
     
 

๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ  และกฎหมาย  เพ่ือบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. ด้านกายภาพ 
 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ต าบลมูโนะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสุไหงโก-ลกไปเป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มี

พ้ืนที่ ๒๐.๔๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปูโยะและอ าเภอตากใบ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปูโยะและต าบลปาเสมัส 

 



     
 

๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพโดยทั่วไปของต าบลมูโนะ  เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของต าบล จะเป็นต าบลที่
มีขนาดเล็ก  โครงสร้างไม่ซับซ้อน  พื้นที่ชุมชนอยู่กันไม่หนาแน่น กระจายตามสัดส่วนทุกหมู่บ้าน  

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
  มี ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน 

          1.4 ลักษณะของดิน 
การใช้ทรัพยากรดินในเขตต าบลมูโนะ  ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และท าการเกษตร 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ในต าบลมูโนะ จะมีแม่น้ าไหลผ่านหนึ่งสาย คือ แม่น้ าสุไหงโก-ลก และคลองที่ขุดลอก

ใหมไ่ด้แก่คลองชลประทาน 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนทีม่ีพ้ืนที่บางส่วนติดกับปุาพรุโต๊ะแดง 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลมูโนะประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ 
 หมู่ที่ ๒ บ้านลูโบ๊ะลือซง 
 หมู่ที่ ๓ บ้านปาดังยอ 
 หมู่ที่ ๔ บ้านปูโปฺะ 
 หมู่ที่ ๕ บ้านบูเก๊ะ 

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน ๕ หมู่บ้าน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน ๕ หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๐ คน 

3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  10,168 คน แยกเป็นชาย ๔,923 คน หญิง ๕,245 คน                  
มี ๒,666 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 มูโนะ 1,278 1,350 2,628 925 
2 ลูโบ๊ะลือซง 679 674 1,353 346 

 



     
 

๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

3 ปาดังยอ 962 1,102 2,064 453 
4 ปูโปฺะ 1,000 1,009 2,009 449 
5 บูเก๊ะ 1,004 1,110 2,114 493 

 รวม 4,923 5,245 10,168 2,666 
 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 1 – 54 ปี 

4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 
  ต าบลมูโนะ  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้แก่  ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด (ศดม.) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) , โรงเรียนตาดีกา , โรงเรียน
ประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด (ศดม.)/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน ๔ แห่ง  
ดังนี้ 
   ๑. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
   2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาดังยอ      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
   ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเก๊ะ       ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  

โรงเรียนตาดีกา  จ านวน  1๐  แห่ง  ดังนี้ 
1. โรงเรียนตาดีกาดารุสลามมูโนะ    ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
2.โรงเรียนตาดีกาดารุซาลามบรือโมง   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
3. โรงเรียนตาดีกาดารุซาลามตาเซ๊ะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
4. โรงเรียนตาดีกาอัลเราะห์มาน    ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
5. โรงเรียนตาดีกามุสตากีม    ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
6. โรงเรียนตาดีกาอัลเราะเฮม    ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
7. โรงเรียนตาดีกาอิสลามียะห์    ต้ังอยู่หมู่ที่  4 
8. โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม    ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
9. โรงเรียนตาดีกานูรุลยาบาล    ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
10. โรงเรียนตาดีกานูรุลยาบาลดาลัมกัมปง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 

ปอเนาะ  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
1. สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลี   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
2. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา    ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
3. สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน   ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
4. สถาบันศึกษาปอเนาะรียาดุซซอลีฮีน   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 



     
 

๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

โรงเรียน  จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 
     1. โรงเรียนดารุลฟุรกอน หมู่ที่ 5  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

               2. โรงเรียนบ้านมูโนะ  หมู่ที่ 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
               3. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง หมู่ที ่2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
               4. โรงเรียนบ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที ่6 

     5. โรงเรียนบ้านปูโปฺะ  หมู่ที ่4  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 
      6. โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์  หมู่ที่ 1  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ  จ านวน  1 แห่ง 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนหินคลุก
(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

1 20 4 16 - 1 
2 9 3 8 - 2 
3 8 3 4 1 1 
4 10 1 9 - - 
5 10 4 6 - 1 

รวม 57 15 43 1 5 
ถนนเชื่อมระหว่าง

ต าบล 
4 

ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน 

2 

           

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน   

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาหมู่บ้าน จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านมูโนะ  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  
 
 



     
 

๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอสุไหงโก-ลก ห่างจากต าบลมูโนะไปทาง

ทิศใตป้ระมาณ 13 กิโลเมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  การท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนผลไม้  เป็น

อาชีพหลัก  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง 
 

          6.2 การประมง 
- 

 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลมูโนะ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ แกะ เป็ด ไก่ ในบางครัวเรือน 

          6.4 การบริการ 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่หมู่ที่ 1 
มีร้านบริการถ่ายรูป พ้ืนที่หมู่ที่ ๑ 
มีร้านคาร์แคร์บริการล้างรถ พ้ืนที่หมู่ที่ ๑ 
มีร้านบริการน้ าดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภค พ้ืนที่หมู่ที่ ๔ 
มีร้านบริการอินเทอร์เน็ตและเกม พ้ืนที่หมู่ที่ ๕ 

          6.5 การท่องเที่ยว 
- 

 

          6.6 อุตสาหกรรม 
- 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    2 กลุ่ม 
-กลุ่มเกษตรกรท านา    1 กลุ่ม 

          6.8 แรงงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  การท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนผลไม้ และ

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



     
 

๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 มีจ านวน ๕ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 มูโนะ 1,278 1,350 2,628 925 
2 ลูโบ๊ะลือซง 679 674 1,353 346 
3 ปาดังยอ 962 1,102 2,064 453 
4 ปูโปฺะ 1,000 1,009 2,009 449 
5 บูเก๊ะ 1,004 1,110 2,114 493 

 รวม 4,923 5,245 10,168 2,666 

 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่การท าสวนยางพารา ท านา และท า
สวนผลไม้  
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าสุไหงโก-ลก และมีคลองชลประทานมูโนะผ่าน            
หมู่ที่ ๑ -๓ 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ใช้น้ าบ่อโดยส่วนใหญ่ และบางครัวเรือนซื้อน้ าเพื่อการบริโภค 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชน หมู่ที่ ๑  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีส่วนน้อยนับถือศาสนาพุทธ              
และประชาชนหมู่ที่ ๒ - ๕ นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด 
                โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

      มัสยิด  จ านวน  6  แห่ง 
   1. มัสยิดดารุซาลาม   ตั้งอยู่หมู่ที่   1 
   2. มัสยิดอารอห์มาน   ตั้งอยู่หมู่ที่   2 
.   3. มัสยิดมุสตากีม (โคกกลาง)  ตั้งอยู่หมู่ที่   2 
   4. มัสยิดอะเราะเฮม   ตั้งอยู่หมู่ที่   3 
   5. มัสยิดอิสลามียะห์   ตั้งอยู่หมู่ที่   4 
   6. มัสยิดนูรุลยาบาล   ตั้งอยู่หมู่ที่   5 
 
 



     
 

๗ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์
อันโดดเด่น ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม กิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ ที่โดดเด่น  คือ 
  ๑. พิธีถือศีลอด (ถือบวช) หรือในภาษายาวีเรียกว่า “ปอซอ” จะถือปฏิบัติในเดือน 
“รอมฎอน” หรือเดือนที่ 9 ของปีฮิจเราะห์ศักราช  ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็น
เวลา 1 เดือน  โดยจะงดเว้นจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา และใจ ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งพระ
อาทิตย์ตกดิน ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึงภาวะการอดกลั้น และให้รู้สึกถึงสภาพของผู้ที่ยากจน เป็นต้น 
  2. การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกระท าแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ภาษาถิ่นเรียกว่า “ มาโซะยาวี ” 

๓. ฮารีรายอ ในรอบปีฮิจเราะห์ศักราช จะมีวันรายอ 2 ครั้ง คือ 
3.1 วันอีดิลฟิตรี คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม (หลังการออกบวช) โดยจะมี

กิจกรรมต่างๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันท าพิธีละหมาดที่มัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง เป็นต้น 
ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 เดือน “เชาวาล” เดือนที่ 10 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 

3.2 วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการการ
เชือดสัตว์พลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากได้ท าพิธีละหมาดในตอนเช้าแล้ว 
จะตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิจญะห์ เดือนที่ 12 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 
  ๔. เมาลิด  คือ การฉลองเฉลิมพระเกียรติคุณของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.) เป็นการให้เกียรติยก
ย่องท่าน ร าลึกคุณงามความดีของท่าน ตรงกับเดือนรอบีอุลเอาวัล เดือนที่ ๓ ของปีฮิจเราะห์ศักราช (เดือน
ประสูติของท่านนบี) 
  ๕. อาซูรอ คือ การกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งค าว่า “อาซู
รอ” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า วันที่ ๑๐ ของเดือนมูฮัมรัม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีฮิจเราะห์ศักราช (ปฏิทินอิสลาม)       
ซึ่งความเป็นมาของการกวนอาซูรอ สืบเนื ่องจากได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในสมัยท่านนบีนุฮ ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของท่านนบีนุฮ และคนทั่วไปอดอาหาร ท่านนบีนุฮ        
จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้า
ด้วยกัน เพ่ือให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้า 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  กรงนก ฯลฯ 
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษามลายู 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แม่น้ าสุไหงโก-ลก  1 สาย 
   บึง    1 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   ชลประทาน  ๑ สาย 

          9.2 ป่าไม้ พ้ืนที่บางส่วนติดกับปุาพรุโต๊ะแดง 



     
 

๘ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

10. การบริหารงานบุคคล 

10.1  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. นายรอปา  อีซอ    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
3. นายสฤษดิ์  ลอแม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
4. นายมูฮัมหมัดฟาร์เดร  อีซอ เลขานุการนายกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       

มูโนะ 
 

10.2  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
1. นายแปนดี  อารง  ประธานสภา อบต. 
2. นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  รองประธานสภา อบต. 
3. นางสาวสุดสาย  แดงดี  เลขานุการสภา อบต. 
4. นายธวัชชัย  เจ๊ะแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายดุลาเตะ  อูแล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
6. นายอาแซ  แวมะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
7. นายสุรินทร์  หลง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
8. นายเปายี  สาและ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
9. นายมะดาโอะ  มามุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
10. นายมะยีแน  ดือราแม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
11. นายมูซอ  อาแว    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

10.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วน

ราชการ  ได้แก่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการและสังคม ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ทั้งสิ้น  29 ต าแหน่ง  49  อัตรา  รายละเอียด  ดังนี้  

อปท. 
ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

(คน) 

พนักงาน 
ส่วนต าบล 

(ครู) 
(คน) 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
(คน) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

(คน) 

 
รวม 
(คน) 

อบต.มูโนะ 6 19 9 10 11 49 
 
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 29 ต าแหน่ง  49 อัตรา ประกอบด้วย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) จ านวน  ๑ อัตรา 



     
 

๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 2. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
  พนักงานส่วนต าบล 

1. หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)   จ านวน  ๑  อัตรา 
2. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก)    จ านวน  ๑  อัตรา 
4. นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
5. นิติกร(ชก.)       จ านวน  ๑  อัตรา 
6. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.)  จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
2. พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถส านักงาน)   จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป       
1. นักการภารโรง      จ านวน  ๑  อัตรา 

2. คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)    จ านวน  2  อัตรา 

3. คนงานทั่วไป (งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)   จ านวน  ๑  อัตรา 

  3. กองคลัง  
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
2. หัวหน้าฝุายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
3. นักวิชาการพัสดุ (ชก.)      จ านวน  ๑  อัตรา 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 
2. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้      จ านวน  ๑  อัตรา 

  4. กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
2. นายช่างโยธา (ชง.)      จ านวน  ๑  อัตรา 
 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา      จ านวน  ๑  อัตรา 

  พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป(งานประสานสาธารณูปโภค)   จ านวน  2  อัตรา 
2. คนงานทั่วไป (งานก่อสร้าง)     จ านวน  ๑  อัตรา 

 



     
 

๑๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา (ชก.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
4. คร ู        จ านวน  9  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  4  อัตรา 

           6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
จ านวน  ๑  อัตรา 

2. นักวิชาการการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ)    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. พนักงานประจ ารถขยะ      จ านวน  2  อัตรา 
2. คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา 

  7. กองสวัสดิการสังคม 
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 
จ านวน  ๑  อัตรา 

  พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป (งานสังคมสงเคราะห์)    จ านวน  ๑  อัตรา 

 
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร             
ด้านคุณสมบัติส่วนตั ว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลมู โนะ                   
ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  ดังนั้น               



     
 

๑๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

องค์การบริหารส่วนต าลบลมูโนะ  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน  
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือ
ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจ
ที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ ายมากกว่ าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ ง  
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอด
รับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุก
ส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่าน
การติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้          
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่ าง 
ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด  ยกตัวอย่างเช่น 



     
 

๑๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตวัและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. กายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 
 
 
 



     
 

13 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

14 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ            

เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ             
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา  พระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม  และสนับสนุนให้ประชาชน             
ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ            
ที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด  ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของ
คนไทยทกุคน 

 



     
 

15 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม 
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
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  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
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 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เปูาหมายที ่1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 • พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีทักษะการท่างานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 • ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 • พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
 • การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 เปูาหมายที ่2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 • ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
 • พัฒนาคุณภาพครู 
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 เปูาหมายที ่3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
 • พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการ 
 • ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
 • สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
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 เปูาหมายที ่4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
 • การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพ่ือสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เปูาหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง
กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
 • การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากโดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ 
 • การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณา
การและเชิงพ้ืนที่ที่มีการก าหนดเปูาหมายเพ่ือลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับ
เปูาหมายทางเศรษฐกิจ 
 เปูาหมายที ่2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุดอาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้าน
สุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการเพ่ิมแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
 • การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
 • การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
 • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 เปูาหมายที ่1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
 • พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
 • ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 • ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
 • ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
 • กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน 
 โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน พัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็น
กลไกท่ีสนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เปูาหมายที ่2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ าขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินเสริมสร้างขีด
ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
 • การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
 • การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการ
และการท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 • การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับความเป็นชาติการค้า 
 • การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิฝีมือแรงงานระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาและกฎระเบียบต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เปูาหมายที ่1 เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ 
 • ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 • คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 • วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 เปูาหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยและ
เท่าเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
 • น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 • สร้างความม่ันคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ าเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต 
 เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าและอากาศ 
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 • ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 • บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 • การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง และย่ังยืน 
 เปูาหมายที ่1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
 แนวทางการพัฒนา 
 • จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 • เสริมสร้างความมั่นคงและปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
 เปูาหมายที ่2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพ้ืนฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 เปูาหมายที ่3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที ่
 เปูาหมายที ่4 ประเทศไทยสามารถรับมือกบัภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังปูองกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 • ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 เปูาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
 เปูาหมายที ่6 สาธารณภัยต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการปูองกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 เปูาหมายที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใสทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
 • ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 เปูาหมายที ่2 เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข 
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
 • เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของ
ท้องถิ่น 
 เปูาหมายที ่3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 • ปูองกันการทุจริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
 • วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 เปูาหมายที ่4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
 • ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 เปูาหมายที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบขนส่งทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนส่งทางอากาศและ
ระบบขนส่งทางน้ า 
 เปูาหมายที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลในระบบขนส่ง 
 เปูาหมายที ่3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระบบการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 เปูาหมายที ่4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 • จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
 • เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 เปูาหมายที ่5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
 • ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู้
และทักษะของประชาชน 
 • สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 เปูาหมายที ่6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 • บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 • เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่วประเทศ 
 • เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
 
 
 
 



     
 

23 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาค
ธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 • พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เปูาหมายที ่2 เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการใน
อนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 • พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 • พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 • ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท่างานในประเทศไทย 
 • ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 • ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 • พัฒนาตลาดรองรับงานส่าหรับบุคลากรวิจัย 
 เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 • ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
 • สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
 • สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
 • เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 • สนับสนุนให้เกิดการร่วมท่างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ 
 • ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
 • ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ 
 • ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
 • ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
 
 



     
 

24 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 เปูาหมายที ่1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม
มากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน/ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ/เสริมสร้าง
มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 • พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 • พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
 • ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
 • เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 • พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
 • ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 เปูาหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีและ
การเดินทางสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
 • พัฒนาเมืองส าคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และเมืองใหม่
บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดข้ึนใหม่ที่ส าคัญ 
 เปูาหมายที ่3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการ
เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 เปูาหมายที ่4 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 • สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที ่
 • ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 
 • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
 
 



     
 

25 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ยุทธศาสตร์ที ่10 การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 เปูาหมายที ่1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและการลงทุน 
 แนวทางการพัฒนา 
 • เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 เปูาหมายที ่2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและอนุ
ภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 • พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มีสมรรถนะ
สูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 เปูาหมายที ่3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนา 
 • ส่งเสริม Outward Investment เพ่ือขยายฐานการผลิตการค้าการบริการของผู้ประกอบการไทย
สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation) 
 เปูาหมายที ่4 ไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด าเนินการ
ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
 • มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 เปูาหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม
ส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ 
 • การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 เปูาหมายที ่6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันการ
ขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 • บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

2.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพ่ือการส่งออก ท าให้ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ส่งผลต่อภาวะการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ 
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เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้ง
สิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และ
อ าเภอเบตง เพ่ือสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”    

วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค  

 2) เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวของภาค
  3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  
 เป้าหมาย  
 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง 
 ตัวช้ีวัด 
 1) อัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ ภาคใต้ชายแดน 
 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ กระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง 
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เพื่อสร้างความ
ม่ันคงให้กับภาคการผลิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
 4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร 
 6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร  
 7) พัฒนาพื้นที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี 
 8) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือปูองกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง
ด้านทรัพยากรน้ า 
 9) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน  



     
 

27 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิตและ
บริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง ท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  รวมทั้งพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
 2) พฒันาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ 
 3) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค  
 4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 5) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  
 6) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน 
 7) เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพ่ือรองรับ
การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน 
 2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
 4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
 เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มี
พืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล โดยในปี 
2564 กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ภาค
ประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพ่ือคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่ งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ร้อยละ 6 ของ
มูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งในและนอกประเทศ 
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และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายไ ด้         
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก         
ที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบการตลาด
และประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)           
1) สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมง และปศุสัตว์) 
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ  
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 2.5 

อัตราการขยายตัวค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด เฉลี่ยปี 2554 
– 2558 ร้อยละ 1.5 
( มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย  5  ปี 
136,082 ล้านบาท) 

- - 1.5 
(138,123) 

2.0 
(138,803) 

2.5 
(139,483) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560 
 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 
เป้าประสงค์ เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

เพิ่มผลผลิตสินค้า
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตด้านเกษตร 
(ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน มะพรา้ว ไม้
ผล ข้าว ประมง และ
ปศุสัตว์) เพิ่มขึ้น  

1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5 
กิโลกรัมจากค่าฐาน 

ผลผลิต (ปี 2559) 
235 กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2.ผลผลิตปาล์มน้ ามัน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 200 
กิโลกรัม จากค่าฐาน  

ผลผลิตปี 2559 
จ านวน 1,282 
กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยงปศุ
สัตว์ (แพะ/โค/แกะ) สาย
พันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 3 สายพันธุ์ 

 - - 1 2 3  

4. พื้นที่การปลกูมะพร้าว 
จ านวน 3,000 ไร ่

 - - 1,000 
ไร่ 

2,000 
ไร่ 

3,000 
ไร่ 

 

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล 
(ลองกอง ทุเรียน เงาะ 
มังคุด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ของพื้นที่ปลูก 

พื้นที่ปลูกไม้ผลกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ปี 2558 จ านวน 
251,315 ไร่ 

- - 3 % 6 % 10 %  
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เป้าประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่มขึ้นไร่ละ 25 กิโลกรัม 
รวม 75 กิโลกรัม 

ผลผลิตข้าวนาป ี
ประจ าป ี2558 
จ านวน 375 กิโลกรัม
ต่อไร่ 

- - 400 
กก/ไร่ 

425 
กก/ไร่ 

450 
กก/ไร ่

 

 
กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง และ
ปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ  

2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพ่ิมอ านาจการต่อรอง 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
และมีมูลค่าเพ่ิม 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร 
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่มฯ ปี 
2558 จ านวน 
8,521.8 ล้านบาท 

- - 2% 
(8,692.236 

ลบ.) 

4% 
(8,862.672 

ลบ.) 

6% 
(9,033.108 

ลบ.) 

 

 วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรร
มในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.5 

เงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ปี 
2559 จ านวน 
17,850 ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,296.25 

ลบ.) 

5% 
(18,742.50 

ลบ.) 

7.5% 
(19,242.30 

ลบ.) 

 

 
กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ า ระบบปูองกันอุทกภัย 
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 



     
 

30 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
- รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6  

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว ป ี
2559 จ านวน 
6,436.6 ล้านบาท 

- - 2 % 
(6,565.330 

ล้านบาท) 

4 % 
(6,694.064 

ล้านบาท) 

6 % 
(6,822.796 

ล้านบาท) 

 

 
กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่ม

จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  
วิสัยทัศน์  “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร  
   เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมงให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้ อ าเภอยี่งอ ที่จะเป็นแหล่ง
รับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
ผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออกโดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
การสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการท่องเที่ยว  
   เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ จากต้นทุนของ
จังหวัดที่เกิดบริการทีม่ีมูลค่าสูง  



     
 

31 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 
  2.1) เพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโปฺะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก 
ผลิตภัณฑ์ส้มแขกเป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก  และพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น  
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงา อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมฮาลาล 
(อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ต าบล 5 อ าเภอ) 
  3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน  การ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได ้
 

การค้าเฟื่องฟู หมายถึง การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลกเป็นต้นแบบ
การค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโก-ลก) ที่มี
มาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือต่อ
การค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด ที่
เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 

นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และเชื่อมั่นของ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาที่ ได้มาตรฐานและเท่า
เทียมกันทุกพ้ืนที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะ
สากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
 3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่มีความทันสมัย 
ยุคดิจิทัล มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักในการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
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 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน 
มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 
 5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

มุ่งสู่สันติสุขที่ย่ังยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) กองก าลังประจ าถิ่น กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบปูองกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง  ๆ ในพ้ืนที่ 
(ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝุาย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝุายได้แสดงความคิด 
ทัศนคติพร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ 
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ และมี
ความเข้มแข็ง 
 4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ                    
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน                      
ความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และ
ระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 
2. พันธกิจ (Mission) 
   1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ                
การท่องเที ่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั ่งย ืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ 
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ           
ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

  3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็น
หลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
 4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ               
ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล                 
และประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
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3. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
   1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ปัญหา
ความยากจนครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.51 ต่อปี 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

   1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.8 
   2) ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยกว่าเกณฑ์ จปฐ. (เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 1.51 ต่อปี) 
   

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment Promotion and Border 
Trading) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าชุมชน 
 2  เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดพัฒนาสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน 
 3) เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 4) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัด จากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัด
สู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
  เป้าประสงค์ (Goal) : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 5.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency 
Economic Based) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมไทย มีทักษะใน
การด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วันเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ เห็นคุณค่าของ
การมีสุขภาพดี มีความรู้ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุขภาพได้เหมาะสม และมีสุข
ภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 3) เพิ่มเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 4) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ประชาชน             
ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และคุณภาพชีวิต 
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 5) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และมีความสะดวก ทันสมัยมากขึ้น 
ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 
 6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาและ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7) เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความเท่าเทียมและสูงขึ้น 
 เป้าประสงค์ (Goal) : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

 5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี (Natural Resource and Environment Management and Sustainability) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ปุาฮาลาบาลา และพ้ืนที่ทางทะเลของจังหวัด 
 2  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
 3) เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
 4) เพื่อลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
 5) เพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมข้ึน 
 2) ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
 3) ปัญหาขยะน้ าเสีย มลพิษ ทางอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 4) ปัญหาภัยพิบัติ ทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟปุา การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่มในจังหวัดลดลง 
 5) ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจในหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 2) พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3) คดีอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส          
 “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า 
น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวม
จังหวัด 

2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้ 
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน  

2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุ
บ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
3.1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และผัง

จังหวัดได้มาตรฐาน  
3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ 

การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด มี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  

3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน  

3.6 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 

3.7 การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

 3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน  เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

 “ต าบลมูโนะน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าหน้าการบริหาร  
เด่นเรื่องกีฬา ปวงประชาร่มเย็น” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

          2.3 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
  ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
  ๓. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
  ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี 
  ๕. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  ๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
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  ๗. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในหันมาสนใจกีฬาเพ่ือปูองกันปัญหายาเสพติด 
  ๘. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๙. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑๐. จัดระเบียบตลาดมูโนะ 
  ๑๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑๓. ส่งเสริมด้านศาสนา 
  ๑๔. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๕. บริหารจัดการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 
 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  
อาคารต่างๆ ปูายจราจร กระจกโค้งปูองกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต -โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
-อบรมส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ  
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
-การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
-ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนการ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม -ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
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และความสงบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูก
จิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบตัิเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชย กรรม   
-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
   1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
   1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
   2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   ๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
   3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
   4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
   7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
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   7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร             
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ และ 37 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
   1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
   1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
   2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   ๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   2.7 ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
   3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
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   4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

   5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
   7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อยการพัฒนา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   
โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ส าหรับใช้ เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength – S)  จุดอ่อน  (Weak – W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่โอกาส  (Opportunity - O) และอุปสรรค 
(Threat - T) 

1. จุดแข็ง (Strength) 
1) มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
2) มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
3) มีสถานที่ราชการเพ่ือให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 
4) มีกองก าลังรักษาความสงบในพ้ืนที่ 
5) ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6) มีสถานศึกษา ทั้งด้านศาสนาและสามัญ 
7) ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 
8) การบริการประชาชนท าได้รวดเร็ว ประหยัด 
9) ประชาชนรักความสงบ อยู่อย่างเอ้ืออาทรและเพียงพอ 
10) มีตลาดนัดซึ่งเป็นศูนย์รวมซื้อ-ขายสินค้าของต าบล 
11) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
12) มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 

2. จุดอ่อน ( Weakness) 
1) ขาดประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต  และการแปรรูป 
2) ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
3) ไม่มีตลาดกลาง รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4) ขาดระบบน้ าประปา 
5) ขาดสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี 
6) ความไม่ต่อเนื่องของผู้น าท้องที่/ผู้น าท้องถิ่น 
7) ประชาชนขาดความรู้ในการจัดการขยะ 
8) ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูร้อน 

3. โอกาส  ( Opportunity ) 
1) รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
2) เป็นต าบลที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สะดวกแก่การท าการค้าชายแดน 
3) มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
4) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
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6) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. อุปสรรค (Threat) 
1) เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ส่งผลท าให้นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนใน

พ้ืนที่ 
2) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
3) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เยาวชนขาดจรยิธรรม 
4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 
สมาคมเอเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 - 5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกท้ังได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้อง
ปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเปูาหมายส าคัญของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
  1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ได้อย่างเสรี 
  2. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ 
  4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ 
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการ
ผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝูาระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติต่อกัน ซึ่งมักจะมี วัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
  7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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แบบ ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง 

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  

การวิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

เติบโตทีเ่ป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

และ 
ธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ภาคเมือง  
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ในสังคม 

ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์  อ นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
วางระบบปูองกันสาธารณภัย 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา
และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
เสรมิสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
เสรมิสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาและเสริมสรา้งบ้านเมือง
ให้น่าอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
เสรมิสร้างสันตสิุขในพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหวา่ง
ประเทศที่เข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จังหวัดได้มาตรฐาน  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยก์ร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อบต.มูโนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จังหวัดได้มาตรฐาน  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยก์ร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์
ที่ 1-3 

 

เป้าประสงค ์
       ที่ 4-8  
 

เป้าประสงค ์
ที่ 9 

 

เป้าประสงค ์
ที่ 10 

 

เป้าประสงค์
ที่ 11 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 12-13 

 

เป้าประสงค ์
ที่ 14-15 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1-1.4 
      

กลยุทธ์ที่ 2.1-2.7 
      

กลยุทธ์ที่ 3.1-3.4 
      

กลยุทธ์ที่ 4.1-4.5 
      

กลยุทธ์ที่ 5.1-5.5 
      

กลยุทธ์ที่ 6.1-6.5 
      

กลยุทธ์ที่ 7.1-7.6 
      

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

      

แผนงาน
สาธารณสุข 

      

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข็มแข็ง 

แผนงานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
การเกษตร 

      

แผนงานงบ
กลาง 

      

แบบ ยท.๐๑ 

แบบ ยท.๐๑ 



     
 

49 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

      

แผนงาน
สาธารณสุข 

      

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข็มแข็ง 

แผนงานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
การเกษตร 

      

แผนงานงบ
กลาง 

      

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผังต าบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด 
  
 

2 .ส่ ง เ ส ริ ม อาชี พ  ง าน
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  ก า ร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ศู น ย์
ปฏิบั ติการการต่อสู้ เพื่ อ
เอาชนะยาเสพติด กีฬา 
นั น ทน ากา ร  แล ะก า ร
สาธารณสุข ตลอดทั้งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

3.ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และ   การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถ่ิน 

 

4.ส่งเสริมการตลาด การค้า 
การลงทุน เมืองชายแดน การ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ประชาคมอาเซียน 
  
 

5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ปรั บปรุ ง ภูมิ ทั ศน์  ก า ร
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัด
น้ าเสีย และการใช้พลังงาน
ทดแทนตลอดทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการ
ตามแนวพระราชด าริ และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง        
 

 

6.อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีต
ป ร ะ เ พ ณี 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
โ บ ร า ณ วั ต ถุ 
โ บ ร า ณ ส ถ า น  ภู มิ
ปัญญาท้อง ถ่ิน  ท านุ
บ า รุ ง ศ า ส น า  แ ล ะ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

 

7.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  
 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 



     
 

50 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลมโูนะน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน  ดินแดนแห่งศลิปวัฒนธรรม  ก้าวน าหน้าการบริหาร  เด่นเรื่องกีฬา  ปวงประชาร่มเย็น 
 

เปูาประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

๑.พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุม 
๒.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 
๓.จัดระเบียบชุมชนตามผัง
เมือง 

 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 

งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
๒.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
๓.ส่งเสริมการการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
๔.ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้หัน
มาสนใจกีฬาเพื่อปอูงกันปัญหายาเสพตดิ 
๕.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๑.ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมด้านศาสนา 

๑.อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 

๑. บริหารจัดการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
๒. ๒. บริหารงานและปฏิบัต ิ
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แบบ ยท.๐2 

กลยุทธ์ 

-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

  
 

 -แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 -แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
 -แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 
 -แผนงานการเกษตร 
 -แผนงานงบกลาง 

-แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 -แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

      
 

 -แผนงานบริหาร งานทั่วไป 
 -แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
 -แผนงานการเกษตร 

      

 -แผนงานบริหาร งานทั่วไป 

      
 

 

๑.จัดระเบียบตลาดมูโนะ 

ค่าเปูาหมาย 
เพื่อพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเท่ียว 

เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เพื่อพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนางานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย- 
กรรม และการท่องเท่ียว 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

แผนงาน 



     
 

๕๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานอุตสาหกรรม และ
การโยธา 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง ส านักงานปลัด/ 
กองการศึกษาฯ  

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
  
  
  
  
  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
- แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

    
    
    
      
      

      
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
  

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
 

- 

    

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการวางแผนการส่งเสรมิ
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

   
      

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 

- 

   

  
 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ - 

          

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
  
  

- แผนงานบริหารทั่วไป 
  
  

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

  

  



     
 

52 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 



     
 

53 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
 

 


