
 
   

๕๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล.สายหลังมสัยิด -ปอเนาะ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

ก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล. ช่วงบ้านครู
ยาโต๊ะคอเต็บ 
ขนาดกว้าง 0.40 
ม.ยาว 253.00 ม.           
ลึกเฉลีย่ 0.40 -
0.60 ม. 

891,000     ร้อยละ 60 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายชลประทานกวาลอมาแต  
หมู่ที่  4   

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร 
ยาว 104  เมตร  
หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า  520   ตาราง
เมตรไหล่ทางลูกรัง  

398,800 

 

    ร้อยละ 50 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 4 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น  

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
   

๕๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล.สายหลังชลประทาน 
(ปอเนาะใน ต่อ) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 15 
เมตร เฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร 

52,500     ร้อยละ 50 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายฮูยงอาโลย หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 ม.           
ยาว 190 ม. 

617,500     ร้อยละ 50 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น  

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเปาะ
มะรถไถ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 118.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 354.00 
ตารางเมตร 

241,200     ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 2 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนลาดยาง /คสล.         
ภายในต้าบล 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนลาดยาง/
คสล.ภายในต้าบล 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง คสล. 
ภายในต้าบลมูโนะ 

600,000  600,000  600,000 ร้อยละ ๖0 
ของประชาชน
ในต้าบลมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 



 
   

๕๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ซ่อมแซม/บา้รุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะภายในตา้บล 

เพื่อซ่อมแซม/
บ้ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต้าบล 

ซ่อมแซม/
บ้ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต้าบล 

300,000  300,000  300,000 ระบบไฟฟ้า
สาธารณะแก้ไข
การซ่อมแซม/
บ้ารุงรักษา 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 5 

เพื่อจัดหา
น ้าประปาให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล
ขนาดกลาง หมู่ที ่
 1 - 5 ต้าบลมูโนะ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

มีประปา
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมป้ายไฟว่ิง เพื่อซ่อมแซมป้าย
ไฟว่ิง 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ป้ายไฟว่ิง 

360,000     ป้ายไฟวิ่งได้รับ
การซ่อมแซม 
จ้านวน 1 ปา้ย 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ ์

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล. สายทางอะโลเปาะโต 
หมูที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

วางท่อระบายน ้า 
ขนาด 0.40 เมตร 
จ้านวน 6 ท่อน 2 
แถว 

15,000     ร้อยละ 40 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล. สายหน้าร.ร.นฎอ. หมู่ที่ 
1 

เพื่อใหม้ีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

วางท่อระบายน ้า 
จ้านวน ๑0 ท่อน 

25,500     ร้อยละ 30 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อ คสล. สายกู เพื่อใหม้ีระบบ ขนาด 30,600     ร้อยละ 40ของ มีระบบระบาย กองช่าง 



 
   

๕๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบกือแย หมู่ที่ 3 ระบายน ้าทีด่ีขึ น เส้นผา่ศูนย์กลาง
0.40 ม. จ้านวน 1 
จุด 2 แถว 

พื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

น ้าที่ดีขึ น 

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล. สายมโูนะ – ปาดังยอ          
หมู่ที่ 1   

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

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

 3,747,200    ร้อยละ 60 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตาลี
อาย หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  304.00 
เมตร หนา  0.15  
เมตรหรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 
1,216.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 

 

 839,300    ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 3 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

15 โครงการบุกเบิกถนน          
สายกูแบซู  หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนนกว้าง
5.00  ม.ยาว 
1,188  ม.  

 2,376,000    ร้อยละ ๔0 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 3 และ

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน

กองช่าง 



 
   

๕๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

การใช้เส้นทาง 

16 โครงการบุกเบิกถนน      
สายข้างมสัยิด(ต่อ) หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

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

 1,092,800    ร้อยละ 50 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 3 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้าง ร.ร.บ้านมูโนะ              
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 ม.                 
ยาว 77 ม. 

 175,850    ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

18 โครงการบุกเบิกถนน        
สายอาบสั หมู่ที่ ๕ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนน กว้าง 
4 ม.ยาว ๖00 ม. 

 358,400    ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 5 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 



 
   

๕๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

สะดวกขึ น 

19 โครงการซ่อมแซมครูะบายน า้ 
คสล.สายตลาดมูโนะ หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน ้าไดด้ีขึ น 

ซ่อมแซมคูระบาย
น ้า กว้าง 0.4 เมตร 
ยาว 372 เมตร 

 455,300    ร้อยละ 60 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั งยางชะลอ
ความเร็วในเขตชุมชนบ้าน     
มูโนะ 

เพื่อป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
เขตชุมชน 

ติดตั งยางชะลอ
ความเร็วในเขต
ชุมชนบ้านมูโนะ 

 143,980    ร้อยละ 60 
ของประชาชนมี
ความปลอดภยั

มากขึ น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1-5 เพื่อจัดหาน ้า 
อุปโภค บริโภค 
ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

เจาะบ่อบาดาล
จ้านวน  5 แห่ง 

 1,000,000    ประชาชนร้อย
ละ 40 ใน
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน ์

น ้า อุปโภค
บริโภค ให้
เพียงพอกับ

ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

22 ขุดลอกคลองส่งน ้า  
สายกูแบตูแม -โคกกลาง 

เพื่อระบายและ
กักเก็บน ้า 

ขุดลอกคลอง 
ส่งน ้า ยาว 2,000 
เมตร 

 620,400    ร้อยละ 40 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

23 โครงการขุดคูระบายน ้า 

สายหลังโรงเรียนบ้านปูโปะ๊ 

 หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ระบายน ้า
สะดวกยิ่งขึ น 

ขุดคูระบายน ้าสาย
หลังโรงเรียนบ้านปู
โป๊ะ 

 47,800    ร้อยละ 40 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 



 
   

๕๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
คูระบายน ้า สายปโูป๊ะ –           
ปาดังยอ หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขยายไหล่ทาง
สายปูโปะ๊- ปาดัง
ยอพร้อมคูระบาย
น ้า 

ขยายไหล่ทาง      
กว้าง 0.5 ม.               
๒ ข้างทาง 

  765,000   ประชาชนร้อย
ละ 60 ใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ถนน คสล.           
กว้าง 4 ม.          
ยาว 72 ม. 

  186,400   ร้อยละ 30 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 3 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

26 โครงการบุกเบิกถนน             
สายกูแบรามา -ชลประทาน 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนนกว้าง   
๕ ม.ยาว 1000 ม. 

  746,600   ร้อยละ 30 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 4 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

27 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบาโงปาโฮะ๊-โคกกูวา        
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนน         
กว้าง 4 ม.              
ยาว 996 ม. 

  722,500   ร้อยละ 30 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 5 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 



 
   

๕๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล. สายโต๊ะอาแด หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

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

  141,100   ร้อยละ 40 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมครูะบายน า้
สายบูเกะ๊-โคกตมีุง หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน ้าสายบู
เก๊ะ-โคกตมีุง 

ซ่อมแซมคูระบาย
น ้า กว้าง 0.4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  253,300   ร้อยละ 40 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมครูะบายน า้ 
คสล.สายดารุซาลาม หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน ้าคสล.
สายดารุซาลาม 
หมู่ที่ 1 

ซ่อมแซมคูระบาย
น ้า กว้าง 0.4 เมตร 
ยาว 183 เมตร 

  263,600   ร้อยละ 40 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมครูะบายน า้
สายบูเกะ๊-โคกตมีุง หมู่ที่ 5 
ช่วงที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมคู
ระบายน ้าสายบู
เก๊ะ-โคกตมีุง 

ซ่อมแซมคูระบาย
น ้า กว้าง 0.4 เมตร 
ยาว 330 เมตร 
 
 

  403,900   ร้อยละ 50 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล. สายหน้า                
ร.ร.นะห์ฎอฏลอิสลาฮยีะห์ 
หมู่ 1 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

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

   342,400  ร้อยละ 50 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

33 โครงการบุกเบิกถนน               เพื่อแก้ไขปัญหา บุกเบิกถนน             179,200  ร้อยละ 40 
ของประชาชน 

แก้ไขปัญหา
ความ

กองช่าง 



 
   

๖๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

สายปอเนาะใน -กูแบมือลี 
หมู่ที่ 1 

ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กว้าง 4 ม.            
ยาว 300 ม. 

หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

34 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล. สายบาโงจีนอ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

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

 
 

  1,298,500 
 

 ร้อยละ 40 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

35 โครงการบุกเบิกถนน          
สายโคกกาลอ หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนนขนาด
กว้าง 4.00 ม.          
ยาว 399 ม. 

   814,800  ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

36 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบึงรามิง หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.           
ยาว 500 ม. 

   1,006,000  ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 3 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

37 โครงการบุกเบิกถนน             
สายปูโปะ๊กลาง -กูแบปาเซ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน

บุกเบิกถนน              
กว้าง ๕ ม.              

   2,040,000  ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 4 และ

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน

กองช่าง 



 
   

๖๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ ๔ การใช้เส้นทาง ยาว 3,000 ม. พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

การใช้เส้นทาง 

38 โครงการบุกเบิกถนน      
สายบาโงมาเนาะ-ชลประทาน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนน           
กว้าง 4 ม.          
ยาว 800 ม. 

   1,451,700  ร้อยละ 30 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

39 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า
สายกูแบปูตะ๊-ดาลัมบาฆง หมู่
ที่ 4 

เพื่อขุดลอกคู/
คลองส่งน ้า 

ขุดลอกคู/คลองส่ง
น ้าภายในต้าบลสาย
กูแบปูต๊ะ-ดาลัม
บาฆง หมู่ที่ 4 

   150,000  ร้อยละ 30 
ของพื นที่มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

40 โครงการวางท่อระบายน ้า
สายบรือมง หมู่ที่ 3 

เพื่อใหม้ีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

วางท่อระบายน ้า
จ้านวน 5 ท่อน 

    12,000 ร้อยละ 40 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายอาเนาะรีมา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ น 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 ม.         
ยาว 90 ม. 

    81,700 ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทาง
คมนาคมที่

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 



 
   

๖๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

สะดวกขึ น 

42 โครงการบุกเบิกถนน         
สายกูแบรามา -เขตซโิป               
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนน              
กว้าง ๕ ม.            
ยาว 3,000 ม. 

    2,351,895 ร้อยละ 30 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 4 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

43 โครงการบุกเบิกถนน           
สายกูแบรามา – แฆแบะ        
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

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

    857,600 ร้อยละ 40 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 4 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

44 โครงการบุกเบิกถนน             
สายบรือมง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

บุกเบิกถนน             
กว้าง4.00  ม.           
ยาว 500  ม.  

    700,000 ร้อยละ 50 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 3 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่
สะดวกขึ น 

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

45 โครงการบุกเบิกถนน            
สายตาเซ๊ะ -กือแตบาตู หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 ม.ยาว 
500 ม. 

    1,022,500 ร้อยละ 50 
ของประชาชน 
หมู่ที่ 1 และ
พื นที่ใกล้เคียงมี
เส้นทางที่

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 



 
   

๖๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

สะดวกขึ น 

46 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล.สายโคกกลาง - ปาดังยอ 
(ช่วง 2) หมู่ 2 

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

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

    1,049,600 ร้อยละ 60 
ของพื นที่ มีการ
ระบายน า้ที่ดี
ขึ น 

มีระบบระบาย
น ้าที่ดีขึ น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในสนามกีฬาต้าบลมูโนะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ระยะทางประมาณ 
260 ม. 

250,000     สถานที่ราชการมี
ความปลอดภยั
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

มีแสงสว่าง
เพียงพอใน
สถานที่
ราชการ 

กองช่าง 



 
   

๖๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายกู
แบเปาะวี พร้อมตดิตั งสายดับ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อจัดหาไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ระยะทางประมาณ 
400 ม. 

 350,000    ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายโต๊ะฆอแบะ๊ หมู่ที่ 5 

เพื่อจัดหาไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ระยะทางประมาณ 
180 ม. 

  180,000   ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย
ชลประทาน – ตาเซ๊ะ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อจัดหาไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ระยะทางประมาณ 
500 ม. 

    415,400 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลู
โบ๊ะลือซง-กอตอ หมู่ท่ี 2 

เพื่อจัดหาไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ระยะทางประมาณ 
220 ม. 

    150,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
๒.๑ แผนงาน การศึกษา 



 
   

๖๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศพด.บูเก๊ะ 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
ศพด.บูเก๊ะ 

154,350 154,350 154,350 154,350 154,350 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

360,150 360,150 360,150 360,150 360,150 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศดม.อิสลามยีะห ์

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

สนับสนุบงบ
ประมาณให้กับ
ศดม.อิสลามยีะห ์

308,700 308,700 308,700 308,700 308,700 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 

การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอาหารกลางวันให้กับ 
ศพด.นูรุลยาบาล 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก

สนับสนุน
งบประมาณ 
ศพด.นูรุลยาบาล 

411,600 411,600 411,600 411,600 411,600 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก

กอง 

การศึกษาฯ 



 
   

๖๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โภชนาการ โภชนาการ 

5 โครงการจดัซื ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียน (ในสังกัด 
สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.มูโนะ 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับโรงเรียน 
(ในสังกัด 
สพฐ.) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.มูโนะ 

2,750,000 2,780,000 2,820,000 2,890,000 2,950,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านมโูนะ 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านมูโนะ 

2,226,000 2,310,000 2,394,000 2,478,000 2,526,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีน 
บ้านปาดังยอ 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้าน 
ปาดังยอ 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๖๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านปูโปะ๊ 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 

1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะ
ลือซง 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่
เพียงพอ มีคุณค่า 
ตามหลัก
โภชนาการ 

 

อุดหนุน
งบประมาณ 
อาหารกลางวันให ้
โรงเรียนบ้านลโูบ๊ะ
ลือซง 

672,000 714,000 756,000 798,000 
 

840,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร 
กลางวัน
เพียงพอและม ี
คุณค่าตาม
หลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ 
ศพด.บูเก๊ะ 

เพื่อสนับสนุนสื่อ
การเรยีนการสอน 
และวัสดุ
การศึกษา  
เพื่อเสรมิทักษะใน
การเรยีนรู้ของ
เด็กเล็ก 

จัดซื อสื่อการเรยีน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศพด.บูเก๊ะ 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กได้รับ
การเสริม
ทักษะในการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนสื่อ จัดซื อสื่อการเรยีน 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 ร้อยละของเด็กที่ เด็กเล็กได้รับ กอง 



 
   

๖๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ให้กับ ศดม.อิสลามียะห ์

การเรยีนการสอน 
และวัสดุ
การศึกษา 
เพื่อเสรมิทักษะใน
การเรยีนรู้ของ
เด็กเล็ก 

การสอนและวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศดม.อิสลามยีะห ์

ได้รับวัสดุ
การศึกษา 
 

การเสริม
ทักษะในการ
เรียนรู ้

การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ให้กับ ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อสนับสนุนสื่อ
การเรยีนการสอน 
และวัสดุ
การศึกษา 
เพื่อเสรมิทักษะใน
การเรยีนรู้ของ
เด็กเล็ก 

จัดซื อสื่อการเรยีน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กได้รับ
การเสริม
ทักษะในการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ 
ศพด.นูรุลยาบาล 

เพื่อสนับสนุนสื่อ
การเรยีนการสอน 
และวัสดุ
การศึกษา 
เพื่อเสรมิทักษะใน
การเรยีนรู้ของ
เด็กเล็ก 

จัดซื อสื่อการเรยีน
การสอนและวัสดุ
การศึกษาให้กับ 
ศพด.นูรุลยาบาล 

136,000 
 

136,000 136,000 
 

136,000 136,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับวัสดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กได้รับ
การเสริม
ทักษะในการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าหนังสือ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๖๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.บูเก๊ะ 

หนังสือเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนให้กับเด็ก
นักเรียน 

เรียนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เรียนรู ้

15 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศดม.อิสลามยีะห ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

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

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

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

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าหนังสือ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่าหนังสือเรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.นูรลุยาบาล 

หนังสือเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนให้กับเด็ก
นักเรียน 

เรียนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เรียนรู ้

18 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศดม.อิสลามี-
ยะห ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

19 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.นูรลุยา-
บาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

20 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.บูเกะ๊ 

อุปกรณ์การเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

การเรยีนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เรียนรู ้

21 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าอุปกรณ์การเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.บ้าน-          
ปาดังยอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

22 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัยใน ศพด.บเูก๊ะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย และ
เพื่อส่งเสริมความ
เป็นระเบียบวินัย
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 นักเรียนได้ใช้
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

23 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่า 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 นักเรียนได้ใช้
เครื่องแบบ

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.บ้านปา-
ดังยอ 

เครื่องแบบ
นักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย และ
เพื่อส่งเสริมความ
เป็นระเบียบวินัย
ให้กับเด็กนักเรยีน 

เครื่องแบบนักเรยีน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 

   นักเรียน เร่ืองระเบียบ
วินัย 

24 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศดม.อิสลามี-
ยะห ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย และ
เพื่อส่งเสริมความ
เป็นระเบียบวินัย
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 

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

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

25 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่าเครื่องแบบนักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย ใน ศพด.นูรลุยา-
บาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนส้าหรับ
เด็กปฐมวัย และ
เพื่อส่งเสริมความ
เป็นระเบียบวินัย
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 

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

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมใน
เร่ืองระเบียบ
วินัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

26 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็น จ่ายเป็นกิจกรรม 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด.บูเก๊ะ 

กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

การพัฒนา การเรียนรู้ 

27 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อจ่ายเป็น
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

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

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

28 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศดม.อิสลามยีะห ์

เพื่อจ่ายเป็น
กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

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

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

29 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็น จ่ายเป็นกิจกรรม 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ

เด็กได้รับการ
ส่งเสริม 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

การบริหารสถานศึกษา       
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศพด.นูรุลยาบาล 

กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

การพัฒนา การเรียนรู้ 

30 โครงการพัฒนาแรงจูงใจ          
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 

เพื่อสร้างขวัญ 
ก้าลังใจ และ 
เสรมิสร้างความ
ภาคภูมิใจ 
ให้กับเด็กนักเรยีน 

จัดนิทรรศการ
การศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ
จ้านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนมี
ขวัญ ก้าลังใจ
ที่ดี และมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

31 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดม้ี
โอกาสแสดงออก
อย่าง 
สร้างสรรคเ์กิด
ความภาคภูมิใจ
และเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

เด็กและเยาวชนใน
พื นที่ต้าบลมูโนะ 

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 



 
   

๗๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง
และได้รับ
ประสบการณ์ทาง
สังคม 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน ศพด./
ศดม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละจ้านวน
เด็กเล็กที่ได้รับ
การพัฒนา 

เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
จริงและได้ 
รับ
ประสบการณ์
ทางสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

33 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี 
รวมทั งสร้าง
จิตส้านึกท่ีดีให้กับ
เยาวชน 

จัดอบรมให้กับเด็ก
และเยาวชนในพื นท่ี 

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

เด็กและ
เยาวชนใน
พื นที่ 
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ น และ 
มีจิตส้านึกที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

34 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษให้กับ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้
ได้รับ 
ความรู้เพิ่มขึ น 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ในพื นที่มี
ทักษะทางด้าน 
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ น 

กอง 
การศึกษาฯ 

35 โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง
ผู้ปกครอง คกก.

จัดกิจกรรมให้กับ 
ผู้ปกครอง และ
ศพด.ในสังกัด 
อบต.มูโนะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ปกครอง 
คกก.ศพด.มี
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ศพด.และ
หน่วยงาน 

36 โครงการสายสัมพันธ์ลูกรัก เพื่อให้ผู้ปกครอง
ให้ความส้าคญักับ
การเลี ยงดูบุตร
หลาน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

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

เด็กปฐมวัย  
มีความพร้อม
ทั ง 4 ด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

37 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร         
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
บุคลากร 
ที่มีความรู้
เพิ่มขึ น 

ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากร  
มีศักยภาพ 
ในภาค
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ น 

กอง 
การศึกษาฯ 

38 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับปฐมวัย  
 

เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

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

เด็กปฐมวัย  
มีความพร้อม
ทั ง 4 ด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

39 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคาร ศพด.ในสังกัด อบต.มู
โนะ 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนที่ได้
มาตรฐานเหมาะ
แก่การเรยีนรู ้

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ที่
ได้รับประโยชน ์
 

อาคารเรียนได้
มาตรฐาน 
เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

40 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นปาดังยอ 

เพื่อก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็ก

เสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด

65,500     ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้
ประโยชน ์

นักเรียนได้
ตระหนักถึง
ความรักชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

เล็ก และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนมี
ความตระหนักถึง
ความรักชาต ิ

ความสูงจากพื น 
12 เมตร 

41 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนรูุลยาบาล 

เพื่อก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนมี
ความตระหนักถึง
ความรักชาต ิ
 

เสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด
ความสูงจากพื น 
12 เมตร 

65,500     ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้
ประโยชน ์

นักเรียนได้
ตระหนักถึง
ความรักชาต ิ

กอง 
การศึกษาฯ 

42 โครงการจดัซื อที่ดินส้าหรับ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อิสลามยีะห ์

เพื่อจัดซื อท่ีดิน จัดซื อท่ีดิน 400,000     จ้านวนผู้ได้รับ 
ประโยชน์เพิ่มขึ น 

สถานศึกษา
เหมาะสม 
กับพัฒนาการ
เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

43 โครงการก่อสร้างฐานวางถัง
เก็บน ้า ศพด.บ้านปาดังยอ 

เพื่อเป็นฐานรอง
ถังน ้า ที่ใช้อุปโภค
บริโภค 

ฐานวางถังน ้า 23,300     มีฐานวางถังเก็บ
น ้า 

ศพด.บ้านปา
ดังยอ มีฐาน
วางถังเก็บน ้า 

กอง 
การศึกษาฯ 

44 โครงการติดตั งเหล็กดดัอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาดัง
ยอ 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ติดตั งเหล็กดดั
ภายในอาคาร 
ศพด.บ้านปาดังยอ 

 188,100    ศพด.ปาดังยอ 
ได้รับการติดตั ง
เหล็กดัด 
โดยรอบอาคาร 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ปลอดภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๗๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการพื นทางเท้าปูแผ่นซี
เมนส์บล็อกแบบคมกริช
ทางเข้า ศพด.นูรุลยาบาล 
พร้อมหลังคา 

เพื่อประชาชน
ได้รับการบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ปูพื นทางเท้าแผ่นซี
เมนส์บล็อกแบบคม
กริชทางเข้า ศพด.นู
รุลยาบาล พร้อม
หลังคา 

 118,400    จ้านวนผู้ได้รับ 
ประโยชน์เพิ่มขึ น 

ศพด.ได้
มาตรฐานใน
ด้านอาคาร
สถานที่ 

กอง 
การศึกษาฯ 

46 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
อบต.มูโนะ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ บริเวณ 
ศพด. 

ศพด.มีสภาพ
สวยงาม น่าอยู่ ได้
มาตรฐาน 

 100,000    จ้านวนผู้ได้รับ 
ประโยชน์เพิ่มขึ น 

ศพด.มีสภาพ
น่าอยู ่สวยงาม 
บรรยากาศด ี

กองการศึกษา 

47 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอิสลามียะห ์

เพื่อจัดให้มีศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็กท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอิสลามียะห ์

  2,500,000   จ้านวนผู้ได้รับ 
ประโยชน์เพิ่มขึ น 

สถานศึกษา
เหมาะสม 
กับพัฒนาการ
เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

๗๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 

 

 

 

 

๒.2แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปนิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิ
ราชนาร ี

เพื่อป้องกันโรค
และแก้ไขปญัหา
สุนัขและแมวจร
จัด 

จัดอบรมให้ความรู้
และจัดฉดีวัคซีน
สุนัข แมว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนสุนัข
และแมวท่ี
ได้รับการฉีด
วัคซีนท่ัวถึง
ครบถ้วน 

สุนัขและ
แมวไดร้ับ
การฉีด
วัคซีน และ
ประชาชน
ได้รับความรู ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการควบคมุและป้องกัน
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ท้าลายแหล่ง

รณรงค์ป้องกันใน
พื นที่ต้าบลมูโนะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้
ได้รับการ
ป้องกันโรค

ลดการแพร่
ระบาดของ
โรค

กอง
สาธารณสุขฯ 



 
   

๘๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

เพาะพันธ์ุยุงลาย เพิ่มขึ น ไข้เลือดออก 

3 โครงการจดัซื อยา สารเคมี
ป้องกันโรคต่างๆ 

เพื่อป้องกันโรค
ต่างๆ ในพื นท่ี 

จัดซื อยา สารเคมี 
ให้กับประชาชนใน
พื นที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้
ได้รับการ
ป้องกันโรค
เพิ่มขึ น 

 

ประชาชน
ได้รับ
ป้องกัน
โรคภยัต่างๆ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการจดัซื อยาและ
เวชภัณฑ์ประจ้ารถกู้ชีพ 

เพื่อให้มีความ
พร้อมในการปฐม
พยาบาลเบื องต้น 

จัดซื อยาและ
เวชภัณฑ์ประจ้ารถ
กู้ชีพ จ้านวน 1 ชุด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับการ
ปฐม
พยาบาล
เบื องต้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการพระราชดา้ริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ตระหนักเกี่ยวกับ
โรคต่างๆ 

กลุ่มประชาชน สตรี 
และหญิงมีครรภ์ ใน
ต้าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ้านวนผู้
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ได้รับความรู้ 
และความ
เข้าใจอใน
โรคภยัต่างๆ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 



 
   

๘๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 

 

 

 

 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ตัดเย็บเสื อผ้า 

เพื่อสร้างสร้าง
อาขีพให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

สนับสนุนการฝึก
อาชีพประชาชนใน
ต้าบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิอาขีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้
การ 

สนับสนุนการฝึก
อาชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุและผู้
การได้รับ
ความรู้เพิ่ม 

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ท้าขนม 

เพื่อสร้างอาขีพ
ให้กับประชาชน
ในพื นที่ 

สนับสนุนการฝึก
อาชีพประชาชนใน
ต้าบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
แก่เยาวชน 

เพื่อสร้างอาขีพ
ให้กับเยาวชนใน

สนับสนุนการฝึก
อาชีพประชาชนใน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของเยว
ชนที่ได้รับ

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 



 
   

๘๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

พื นที ่ ต้าบล ความรู้เพิ่มขึ น 

5 โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างอาขีพ
ให้กับผู้สูงอายุใน
พื นที ่

สนับสนุนการฝึก
อาชีพประชาชนใน
ต้าบล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้นา้สตรี กลุม่ อถล.และ
ประชาชนในพื นที ่

เพื่อสร้างอาขีพ
ให้กับประชาชน
ในพื นที่ 

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้น้าสตรี กลุม่ 
อถล. และ
ประชาชนในพื นท่ี 
จ้านวน 1 ครั ง 
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้น้าสตรี กลุม่ 
อถล.และประชาชน
ในพื นที ่จ้านวน 1 
ครั ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรมจักรสานแก่
กลุ่มสตร ี

เพื่อสร้างสร้าง
อาขีพให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

สนับสนุนการฝึก
อาชีพประชาชนใน
ต้าบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

ช่างตัดผม 

เพื่อสร้างสร้าง
อาขีพให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

สนับสนุนการฝึก
อาชีพประชาชนใน
ต้าบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้

ประชาชนามี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 



 
   

๘๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

เพิ่มขึ น 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดอบรมและจดั
ประชาคม หมู่ที่ 1 
– หมู่ที่ 5 

30,000 30,000  

 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมประชาคม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ต้าบล 

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๘๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ
ในพื นที่ 
 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชน 
ประชาชนในพื นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เยาวชน 
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

เยาวชน 
ประชาชนใน
ต้าบลมูโนะไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส้านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการบ้าบดัฟื้นฟู และ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับผูต้ิดยา
เสพติด 

เพื่อบ้าบัดฟื้นฟู
และฝึกอบรม
อาชีพผู้ติดยาเสพ
ติด 

จัดบ้าบัดฟื้นฟูและ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้ติดยาเสพ
ติดในต้าบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้ติด
ยาเสพติดที่
ได้รับการบ้าบัด 

ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการ
บ้าบัดและมี
อาชีพ 

ส้านักปลัด 
อบต. 

 
 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.5แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 



 
   

๘๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื ออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ประชาชน
มีอุปกรณ์ในการ
ออกก้าลังกาย 

จัดซื อวัสด/ุอุปกรณ์
กีฬา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
มีการเล่นกีฬา
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
วัสดุ/อุปกรณ์ 
ในการออก
ก้าลังกาย 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
เยาวชน ประชาชน และ
ข้าราชการในต้าบลมูโนะ 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน 
ประชาชนและ
ข้าราชการ ม ี
การออกก้าลังกาย
และเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับ 
เยาวชนประชาชน 
และข้าราชการใน
ต้าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

ได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันและมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับ
เด็กในพื นท่ีต้าบลมูโนะ 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีกิจกรรม
นันทนาการ ใช้
เวลาว่างให ้
เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กในพื นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก 
ที่เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัย 
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการเสรมิทักษะการเล่น
กีฬาให้กับเด็ก และเยาวชนใน
พื นที่ต้าบลมูโนะ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื นท่ี
ต้าบลมโูนะ 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ทักษะการ
เล่นกีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็ก
และเยาวชนที่
ได้รับการ
อบรม 

เด็กและเยาส
ชนมีทักษะ
การเล่นกีฬา 

กอง 

การศึกษาฯ 

5 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา  เพื่อส่งเสริมการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนนกักีฬา
ที่มีการพัฒนา

นักกีฬามีการ
พัฒนาทักษะ

กอง 



 
   

๘๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬา ทักษะเพิ่มขึ น ในการเล่น
กีฬา 

การศึกษาฯ 

6 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต. มูโนะ 

เพื่อส่งเสริมความ
มีระเบยีบวินัย 
ปลูกฝังการเล่น
กีฬา  
และส่งเสรมิ
สุขภาพเด็ก
นักเรียน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กนักเรยีน 
๔ ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนเด็กเล็ก 
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

นักเรียนมี
ระเบียบ วินัย 
มีน ้าใจนักกีฬา  
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬา 
ลานกีฬา/อาคารกีฬา 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานท่ีส้าหรับ
ออกก้าลังกาย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สนามกีฬาลาน
กีฬา/อาคารกีฬาใน
ต้าบล 

500,000  500,000  500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
เพิ่มขึ น 

ประชาชนมี
สถานที่ส้าหรับ
ออกกา้ลังกาย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ 
โรงยิมและสนามฟุตบอล
ต้าบลมโูนะ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย
ให้กับประชาชน
ในพื นที่ 

ก่อสร้างอัฒจรรย์,
โรงยิมสนาม
ฟุตบอลต้าบลมูโนะ 

25,000,000     จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างเวที
อเนกประสงค์พร้อมหลังคา
บริเวณศูนย์กีฬาต้าบลมโูนะ 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้กับ

ก่อสร้างเวที
อเนกประสงค์
พร้อมหลังคา ๑ 
หลัง 

200,000     ประชาชนร้อย
ละ 10 ได้ใช้
เวที
อเนกประสงค์ 

เวที
อเนกประสงค์
พร้อมหลังคา 
จ้านวน 1หลัง 

กองช่าง 



 
   

๘๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ประชาชนในพื นท่ี 
10 โครงการก่อสร้างรั ว คสล. 

ลานกีฬาอเนกประสงค์หลัง
สนามกีฬาต้าบลมูโนะ  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
สถานท่ีราชการ 

สูง ๑.๗๐ ม. ยาว 
๖๓๐.๖๐ ม. 

 2,584,470    ประชาชนร้อย
ละ 60 ได้รับ
ความปลอดภยั 

สถานที่
ราชการได้รับ
ความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ติดตั งเสาไฟ (High mast) 
ภายในสนามกีฬา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในสนาม
กีฬา 

ติดตั งเสาไฟ (High 
mast) 
ภายในสนามกีฬา 

 700,000    ประชาชนที่ใช้
บริการได้รับ
ประโยชน์   

มีไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
สนามกีฬา 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬาภายในต้าบลมูโนะ 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานท่ีส้าหรับ
ออกก้าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬา 

  13,000,000   ประชาชนร้อย
ละ 10 ได้ใช้
สนามกีฬา/
ลานกีฬา 

ประชาชนมี
สถานที่ส้าหรับ
ออกกา้ลังกาย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างลู่วิ่งที่ศูนย์
กีฬาต้าบลมูโนะ 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย
ให้กับประชาชน
ในพื นที่ 

ก่อสร้างลู่วิ่งสนาม
กีฬา 

  1,500,000   จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ใน
การใช้บริการลู่
วิ่งที่ศูนย์กีฬา 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก้าลังกาย 

กองช่าง 

14 โครงการจดัท้าโครงหลังคา
ประกอบลานกีฬาศูนย์กีฬา
ต้าบลมโูนะ 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกและ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

จัดท้าโครงหลังคา
ประกอบลานกีฬา 

   1,200,000  จ้านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ใน
การใช้บริการที่
ลานกีฬา 

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 



 
   

๘๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างลานกีฬา 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬา 

เนื อท่ีไม่น้อยกว่า 6 
ไร ่

    1,400,000 จ้านวนพื นที ่ มีสถานที่ใน
การจัดตั งลาน
กีฬา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
 

 

  2.6  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
การแปรรปูวัตถุดิบในพื นท่ี 

เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

จัดอบรมฝึกอาชีพ
การแปรรปูวัตถุดิบ
ให้ประชาชนใน
ต้าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น 

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๘๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ด้านการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู ้

อบรมอาชีพด้าน
การเกษตรแก่
ประชาชน 

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

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น 

ส้านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ 

เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในท้องถิ่น 

อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชหายากในต้าบล 

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

พืชหายากใน
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ไว ้

ส้านักปลัด 
อบต. 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
ด้ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตรแก่
ประชาชนในต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด้ารงชีวิต 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

5 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม/
สนับสนุน
โครงการตามแนว
พระราชด้าร ิ

สนับสนุนโครงการ
ตามแนว
พระราชด้าร ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

โครงการตาม
พระราชด้าริ
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 
   

๙๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายส้าหรับ
ด้าเนินการ
เลือกตั ง 

ด้าเนินการเลือกตั ง
ทั่วไปและเลือกตั ง
ซ่อมของสมาชิก
สภาและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนผู้บริหาร
และสมาชิกสภา 
อบต. 

การเลือกตั ง
เป็นไปตามที่
กฎหมายที่
ก้าหนด 

ส้านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการอบรมพนักงานและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมี-ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

อบรมให้ความรู้แก่
พนักงานและ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

พนักงานและ
ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย 

ส้านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการรณรงค์/
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั ง 

เพื่อส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

รณรงค์/
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้แก่
ประชาชนในพื นท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั ง
ที่เพิ่มขึ น 

ประชาชนไป
ใช้สิทธิเลือกตั ง
มากขึ น 

ส้านักปลัด 
อบต. 

4 โครงการปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาต ิ

เพื่อปกป้อง
สถาบันส้าคญัของ
ชาติ 

ประชาชนในพื นท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ความส้านึกใน
การปกปอ้ง
สถาบัน 

ส้านักปลัด 
อบต. 

 3.2แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วย 



 
   

๙๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ งาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการจดัระเบียบและรักษา

ความสงบเรียบร้อยในต้าบล 
เพื่อส่งเสริมความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในต้าบล 

จัดระเบียบในพื นท่ี
ต้าบลมโูนะ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื นที่ต้าบลมู
โนะมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน 
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุน
สร้างความ
ปรองดอง สามัคค ี

จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความ
ปรองดอง สามัคคี
ในต้าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม 

ประชาชนใน
พื นที่มีความ
สามัคคี 
ปรองดอง
สมานฉันท ์

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

3 โครงการป้องกันและบรรเทา-    
สาธารณภัย 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภยัใน
เบื องต้น 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัใน
ต้าบลมโูนะ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย
ได้รับความ
ช่วยเหลือใน
เบื องต้น 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
จ้านวน 1 ครั ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สา-ธารณภัย 

ส้านัก  
ปลัด อบต. 

5 โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางถนน 

เพื่อฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทาง
ถนน 

ฝึกซ้อมแผน 
จ้านวน 1 ครั ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องอัคคีภัยเบื องต้นแกเ่ด็ก
นักเรียนและประชาชนในพื นท่ี 

เพื่อให้ความรู้
เรื่องอัคคีภัยแก่
นักเรียนและ

จัดอบรมรมให้
ความรู้จ้านวน 1 
ครั ง/ป ี

30,000 30,000  30,000 30,000 30,000 จ้านวน
นักเรียนและ
ประชาชนที่

เด็กนักเรียน
และประชาชน
ได้รับความรู้

ส้านัก 
ปลัด อบต. 



 
   

๙๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ประชาชน เข้าร่วม เร่ืองอัคคีภัย 

7 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ตั งด่านตรวจใน
พื นที่จ้านวน 1 จุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

ลดความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

8 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ตั งด่านตรวจใน
พื นที่จ้านวน 1 จุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

ลดความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส้านัก  
ปลัด อบต. 

9 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

เพื่อเป็นก้าลัง
สนับสนุนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานของรัฐ 

จัดอบรมให้ความรู้  
จ้านวน  1  ครั ง/ป ี

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

มีก้าลังจิต
อาสาภยัพิบัติ
ในการ
สนับสนุน
ช่วยเหลือภัย
พิบัติ 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเป็นก้าลัง
สนับสนุนให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานของรัฐ 

จัดอบรมให้ความรู้
จ้านวน 1 ครั ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

มี อปพร.ใน
การสนับสนุน
ช่วยเหลือ
ป้องกันสา
ธารณภัย 

ส้านัก 
ปลัด อบต. 

11 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการสวมหมวก
นิรภัยของเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก

เพื่อให้ความรู้
เรื่องการสวม
หมวกนิรภัยและ
การจราจรแก่เด็ก 

จัดรณรงค์ให้ความรู้ 
จ้านวน 1 ครั ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

สามารถน้า
ความรู้เรื่อง
การสวมหมวก
นิรภัยและ

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๙๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

เล็ก  การจราจรไป
ปฏิบัติได้ 

12 ติดตั งเสาไฟฟ้าประหยดั
พลังงานในพื นท่ี อบต. มูโนะ 

เพื่อใหม้ีไฟฟ้าแสง
สว่างในชุมชน
บริเวณริมถนน
และจุดอับที่แสง
สว่างไม่เพยีงพอ 

ติดตั งเสาไฟฟ้า
ประหยดัพลังงาน
ในพื นที่ อบต. มู
โนะ หมู่ที่ 1-5  
ต.มูโนะ 

32,500,000     ประชาชน
ร้อยละ 30 
ได้รับ
ประโยชน ์

มีไฟฟ้าแสง
สว่างในชุมชน
บริเวณริมถนน
และจุดอับที่
แสงสว่างไม่
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อ
การประหยัดพลังงาน  (LED) 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

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

5,000,000     ลดการเกิด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ประชาชนใน
พื นที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด  เพื่อความ
ปลอดภัยในพื นท่ี 

ติดตั งกล้องวงจรปดิ 
จ้านวน  16  จุด 

 400,000    จ้านวน  16  
จุด 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
เพิ่มขึ น 

 

 

ส้านักปลัด 
อบต. 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร   อป
พร. 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ท้างานของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ

ก่อสร้างอาคาร อป
พร.จ้านวน  1  
หลัง 

  2,536,300 

  

อาคารเป็นไป
ตามแบบ
แปลน 

มีอาคารที่
เหมาะสม
ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๙๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ประชาชน 

16 ไฟ LED กูโบร์ทุกแห่ง เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

ติดตั งไฟ LED กูโบร์
ทุกแห่ง 

  2,000,000   ประชาชน
ร้อยละ 40 
ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

อ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ไฟถนนแบบโซล่าร์เซลล ์

เพื่อใหป้ระชาชน
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในชุมชน 

ก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ฯแบบโซล่าร์เซล  
หมู่ที่ ๑-๕  

  
 

9,889,900 
 

  
 

ประชาชน
ร้อยละ 40 
ในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับบริการ 
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด 
ภายในต้าบล 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในพื นท่ี 

ติดตั งกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 1-5 

   5,000,000  ปัญหาใน
พื นที่ลดลง 

ประชาชนใน
พื นที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฐานวางถัง
เก็บน ้า พร้อมซื อถังเก็บน ้า 

เพื่อให้มีน ้า
ส้าหรับบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างฐานวางถัง
เก็บน ้าพร้อมซื อถัง
เก็บน ้าจ้านวน 1ใบ 

   500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างสะดวก 

ส้านักปลัด 
อบต. 

20 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 1 ซอยตาเซะ-ปอเนาะใน 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในพื นท่ี 

ติดตั งกล้องวงจรปดิ 
หมู่ที่ 1 

    1,000,000 ปัญหาใน
พื นที่ลดลง 

ประชาชนใน
พื นที่มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
   

๙๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว     

4.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างซุ้มทางเข้าตลาดมูโนะ เพื่อเพิ่มสัญลักษณ์ 
จุดสังเกต อัต

ก่อสร้างซุ้มทางเข้า
ตลาดมูโนะ  

2,000,000     ก่อสร้างซุ้ม
ตลาดมูโนะ 

ประชาชนมี
ความ

กองช่าง 



 
   

๙๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ลักษณ ์ จ้านวน ๒ จุด จ้านวน 2 จุด ภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ อย่างย่ังยืน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วย 



 
   

๙๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ งาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับพลังงาน 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ประหยดัพลังงาน 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
ต้าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้เพื่อ
ประหยัด
พลังงานใน
ครัวเรือน 

ส้านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื นท่ีสเีขียว 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม-
ชาติในพื นท่ี 

ปลูกต้นไม้ในพื นท่ี
ต้าบลมโูนะ 

40,000 40,000  40,000 40,000 40,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เพิ่มพื นที่สี
เขียวในพื นที่
ต้าบล  มูโนะ 

ส้านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการจดัท้าป้ายสถานท่ี
ส้าคัญต่างๆ 

เพื่อใช้บอกสถานท่ี
ส้าคัญต่างๆ 

จัดท้าป้ายบอก
สถานท่ีส้าคญัๆ 

500,000     จ้านวนจุดที่
ติดตั ง 

มีป้ายบอก
สถานที่ส้าคัญ
ต่างๆ 

 

ส้านักปลัด 
อบต. 

4 โครงการจดัซื อเครื่องเล่นสนาม จัดซื อเครื่องเล่น
สนามในบรเิวณ
ศูนย์กีฬาต้าบล    
มูโนะ 

จัดซื อเครื่องเล่น
สนาม 

1,500,000      ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กให้มีความ
สมวัย 

ส้านักปลัด 
อบต. 

5 
 
 

โครงการจดัสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ก่อสร้างสวนหย่อม
สวนสาธารณะ 

 2,000,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สถานที่ส้าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

ส้านักปลัด 
อบต. 

 

 



 
   

๙๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ น 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
อนุรักษ์และ

กอง
สาธารณสุขฯ 



 
   

๙๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ฟื้นฟ ู

2 โครงการรณรงค์ให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีความส้านึก
รับผิดชอบจดัการสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝัง
จิตส้านึกให้กับเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน ในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื นท่ี 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
จิตส้านึก
รับผิดชอบ
เพิ่มขึ น 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
มีจิตส้านึก
รับผิดชอบใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการส่งเสริมคดัแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื นท่ี
สามารถก้าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

ประชาสมัพันธ์/ให้
ความรู้ในการก้าจัด
ขยะในพื นท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะที่
ลดลงเมื่อ
เทียบกับ
ปีงบประมาณ
ก่อนหน้า 

 

 

ลดปริมาณ
ขยะในพื นที ่

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการจดัซื อถังขยะ เพื่ออ้านวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนในการ
ทิ งขยะ 

จัดซื อถังขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
เพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ทิ งขยะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการพัฒนาและจดั
ระเบียบตลาดให้ถูก

เพื่อให้ตลาดมี
ความเป็นระเบียบ

จัดระเบียบตลาดมู 100,000     ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตลาดมูโนะมี
ความเป็น

กอง
สาธารณสุขฯ 



 
   

๑๐๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

สุขลักษณะ และสวยงาม โนะ เพิ่มขึ น ระเบียบและ
สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 



 
   

๑๐๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณริมทาง ฯลฯ 

เพื่อความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบของชุมชน 

ปรับปรุงทัศนียภาพ
ภายในต้าบลมูโนะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ริมทางจ้านวน 
5 หมู่บ้าน 

ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หลัง
สนามกีฬา อบต.มูโนะ 

เพื่อความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบของชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หลังสนามกีฬา 
อบต.มูโนะ 

20,000,000     สามารถ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หลัง
สนามกีฬา 
จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 



 
   

๑๐๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเมาลดิสมัพันธ์ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบทอดจารตี
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดงานเมาลิดใน
พื นที ่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ประเพณี
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ได้รับการ
อนุรักษ์ให้
คงอยู่ 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมประเพณี 
และศลิปวัฒนธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมทาง
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชน
อนุรักษ์
ประเพณี 
และศิลป 
วัฒนธรรม 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ 
ส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู ่

จัดกิจกรรมทาง
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ได้รับการ
ส่งเสริม 
และ
สนับสนุน 

กอง 

การศึกษาฯ 

4 โครงการอาซรูอสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ

จัดงานอาซูรอใน
พื นที่ จ้านวน 6 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความ ประเพณี
ศิลปวัฒนธร

กองการศึกษาฯ 



 
   

๑๐๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีต
ประเพณ ี
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

มัสยดิ พึงพอใจ รม ได้รับ
การอนุรักษ์
ให้คงอยู่ 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การปฏิบัตศิาสนกิจในเดือน
รอมฎอน 

ส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือน
รอมฎอนส่งเสรมิ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติศาสนกิจใน
เดือนรอมฎอน 

จัดกิจกรรม                    
ละศลีอด (เปิดปอ
ซอ) ให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ้านวนผู้ได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
ปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

ประชาชน
ในพื นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูส้อนกีรออาตี ในพื นที่
ต้าบลมโูนะ 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ และ
เทคนิคการสอน
แก่ครูสอนกีราอ
อาตีในพื นที่
ต้าบลมโูนะ 

จัดอบรมให้
ครูผูส้อนกีรออาต ี

50,000  50,000  50,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
ความมรู้ 

เพิ่ม
ศักยภาพ
ครูผู้สอนกี
รออาต ี

กอง 

การศึกษาฯ 

7 โครงการคอตัมอัลกรุอาน เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติ

จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนใน
พื นที ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
เยาวชนที่มี
ความรู้
เกี่ยวกบั

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

กอง 

การศึกษาฯ 



 
   

๑๐๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ศาสนกิจ ศาสนา เกี่ยวกบั
ศาสนา
เพิ่มขึ น 

8 โครงการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

ให้การอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
เด็กปฐมวัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนเด็กที่
ได้รับการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรู้ใน
หลัก
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง 

การศึกษาฯ 

9 โครงการอบรมหลักการ
อ่านอัลกุรอาน ตามหลักสูตรกี
รออาต ี

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ในหลัก
ไวยากรณ์การ
อ่านไวยากรณ ์

จัดอบรมให้ความรู้
ในหลักการอ่านอัล
กุรอานให้กับเด็ก
และเยาวชน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
จริยธรรม 
คุณธรรมใน
การด้าเนิน
ชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนา
คุณธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชน
ในต้าบลมโูนะ 

จัดค่ายพัฒนา
คุณธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชน 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ้านวนเด็กที่
ได้รับการ
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กและ
เยาวชนน้า
หลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
มาด้าเนิน
ชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการทดสอบการอ่านอัล            
กุรอานในเด็กและเยาวชน 

เพื่อทดสอบการ
อ่านอัลกุรอานใน
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนท่ี
จบหลักสตูร 
กีรออาต ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนเด็ก
และเยาวชนที่
จบหลักสูตรกี

เด็กและ
เยาวชนยึด
มั่นในหลัก
ค้าสอนของ

กอง 
การศึกษาฯ 



 
   

๑๐๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

รออาต ี ศาสนา 

12 
 
 

โครงการแข่งขันการอ่านอัล          
กุรอาน ในเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการ
อ่านอัลกุรอานให้
ถูกตามหลัก
ไวยากรณ์ และ
เพื่อสร้างขวัญ
และก้าลังใจให้กับ
ผู้ที่อ่านอัลกุรอาน 

จัดการแข่งขันการ
อ่านอัลกุรอาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เด็ก เยาวชน 
และ
ประชาชน  
มีแรงจูงใจ
และให้
ความส้าคัญ
ในการอ่าน 
อัลกุรอาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้า
ศาสนา แกนน้าทางด้าน
ศาสนา และผู้น้าชุมชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น้า
ศาสนา และผู้น้า
ชุมชนในด้าน
ศาสนา   

จัดอบรม และ
ศึกษาดูงาน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ น 

เพิ่ม
ศักยภาพ
ผู้น้าศาสนา 
และผู้น้า
ชุมชน 

กอง 

การศึกษาฯ 

14 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมกรือโต๊ะ 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมใน
พื นที ่

สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมกรือ
โต๊ะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ศิลปะ
วัฒนธรรมก
รือโต๊ะได้รับ
การส่งเสริม 

กองการศึกษาฯ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



 
   

๑๐๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

7.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัฝึกอบรมและ
สัมมนา ศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงาน
จ้าง และสมาชิกสภา อบต.
ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ให้แก่บุคลากรและ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมและ
สัมมนาศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

500,000 500,000  500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับความรู้
มาพัฒนา
พื นที่ต้าบลมู
โนะ 

ส้านักปลัด 
อบต. 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมในวัน
ท้องถิ่นไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากร
ได้รับความรู้
ถึง
ความส้าคัญ
ของวัน
ท้องถิ่นไทย 

ส้านักปลัด 
อบต. 

3 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมและสร้างจิตส้านึกใน
การให้บริการแก่ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

จัดอบรมพนักงาน
ส่วนต้าบลและ
พนักงานจ้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พนักงาน
ส่วนต้าบล
และ
พนักงาน
จ้างมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การ
ให้บริการ 

ส้านักปลัด 
อบต. 

4 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแกเ่ด็กและเยาวชน 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแกเ่ด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
พื นที่ต้าบลมูโนะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชน
ได้รับความรู้
ด้าน

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๑๐๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

กฎหมาย 

5 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในต้าบล   
มูโนะ 

40,000 40,000  40,000 40,000 40,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้าน
กฎหมาย 

ส้านักปลัด 
อบต. 

6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในต้าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกบั 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส้านักปลัด 
อบต. 

7 โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
บริการประชาชน 

ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน 
จ้านวน 5 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของผู้
มารับบริการ 

ประชาชน
ในพื นที่
ได้รับบริการ
ด้วยความ
สะดวก 

ส้านักปลัด 
อบต. 

8 โครงการท้าปฎิทิน/วารสาร/
แผ่นพับเผยแพร่ข่าวสาร อบต. 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ ให้
ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

 ท้าปฎิทิน/วารสาร/
แผ่นพับ 

200,000 200,000  200,000 200,000 200,000 จ้านวนผู้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ น 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ต่างๆ ของ 
อบต. 

ส้านักปลัด 
อบต. 

9 โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

จัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรใน

องค์กร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การป้องกัน

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๑๐๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แก่บุคลากร การทุจริต 

10 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้างและ
ประชาชนท่ัวไป 
 
 

เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่
บุคลากรและ
ประชาชนผู้ที่
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

จัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตร   

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน 1 
ครั ง/ปี 

พนักงาน
ส่วนต้าบล 
พนักงาน
จ้างและ
ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
การยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

ส้านักปลัด 
อบต. 

11 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติตามระเบียบหรือวินัย
ของข้าราชการ 

เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานส่วน
ต้าบลปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัย 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานส่วน

ต้าบล  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พนักงาน
ส่วนต้าบล
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
วินัยของ
ข้าราชการ 

ส้านักปลัด 
อบต. 

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  

เพื่ออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ น 

ส้านักปลัด 
อบต. 

13 ก่อสร้างอาคารที่ท้าการ อบต. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างอาคารที่ท้า
การ อบต. 

22,000,000     ก่อสร้างอาคาร
ที่ท้าการ อบต. 
ได้จ้านวน 1 
หลัง 

ให้บริการ
ประชาชน
อย่างมีประ
สิทธิ 
ภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั งเสาเสียงตาม เพื่อ ติดตั งเสาเสียงตาม  100,000    ร้อยละของ
ประชาชนที่

ประชาชน
ในต้าบล  มู

ส้านักปลัด 
อบต. 



 
   

๑๐๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

สาย ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

สายจ้านวน  1  ต้น ได้รับ
ประโยชน ์

โนะได้รับฟัง
เสียงตาม
สาย 

15 โครงการตกแต่งอาคารภายใน
ส้านักงานท่ีท้าการ อบต. 

เพื่อไว้ส้าหรับ
บริการประชาชน 

ตกแต่งอาคาร
ภายในส้านักงานท่ี
ท้าการ อบต.มูโนะ 

 2,400,000    ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
มาใช้บริการ 

มีอาคารที่
เหมาะสมไว้
ส้าหรับ
บริการ
ประชาชน 

ส้านักปลัด 
อบต. 

16 โครงการตกแต่งอาคารภายใน
ห้องประชุมที่ท้าการ อบต. 

เพื่อไว้ส้าหรับ
รองรับการประชุม
ต่างๆ 

ตกแต่งอาคาร
ภายในห้องประชุมที่

ท้าการ อบต. 

 1,200,000    ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
มารับบริการ 

มีอาคารที่
เหมาะสมไว้
ส้าหรับ
บริการ
ประชาชน 

 

 

 

ส้านักปลัด 
อบต. 

17 โครงการก่อสร้างป้อมยาม 
อบต. 

เพื่อก่อสร้างป้อม
ยาม อบต.สา้หรับ
เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
ราชการ 

ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 3.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 7 ตาราง
เมตร 

 264,000    มีการก่อสร้าง
ป้อมยาม 
อบต.จ้านวน 
1แห่ง 

มีอาคาร
ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัยให้
ปฎิบัติดูแล
สถานที่
ราชการ 

กองช่าง 



 
   

๑๑๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
ละหมาดและห้องน ้า จ้านวน 
1 หลัง 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ก่อสร้างอาคาร
ละหมาดและห้องน ้า 

 1,700,000    ก่อสร้างอาคาร
ละหมาดและ
ห้องน ้า 
จ้านวน 1 
หลัง 

อ้านวย
ความ
สะดวก
ให้แก่
ประชาชน
ในพื นที่ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์
และที่จอดรถจักรยานยนต ์

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ 

ขนาดกว้าง 12.60 
เมตร ยาว 25 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 315 ตาราง
เมตร 

 1,378,600    ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
เพิ่มขึ น 

อ้านวย
ความ
สะดวก
ให้กับ
ประชาชน
ในการ
ติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างที่จอด
รถบรรทุก 

เพื่อใช้เป็นพื นที่
จอดรถบรรทุก 

ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 27.50 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 275 
ตารางเมตร 

 1,203,400    ก่อสร้างที่จอด
รถบรรทุก 
จ้านวน 1 
แห่ง 

เป็นพื นที่
ส้าหรับจอด
รถบรรทุก 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ เพื่อให้ อบต.ได้มี
อาคาร
อเนกประสงค์
ด้าเนินกิจกรรม

อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.มูโนะ 

 2,500,000    มีการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
จ้านวน 1 
แห่ง 

อบต.มี
อาคาร
อเนกประสง
ค์ใช้ในการ
ด้าเนิน

กองช่าง 



 
   

๑๑๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆ 

22 สร้างศาลาอเนกประสงค์
(สามารถเคลื่อนยา้ยได้) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

สร้างศาลา
อเนกประสงค์ใช้งาน 
ที่กูโบร ์

  350,000   มีการก่อสร้าง
ศาลา
อเนกประสงค์ 
(สามารถ
เคลื่อนย้ายได้) 
จ้านวน 1 
หลัง 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกใน
การท้า
ภารกิจ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างศูนย์
อินเตอร์เนต็ต้าบลพร้อม
อุปกรณ ์

เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เนต็แก่
ประชาชน 

ก่อสร้างศูนย์
อินเตอร์เนต็ พร้อม

อุปกรณ ์
จ้านวน  1  แห่ง 

   2,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ศูนย์ 
อินเตอร์เน็ต
ระดับต้าบล 

ส้านักปลัด 
อบต. 

24 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน  

เพื่อปรับปรุงระบบ
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้ข้อมูลแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถสืบค้น
ได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีโปรแกรม
ระบบงาน
แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
เป็นปัจจุบัน
และสามารถ
สืบค้นได้
อย่าง
รวดเรว็ 

กองคลัง 

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี เพื่อออกเคลื่อนที่ เคลื่อนที่บริการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนภาษีที่ จัดเก็บภาษี กองคลัง 



 
   

๑๑๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

เคลื่อนที่บริการประชาชน บริการประชาชน
ในการช้าระภาษ ี

ประชาชนในพื นท่ี จัดเก็บได้
เพิ่มขึ น 

ได้เพิ่มขึ น 

26 โครงการท้าป้าย
ประชาสมัพันธ์ในการช้าระ
ภาษี 

เพื่อกระตุ้นเตือน
ให้ประชาชนช้าระ
ภาษีตาม
ระยะเวลาที่
ก้าหนด 

 

 

ประชาสมัพันธ์ใน
พื นที่จ้านวน 6 ป้าย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ได้รับ
การ
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ น 

ประชาชน
มาช้าระตรง
ตาม 

กองคลัง 

27 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้าเภอสไุหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 

เพื่อช่วยเหลือแก่
ประชาชนของ 
อปท.ในพื นท่ี
อ้าเภอสไุหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

ช่วยเหลือประชาชน
ในต้าบลมโูนะ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ในพื นที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 



 
   

๑๑๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

                          ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิผิวทาง เพื่อแก้ไขปัญหา ขนาดผิวจราจรกว้าง 1,573,900     ประชาชนร้อย ประชาชน กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/2 



 
   

๑๑๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ASPHALTIC CONCRETE   
ถนนสายหลังมัสยดิ-ปอเนาะ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-010  หมู่ที่ 1 
 

คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

4.00  เมตร ยาว 
836  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,344  ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 

 ละ60 ในหมู่ที่ 
1และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

สัญจรไปมา
สะดวก 

2 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายปอเนาะ-ชลประทาน  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-011 หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
467  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,868  ตาราง
เมตร 

887,300 

 

    ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
1และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางบูเก๊ะ-โคกตีมุง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร

ช่วงที่ 1  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 1,244 

2,446,600 

 

    ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
5และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๑๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-019 หมู่ที่ 5 

ไปมาสะดวกขึ น เมตร  ช่วงที่ 2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50  เมตร  
ยาว 63 เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง  หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
5,196.50 ตาราง
เมตร   
 
 

ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

4 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางอาโลเป๊าะโต   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-021  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
1,053  เมตร  หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,212 ตาราง
เมตร 

1,982,400 

 

    ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
5และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางบอยอปูเตะ๊-ปะดอ
แลแม   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 506  
เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 

1,234,700 

 

    ประชาชนร้อย
ละ50 ในหมู่ที่ 
5และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๑๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64-024   หมู่ที่ 5 3.50  เมตร  
ยาว 170  เมตร
หนา 0.05  เมตรไม่
มีไหล่ทาง  หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
2,619 ตารางเมตร 
 
 
 

สะดวกขึ น 

6 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE 
สายทางกูแบปาเซ-กูแบฆอ
เลาะ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-037  หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00  เมตร ยาว 
1,345  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า  6,725  
ตารางเมตร 

 

 

3,103,200 

 

   ประชาชนร้อย
ละ40 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายทางหน้ามสัยิดโคกกลาง   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-032 หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
475  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทางหรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,900 
ตารางเมตร 

  894,200 

 

  ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๑๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายทางโคกกลางใน-ปอเนาะ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-034  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
1,202   เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,808  ตาราง
เมตร 

  2,263,000 

 

  ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
สายทางโคกกลาง-ปาดังยอ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-031 (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00  เมตร  ยาว 
565 เมตร  หนา 
0.15  เมตรหรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า  
2,825    
ตารางเมตรไหล่ทาง
ลูกรัง 

  2,666,900 

 

  ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE    
สายทางบาโงปูโปะ๊-ปูโป๊ะ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-038  (ช่วงปูโป๊ะ)  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 2,017 
เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00  เมตร  
ยาว 376  เมตร 
หนา 0.05 เมตรไม่

  4,673,000 

 

  ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
4และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๑๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

มีไหล่ทาง หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
9,948 ตารางเมตร 
 
 
 

11 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายทางโคกกลาง-ปาดังยอ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-031 หมู่ที่ 2 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 1,274  
เมตร  ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00  เมตร  
ยาว 363  เมตร
หนา 0.05  เมตรไม่
มีไหล่ทาง  หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า  
8,548 ตารางเมตร 

   3,974,300 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
สายทางโคกกลาง-ปาดังยอ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-031 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 

 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00  เมตร  ยาว 
664 เมตร  หนา 
0.15  เมตรหรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า  
3,320   
ตารางเมตรไหล่ทาง

   3,133,900 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๑๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ลูกรัง 

 

 

13 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายทางบาโงจีนอ   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-046 หมู่ที่ 3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 6,000 ตาราง
เมตร 

   2,824,000 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
3และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางบาโงปาโฮ๊ะ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-020 หมู่ที่ 5 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
907  เมตร  หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,628 ตาราง
เมตร 

   1,707,600 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
5และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า 
คสล. สายหลังรร.นฎอ.-

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร

คูระบายน ้า คสล. 
กว้าง2 ม.            

   8,400,000 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
1และพื นที่

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๒๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ไปมาสะดวกขึ น ยาว 1,000 ม. ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

16 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายหน้าโรงเรยีนนะฎอฏุล   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-014  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ช่วงที่ 1  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 75.50   
เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50  เมตร  
ยาว 103.00 เมตร  
 ช่วงที่ 3 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตรยาว 65.50 
เมตรหนา 0.05  
เมตรไมม่ีไหล่ทาง 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 859  ตาราง
เมตร 

   407,100 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
1และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางบาโงแบกอ-กวาลอ 
กรุง   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00  เมตร ยาว 
497  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   

   1,178,900 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๒๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64-026 หมู่ที่ 2 
 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า  2,485  
ตารางเมตร 

สะดวกขึ น 

18 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายทางกูแบรามา   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-040 หมู่ที่ 4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
2,188  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 8,752 ตาราง
เมตร 

   4,119,300 

 

 ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
4และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางมิยาซาว่า   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-039 หมู่ที่ 4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
558  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง   
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 2,232 ตาราง
เมตร 

   1,050,500 

 

 ประชาชนร้อย
ละ40 ในหมู่ที่ 
4และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายทางกูโบรล์ูโบะ๊ลือซง  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-028 หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 
216   เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง  

    406,600 

 

ประชาชนร้อย
ละ40 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๒๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 864 ตาราง
เมตร 

การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

21 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
สายทางกูแบกูวา-โคกตมีุง   
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-025   หมู่ที่ 5 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 197 
เมตร  ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00  เมตร  
ยาว 971  เมตร
หนา 0.05  เมตรไม่
มีไหล่ทาง  หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
5,643 ตารางเมตร   

    2,632,200 

 

ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
5และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

 

22 

โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE   
สายบาโงแบกอ-ปูโยะ       
หมู่ที่ 2  

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-027 หมู่ที่ 2 

 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00  เมตร ยาว 
903  เมตร หนา 
0.05  เมตรไม่มี
ไหล่ทาง  

หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า  5,418   
ตารางเมตร 

    2,552,800 

 

ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
2และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 
   

๑๒๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 

23 โครงการเสรมิผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE    
สายทางบาโงปูโปะ๊-ปูโป๊ะ 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.
64-038 (ช่วงปาดังยอ)  
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คมนาคมให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ น 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00  
เมตร ยาว 101   
เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00  
เมตร  ยาว 940 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,063 ตาราง
เมตร 
 

    1,914,800 

 

ประชาชนร้อย
ละ60 ในหมู่ที่ 
3และพื นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

  


