มูโนะ
ในด้านการคลัง
ท้องถิ่น มีระบบ
ที่แน่นอน และ
สามารถ
ตรวจสอบได ้

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
ต าบลมโูนะพื้นที่ 
20.48 ตร.ม.จ านวน 
5 หมู่บ้าน 

    

500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
ของการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.มูโนะ เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 



                            ๑๑๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565  
(บาท) 

14 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อช่วยเหลือแก่
ประชาชนของ 
อปท.ในพ้ืนท่ี
อ าเภอสไุหงโก-
ลกจังหวัด
นราธิวาส 

ช่วยเหลือประชาชนใน
ต าบล 

  40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการปรับปรุงอาคาร        
ที่ท าการ อบต.มูโนะ หมู่ที่  1 

เพื่อให้การ
บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

 ทาสีอาคารที่ท าการ 
อบต.ขนาด 397.00  
ตร.ม. 

  44,200   ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.มูโนะ  
หมู่ที่  1    

เพื่อปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างรั้ว อบต.มโูนะ
ขนาดสูง 1.20  ม. 
ยาว 115   ม. 

  618,900   ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

17 สร้างศาลาอเนกประสงค์
(สามารถเคลื่อนยา้ยได้) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

สร้างศาลา
อเนกประสงค์ใช้งาน 
ที่กูโบร ์

   250,000  ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการท า
ภารกิจ 

กองช่าง 

 

 



                            ๑๑๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 (บาท) 

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 21 ม.            
ยาว 42 ม. 

   11,550,000  ประชาชนร้อย
ละ 60ใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างอาคารกองช่าง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างอาคารกองช่าง
ภายในสนามกีฬาต าบล          
มูโนะ 

   1,000,000  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 

ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต. 

   22,000,000  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 

ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงอาคารที่จอดรถ 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนผู้
มารับบริการใช้
จอด 

ปรับปรุงอาคารที่จอดรถ     100,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



                            ๑๑๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

 1.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา       
สายลโูบ๊ะลือซง-กอตอ หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 220 ม. 

 150,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายฮายียิ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 150 ม. 

 150,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายปอโฮง กีย๊ะ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 200 ม. 

   200,000  

 

  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายข้างบาลาเซ๊าะบาโงมาเนาะ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 117 ม. 

   170,000    ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๑๒๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายปะดอแลแม -บอยอปูเต๊ะ 
หมู่ที่ 5    

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 260 ม. 

  218,750   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งสายดับพร้อม
โคมไฟบริเวณหน้าศูนย์กีฬา
ต าบลมโูนะ หมู่ที่ 5    

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ติดตั้งสายดับ
พร้อมโคมไฟ
ระยะทาง 600  
ม. 

  150,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูา             
สายสายชลประทาน – ตาเซ๊ะ      
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 500 ม. 

  415,400   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟูา         
สายกูแบเปาะวี พร้อมตดิตั้ง
สายดับ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 400 ม. 

  350,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูา    
สายบอยอปูเต๊ะ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 120 ม. 

  79,800   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา     
สายอาโลเปาะโต หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

  66,400   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๑๒๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายปอเนาะดารุลอาบดีีน           
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 200 ม. 

  132,936   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูา         
สายแยก รร.นฎอ. หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 150 ม. 

   80,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายข้าง รร.บา้นมูโนะ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

   70,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟูา           
สายโค้งปอเนาะ -หลังปอเนาะ        
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 200 ม. 

   132,900  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟูา            
สายปูโปะฺกลาง-โคกสือแด         
หมู่ที่ ๔ 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 400 ม. 

   265,800  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 



                            ๑๒๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา     
สายปูโปะฺ-บาโงปูปฺะ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

   100,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการเพิม่สายดับ            
สายปูโปะฺใต้ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 195 ม. 

   195,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา        
สายสายโคกกลาง - ปาดังยอ           
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาประมาณ 
1,000 ม. 

   830,800  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา      
สายบาโงจีนอ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

   100,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
สายดาโตะ๊-มูโนะ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

   90,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๑๒๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 21 โครงการขยายเขตไฟฟูา     
สายกูแบปาเซ-กูแบฆอเลาะ   
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 500 ม. 

    332,340 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายปอเนาะนอก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

    66,400 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟูา     
สายบ้านเจ๊ะมะ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

    66,400 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายโต๊ะฆอแบะ๊ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 180 ม. 

     180,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟูา  

สายข้างมสัยิด หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 100 ม. 

     100,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟูา     
ซอยสามัคคี หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใน
ชุมชน 

ระยะทาง
ประมาณ 150 ม. 

    80,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๑๒๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

.รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                                     ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

 1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายดาลัมบาฆง - กูแบปูต๊ะ           
หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.ยาว 
543 ม. 

  1,311,200   ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

สายกูแบตูแม - โคกกลาง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจร ยาว 747 
ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง4 ม. 
ยาว 1,009 ม.
หนา 0.15 ม. 

   5,638,800    ประชาชนร้อย
ละ 60ใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



                            ๑๒๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกูแบปูตะ๊ หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.            
ยาว 1,510 ม. 

   3,823,680    ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายอาโลเปาะโต หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง0.4 ม.           
ยาว ๗๕๔ ม. 

  2,517,000   ประชาชนร้อยละ 
๖0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายหลังรร.นฎอ.-
ชลประทาน หมู่ที่ ๑ 

เพื่อระบายน้ า
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง2 ม.            
ยาว 1,000 ม. 

   8,400,000  ประชาชนร้อยละ 
60ในหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการบุกเบิกถนน             
สายกูแบปาเซ - บึงรามิง           
หมู่ที่ 4 

เพื่อบุกเบิกถนน
สายกูแบปาเซ-บึง
รามิง 

บุกเบิกถนน           
กว้าง 4 ม.        
ยาว 2,500 ม. 

    4,071,500 ประชาชนร้อยละ 
๕0 ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชา่ง 

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายกูแบปาเซ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล. 
สายกูแบปาเซ 

คูระบายน้ า คสล. 
กว้าง0.4 ม.   
ยาว 2,000 ม. 

    5,801,250 ประชาชนร้อย
ละ 40 ใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



                            ๑๒๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

.รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ส าหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  7   ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     

 7.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

เพื่อใหค้วามรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

- - - - - ร้อยละของผู้ที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักงาน
ปลัดอบต. 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 


