
 

คํานํา 
 
 แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ   จะมี
แนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรม  ไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม  ที่
จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการ  และเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป   เปนเครื่องมือที่ชวยใหองคการบริหารสวนตําบล   ได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนว ทางการ
ดําเนินงานตางๆ  ที่จะสงผลในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน 
เพื่อใหนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง การ ดําเนินงาน โดยใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560 ) ขององคการบริหารสวน
ตําบลมูโนะ เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น  ในการ
เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และสนองตอบตอปญหาความ
ตองการของประชาชนและประเทศชาติ 
 องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  ขอขอบคุณหนวยงาน องคกร  
สวนราชการตาง  ๆ และประชาชนในเขตตําบล ที่มีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปฉบับนี ้
 
 

           
                 องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

      วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
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สวนที่  1 

บทนํา 

 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - ๒๕๖๐) ฉบับนี้ จัดทําขึ้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๘  - ๒๕๖๐)  ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  เพื่อใหมีความเปนระเบียบและมีลักษณะเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันทั้งประเทศ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนา
ทองถิ่นไว  2  ประเภท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.   แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร  และ
แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและชุมชน 
 2.  แผนพัฒนาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการปรับปรุงเพื่อทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป 
 เพื่อใหการพัฒนาตําบล มูโนะ  เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ไดวางไว  และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

 

1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 



แผนพัฒนาสามป    หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป   โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป   มีดังตอไปนี ้
๑.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 
 ๒.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 
 ๓.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการ
ในหวงระยะเวลาสามป 
 ๔.  เปนเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากับงบประมาณรายจายประจําปโครงการตางๆ  ซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป
มีสภาพความพรอมในดานความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  
รูปแบบ รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับ
จากโครงการ  เพื่อสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 ๕.  เปนการนําสภาพปญหาความตองการที่บูรณาการจากแผน
ชุมชนและเกณฑตัวช้ีวัดจาก จปฐ. มาเปนองคประกอบในการจัดทําแผน
และกําหนดทิศทางการพัฒนา 
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1.2   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวาง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป 

1.2.2  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 



1.2.3  เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่
พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติทันทีเมื่อ
ไดรับงบประมาณ 

 

1.3   ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององคการ

บริหารสวนตําบลมูโนะ มีขั้นตอนในการจัดทําดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคม
ทองถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนํา
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหาความตองการ และนํา
ขอมูลมาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น 
  ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พิจารณาราง
แผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

ขั้นตอนที่  ๔  ผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่  ๕  ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 

1.4   ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน   และใชทรัพยากร
การบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
  
 



 

 
 
 

 
 

สวนที่  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
 องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  เปนหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.2537  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะเปนองคการ
บริหารสวนตําบล  เม่ือวันที่  29  มีนาคม  2539  และดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับ  และกฎหมาย   เพื่อบริการ
ประชาชนและพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

สภาพทางภูมิศาสตร 
 ตําบลมูโนะมีสภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ติดกับที่ราบ
บริเวณแมน้ําสุไหงโก-ลก (ฝงซาย) พื้นที่สวนใหญเปนดินนา และเขตปา
สงวนแหงชาติ  “  สุไหงปาดี ”   มีอาณาเขตโดยสังเขป  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลปูโยะและอําเภอตากใบ 
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลปูโยะและตําบลปาเสมัส 



 

ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 
 สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ  เปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  
ลักษณะของตําบล จะเปนตําบลที่มีขนาดเล็ก  โครงสรางไมซับซอน  พื้นที่
ชุมชนอยูกันไมหนาแนน กระจายตามสัดสวนทุกหมูบาน ประชากรใน
เขตตําบลมูโนะ  ณ เดือนเมษายน 2557 มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 9,448 
คน ชาย 4,591 คน หญิง 4,857 คน มี 2,364 ครัวเรือน  ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
 

สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ 
 สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ  สามารถจําแนกออกเปนดานตางๆ  
ตามสภาพการพัฒนาของตําบลได  ดังตอไปนี้ 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในตําบลมูโนะ   ในปจจุบันถือวา
อยูในเกณฑดีไมวาจะเปนการพัฒนาถนน ไฟฟา  ประปา ฯลฯ  ประชาชน
จะไดรับบริการอยางทั่วถึง จะมีก็แตบางสวน เทานั้นที่จะตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม 
 1.  การคมนาคม 
 -  มีถนนสายหลัก 1  สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4057  
ผานตําบลมูโนะ ในหมูที่ 1  หมูที่  2  หมูที่ 4  และหมูที่  5 
 -  ถนนเช่ือมตอระหวางหมูบานเปนถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก , ถนนหินคลุกและถนนลูกรัง   รวม  54  สาย 

หมูที่ 1 
1. ถนนลาดยางสายกูโบรสามแยก ร.ร.บานมูโนะ  ยาว  500  

เมตร 
2. ถนนลาดยางสายตลาดนัดเกา –  สามแยกตลาดมูโนะ  

ยาว  250  เมตร 
3. ถนนน คสล.ซอยขี้แพะ  ยาว  150  เมตร 
4. ถนนหินคลุกซอยดาโตะ  ยาว  220  เมตร 
5. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ –  ร.ร.บานมูโนะ  ยาว  250  

เมตร 



6. ถนน คสล.หลัง อบต.มูโนะ  ยาว  180  เมตร 
๔ 

 

7. ถนน คสล.หลังมัสยิดมูโนะ –  ร.ร.นะหฎอฏลอิสลาฮียะห  
ยาว  550  เมตร 

8. ถนน คสล.สายปอเนาะ –  หัวสะพาน  ยาว  200  เมตร 
9. ถนน คสล.สายปอเนาะใน –  ชลประทาน  ยาว  500  

เมตร 
10. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ –  ชลประทาน  ยาว  500  
เมตร 
11. ถนน คสล.สายตาเซะ –  ชลประทาน  ยาว  700  เมตร 

หมูที่  2 
1. ถนนลาดยางสายบาโงแบกอ –  ปูโยะ  ยาว  900  เมตร 
2. ถนน คสล.สายบาโงแบกอ –  กัวลอกรุง  ยาว  300  เมตร 
3. ถนน คสล.สายกูโบร  ยาว  250  เมตร 
4. ถนน คสล.สายลูโบะลือซง –  ปาดังยอ  ยาว  3,500  เมตร 
5. ถนน คสล.สายโคกกลางใน –  ปอเนาะ  ยาว  500  เมตร 
6. ถนนหินคลุกสายปอเนาะ –  โคกกลางใน  ยาว  200  

เมตร 
7. ถนนหินคลุกสายหนามัสยิดโคกกลาง  ยาว  500  เมตร 
8. ถนนหินคลุกสายกูแบฆอเลาะ –  กูแบปาเซ  ยาว  1,200  

เมตร 
หมูที่  3 

1. ถนนลาดยางสายชลประทาน –  เขตตําบลนานาค  ยาว  
3,200  เมตร 

2. ถนน คสล.สายบาโงจีนอ  ยาว  900  เมตร 
3. ถนนหินคลุกสายริมคลอง  ยาว  150  เมตร 
4. ถนนบุกเบิกสายบรือมงลูกรัง  ยาว  320  เมตร 
5. ถนน คสล.สายบรือมง  ยาว  250  เมตร 



6. ถนน คสล.สายปาดังยอ –  สะพานไม  ยาว  400  เมตร 
7. ถนน คสล.ซอยรอปาอุทิศ  ยาว  200  เมตร 
8. ถนน คสล.ซอยกูโบร  ยาว  150  เมตร 
9. ถนนหินคลุกสาย อบต.47  ยาว  200  เมตร 
10.  ถนนหินคลุกสายกูแบกือแย –  บาโงปูโปะ  ยาว  

1,100  เมตร 
11.  ถนน คสล.สายบาโงปูโปะ –  บึงรามิง  1,200  เมตร 

หมูที่  4 
1. ถนน คสล.สายปูโปะใต  ยาว  200  เมตร 
2. ถนน คสล.สายปูโปะกลาง  ยาว  250  เมตร 
3. ถนนหินคลุกสายกวาลอมาแต –  ชลประทาน  ยาว  200  

เมตร 
4. ถนนลูกรังสายชลประทาน –  โคกสือแด  ยาว  400  เมตร 
5. ถนนลูกรงัสายชลประทาน –  ปูโยะ  ยาว  600  เมตร 
6. ถนน คสล.สายมะซูยีอุทิศ  ยาว  250  เมตร 
7. ถนนหินคลุกสายกูแบรามา –  กวาลอมาแต  ยาว  2,000  

เมตร 
8. ถนน คสล.กูแบปาเซ –  กูแบรามา  ยาว  200  เมตร 
9. ถนน คสล.สายกูแบปาเซ –  บึงรามิง  ยาว  2,200  เมตร 
10.  ถนนหินคลุกสายกูแบปาเซ –  ปอเนาะ  ยาว  900  

เมตร 
11.  ถนน คสล.สายปอเนาะ  ยาว  200  เมตร 
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12.  ถนนหินคลุกสายปอเนาะ –  ชลประทาน  ยาว  350  
เมตร 

13.  ถนน คสล.สายมิยาซาวา  ยาว  500  เมตร 
หมูที่  5 



1. ถนน คสล.สายบูเกะ –  โคกตีมุง  ยาว  1,200  เมตร 
2. ถนน คสล.สายกําปงบารู –  บูเกะ  ยาว  800  เมตร 
3. ถนน คสล.สายบูเกะ –  บาโงปาโฮะ  ยาว  500  เมตร 
4. ถนนหินคลุกบาโงปาโฮะ  ยาว  100  เมตร 
5. ถนน คสล.สายอะโลเปาะโต  ยาว  650  เมตร 
6. ถนน คสล.สายบอยอปูเตะ  ยาว  250  เมตร 
7. ถนนหินคลุกสายบอยอปูเตะ  ยาว  70  เมตร 
8. ถนน คสล.สายปะดอแลแม  ยาว  350  เมตร 
9. ถนน คสล.สายบาโงปาโฮะ  ยาว  500  เมตร 
10.  ถนน คสล.สายกูแบตูแม –  โคกตีมุง  ยาว  200  เมตร 
11.  ถนนหินคลุกสายกูแบตูแม –  โคกตีมุง  ยาว  650  

เมตร 

 2.  ไฟฟา  ประชาชนในตําบลมูโนะ ไดรับบริการไฟฟาอยางทั่วถึง
และเพียงพอ 

3.  รางระบายน้ํา  ระบบรางระบายน้ําโดยทั่วไป สามารถใชการได
ดี การกอสรางครอบคลุมและ ทั่วถึงเกือบทุกพื้นที่  มีบางสวนเทานั้นที่ตอง
กอสรางเพิ่มเติมในชุมชนเพื่อเสริมตอและแกไขปญหาน้ําทวมขัง 

4.  โทรศัพท   สํานักงานโทรศัพท  อําเภอสุไหงโก -ลก   เปนผู
ใหบริการโทรศัพทในเขตตําบลมูโนะ สามารถใหบริการประชาชนได
อยางทั่วถึง มีคูสายเพียงพอสําหรับใหบริการประชาชนจํานวนหนึ่ง 
 5.  การจราจร  การจราจรในเขตตําบลมูโนะ เปนไปอยางสะดวก 
ปริมาณการใชรถ ใชถนน  ของประชาชนมีไมมากนัก  ไมทําใหเกิด
ปญหารถติดแตอยางใด 
การสัญจรในเขตตําบลมูโนะ 
 1.  ทางรถยนต   การเดินทางโดยรถยนตในเขตตําบลมูโนะ  มี
สภาพถนนที่สะดวกสบายมีถนนส่ีเลนสตัดผานสามารถเดินทางไปมา
ระหวางตัวจังหวัดและอําเภอตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย 



 2.  ทางรถไฟ   การเดินทางโดยรถไฟ มีสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก  แลว
เดินทางดวยรถยนตหรือจักรยานยนต  ประมาณ  13  กิโลเมตร  ก็จะถึง
ตําบลมูโนะ 
 3.  ทางอากาศ  นราธิวาสมีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง ตั้งอยูที่
บานทอน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   
การสื่อสาร 
 ในเขตตําบลมูโนะ  ระบบการส่ือสารและโทรคมนาคม ไดรับบริการ
ที่สะดวกสบายสามารถรับชมโทรทัศนจากสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย
ไดอยางชัดเจนทุกชอง  และนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการแพรภาพของ
สถานีโทรทัศนของประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซียไดอีกดวย 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติในตําบลมูโนะ  สามารถจําแนกได  ดังนี ้
 1.  ทรัพยากรที่ดิน  การใชทรัพยากรดินในเขตตําบลมูโนะ  สวน
ใหญจะใชเปนที่อยูอาศัย  และทําการเกษตร 
 2.  ทรัพยากรน้ํา  พื้นที่ในตําบลมูโนะ จะมีแมน้ําไหลผานหนึ่งสาย 
คือ แมน้ําสุไหงโก-ลก และคลองที่ขุดลอกใหมไดแกคลองชลประทาน 
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ดานเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจของประชาชนในเขตตําบลมูโนะ ถือวาอยูในเกณฑ
คอนขางดี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย   การทําสวน
ยางพารา ทํานา และทําสวนผลไม  เปนอาชีพหลัก  และประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไปเปนอาชีพรอง 
ดานสังคม 
 ประชาชนในเขตตําบลมูโนะ  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การ
ประพฤติปฏิบัติประจําวันของชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
สถาบันทางศาสนา 
 ในตําบลมูโนะ  มีมัสยิด  จํานวน  6  แหง 
 1. มัสยิดดารุซาลาม   ตั้งอยูหมูที่   1 



 2. มัสยิดอัลเราะหมาน   ตั้งอยูหมูที่   2 
. 3. มัสยิดมุสตากีม (โคกกลาง)  ตั้งอยูหมูที่   2 
 4. มัสยิดอรอหฮีม   ตั้งอยูหมูที่   3 
 5. มัสยิดอิสลามียะห   ตั้งอยูหมูที่   4 
 6. มัสยิดนูรุลยาบาล   ตั้งอยูหมูที่   5 

การศึกษา 
 ตําบลมูโนะ  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา  ไดแก  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด (ศดม.), ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานบูเกะ (ศพด.), โรงเรียนตาดีกา , ปอเนาะ, โรงเรียน
ประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
 

 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด     จํานวน  3  แหง    คือ 
 1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอรอหฮีม       ตั้งอยูหมูที่  
3   บานปาดังยอ 
ครูผูดูแลเด็ก คือ       นางซากียะ   เจะและ 
ผูดูแลเด็ก   คือ     1. นางสูราญา  หะยีอาแว  
    2. นางรอฮายา   หะยีมีนา 
    3. นางสาวรอวียะ อาดัม 
 

 2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลามียะห      ตั้งอยูหมูที่  
4   บานปูโปะ 
ผูดูแลเด็ก   คือ    1. นางสาวรูซีลา เฮง 
   2. นางสาวอณิณัฐญา ยูโซะ 
   3. นางสาวใยนะ  ยีแวเฮง 
 

 3. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุลยาบาล       ตั้งอยูหมู
ที่  5   บานบูเกะ 
ครูผูดูแลเด็ก คือ      นางสาวนอรอไอนิง สะแลแม  
ผูดูแลเด็ก   คือ    1. นางสาวติปอตียะ ดือเลาะ 



   2. นางรอกีเยาะ  เตาะสาตู 
   3. นางสาวไซน ี มะ 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  แหง   คือ 

 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบูเกะ        ตั้งอยูหมูที่  5    บานบูเกะ 
ครูผูดูแลเด็ก  คือ   นางซาลีฮะ เจะมามะ 
ผูดูแลเด็ก     คือ   นางนันทาวด ี ศรีหิรัญ 
   

โรงเรียนตาดีกา      จํานวน  10  แหง    คือ 
1. โรงเรียนตาดีกาดารุสลามมูโนะ   ตั้งอยูหมูที่  1 
2.โรงเรียนตาดีกาดารุซาลามบรือโมง  ตั้งอยูหมูที่  1 
3. โรงเรียนตาดีกาดารุซาลามตาเซะ  ตั้งอยูหมูที่  1 
4. โรงเรียนตาดีกาอัลเราะหมาน   ตั้งอยูหมูที่  2 
5. โรงเรียนตาดีกามุสตากีม   ตั้งอยูหมูที่  2 
6. โรงเรียนตาดีกาอัลเราะเฮม   ตั้งอยูหมูที่  3 
7. โรงเรียนตาดีกาอิสลามียะห   ตั้งอยูหมูที่  4 
8. โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีม   ตั้งอยูหมูที่  4 
9. โรงเรียนตาดีกานูรุลยาบาล   ตั้งอยูหมูที่  5 
10. โรงเรียนตาดีกานูรุลยาบาลดาลัมกัมปง  ตั้งอยูหมูที่  5 

 

ปอเนาะ     จํานวน  3  แหง     คือ 
1. สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาล ี  ตั้งอยูหมูที่  1 
2. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา   ตั้งอยูหมูที่  1 
3. ปอเนาะดารุลอาบีดีน    ตั้งอยูหมูที่  4 
 



โรงเรียน จํานวน  6  แหง 
1. โรงเรียนดารุลฟุรกอน      หมูที่  5     เปดสอนระดับช้ัน

อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 
        2. โรงเรียนบานมูโนะ      หมูที่  1     เปดสอนระดับช้ันอนุบาล
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
          3. โรงเรียนบานลูโบะลือซง     หมูที่  2     เปดสอนระดับช้ัน
อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6 
         4. โรงเรียนบานปาดังยอ      หมูที่  3     เปดสอนระดับช้ัน
อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6 

5. โรงเรียนบานปูโปะ      หมูที่  4     เปดสอนระดับช้ันอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาปที่  3 
          6. โรงเรียนนะหฎอฎลอิสลาฮียะห     หมูที่  1     เปดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  1-6 

 

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก -ลก ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่มีเอกลักษณอันโดดเดน   ทางภาษาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น  โดยประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  เอกลักษณที่สําคัญ
ของประชากรในแถบนี้  คือ 
 1.  การแตงกาย   ไมมีเครื่องแบบที่แนนอน  แตตองแตงกายให
สุภาพ  ไมเปดเผยสวนใดของรางกายที่ยั่วยวนอารมณทางเพศของทั้ง
ชาย และหญิง  โดยสวนใหญผูชายนิยมนุงโสรงหรือกางเกงขายาว สวม
เส้ือแขนยาวถึงขอมือและสวมหมวกกาปเยาะ   สวนผูหญิงก็จะสวมเส้ือ
แขนยาวถึงขอมือและนุงผาคลุมถึงขอเทาตามขอบัญญัติศาสนา 
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 2.  พิธีถือศีลอด  (ถือบวช)  หรือในภาษายาวีเรียกวา “ ปอซอ”   
จะถือปฏิบัติในเดือน “ รอมฎอน”  หรือเดือนที่ 9  ของปฮิจเราะหศักราช   
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเปนเวลา 1 เดือน  โดย
จะงดเวนจากส่ิงอบายมุขทั้งหลาย  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  ตั้งแตรุง
อรุณจนกระทั่งพระอาทิตยตกดิน  ทั้งนี้เพื่อใหชาวมุสลิมไดรูสึกถึง
ภาวะการอดกลั้น และใหรูสึกถึงสภาพของผูที่ยากจน  เปนตน 
 3.  การเขาสุนัต   เปนหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความ
สะอาด คือ การขริบหนังหุมปลาย อวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะ
กระทําแกเด็กชายที่มีอายุระหวาง 6 - 12 ป ภาษาถิ่นเรียกวา “  มาโซะยาวี 
”  

4.  ฮารีรายอ    ในรอบปฮิจเราะหศักราช  จะมีวันรายอ  2  ครั้ง  
คือ 

4.1 วันอีดิลฟตรี   คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม  (หลัง
การออกบวช) โดยจะมีกิจกรรมตางๆ เชน  แตงกายใหสะอาดเรียบรอย  
รวมกันทําพิธีละหมาดที่มัสยิด  เยี่ยมเยียนญาติพี่นอง  เปนตน  ซึ่งจะตรง
กับวันที่ 1  เดือน “ เชาวาล”   เดือนที่  10  ของปฮิจเราะหศักราช 

4.2  วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้ง
หนึ่ง  โดยจะมีการการเชือดสัตวพลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารใหแกผู
ยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากไดทําพิธีละหมาดในตอนเชาแลว  จะตรง
กับวันที่  10  ซุลฮิจญะห  เดือนที่  12  ของปฮิจเราะหศักราช 
 5.  ขนบธรรมเนียมการเคารพ   ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกลาว 
“ อัสลามูอาลัยกูม”  (ขอความสันติจงมีแดทาน) และมีการรับวา  “ วา
อาลัยกูมมุสลาม”  (ความสันติจงมีแดทานเชนกัน) และยื่นมือสัมผัสกัน (ซา
ลาม) 
ศิลปการแสดงพื้นบาน 
 1.  ซีละ   คือ   ศิลปะการตอสูปองกันตัว  ที่มีลักษณะคลายมวยไทย  
และมีลักษณะคลายมวยปล้ํา รวมกัน  (มีการแตะ ถีบ ตอย และมีการปล้ํา
ใหลมกันดวย) 



 2.  ลิเกฮูลู  ปรกติมักจะเลนในหมูบานเนื่องในงานเขาสุหนัต   มี
ความหมายตามพจนานุกรม Kamus Dewan ของ Dr.Teuku Iskanda  
2  ประการ  คือ 
  2.1 หมายถึง  เพลงสวดพระเจา  ปกติเปนการขับรองเนื่องใน
เทศกาลกําเนิดทานนบีชาวมุสลิม เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวด
ดังกลาวนี้วา ดิเกรเมาลิด ซึ่งคําวาดิเกร   เปนศัพทเปอรเซีย 
  2.2 หมายถึง  กลอนเพลงโตตอบ นิยมเลนกันเปนกลุมเปน
คณะ เรียกวา ลิเกฮูล ู
 3.  กรือโตะ  เปนช่ือกลอง มีลักษณะคลายโอง ทําจากไมเนื้อแข็ง มี
แผนไมประกอบ ใชไมหุมยางนํามาตี กรือโตะหรือกลองหุม จะใชตีในงาน
พิธีสําคัญๆ ที่จัดขึ้นภายในหมูบาน หรือตอนรับแขกเมืองที่เขามาเยี่ยม
เยือนในพื้นที่ หรือตีแจงขาวสารไปยังหมูบานขางเคียงเม่ือมีเหตุการณ
สําคัญเกิดขึ้น ปจจุบันยังนํามาตีประชัน แขงขันระหวางหมูบาน 
 4.  บานอร   เปนช่ือกลอง มีลักษณะแบน ทําดวยแผนไมหนา กลม 
เจาะรูกวางประมาณ  2 ฟุต  ขึงดวยหนังสัตว  เชน  โค  กระบือ  กลอง
นอร  จะใชตีในงานพิธีตางๆ  เชน พิธีเขาสุนัต  พิธีแตงงาน 
 5.  รองเง็ง  เปนการละเลนพื้นเมืองชนิดหนึ่งของทางภาคใต  มีทาที  
จังหวะการรายรําที่สวยงาม นิยมละเลนในงานพิธีตางๆ นิยมเลนทั้งในหมู
ชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม 
  

ดานการแพทยและสาธารณสุข 
 การบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข  ในเขตตําบลมูโนะ  
ประชาชนสามารถรับบริการ ไดจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมู
โนะ  เปดบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  ใหบริการรักษาโรคและ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนรวมทั้งงานเสริมสรางสุขภาพและสงเสริม
ปองกันแกประชาชน บริการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ  และ
ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ( อสม.) ทุกหมูบาน 
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การรักษาความสงบเรียบรอย / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ถือเปนเรื่อง
สําคัญ  ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน จังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมทั้งตําบลมูโนะ มีปญหาในเรื่องการกอการรายของ
ผูกอการราย โดยจะมุงสรางความไมสงบในพื้นที่   ในการแกปญหาจึง
ตองอาศัยความรวมมือจาก ทุกฝายในการแกปญหา รวมทั้งความเอาจริง
เอาจังของทุกภาครัฐในการดําเนินการ และหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในดานการรักษาความปลอดภัยในเขตตําบลมูโนะ  คือ สถานี
ตํารวจภูธรมูโนะ และฐานปฏิบัติการชุดเฝาตรวจชายแดน ที่ 4412 

ดานการเมืองการบริหาร 
 เขตตําบลมูโนะ มีพื้นที่ทั้งหมด  20.48  ตร.กม. องคกรขององคการ
บริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสวนสําคัญ  2  สวน  คือ 
 1. สภาองคการบริหารสวนตําบล    ประกอบดวย  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  จํานวน  10  
คน  ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของนายก 
อบต. 
  ๑. นายธวัชชัย        เจะแว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ 
  ๒. นายดุลาเตะ       อูแล  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑  
  ๓. นายสานูสี         เจะเงาะ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ 
  ๔. นายอาแซ         แวมะ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ 
  ๕. นายแปนดี        อารง   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ 
  ๖. นายสุรินทร       หลง   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ 
  ๗. นายมะดาโอะ    มามุ   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ 
  ๘. นายเปายี         สาและ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ 
  ๙. นายมะยีแน      ดือราแม  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ 
  ๑๐. นายมูซอ     อาแว   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕  
 

 2. คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน  1  คน  และมีรองนายก อบต.  ที่มาจากการแตงตั้งของนายก อบต.  
จํานวน 2 คน  เลขานุการนายก  1  คน  ซึ่งนายก อบต. นั้น  จะมาจาก



การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ  
4 ป  ดังรายช่ือตอไปนี้ 
  ๑. นายรอปา  อีซอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลมู
โนะ 
  ๒. นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ   รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมูโนะ  คนที่ ๑ 
  ๓. นางวิชุตา  อาแว  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลมูโนะ  คนที่ ๒ 
  ๔. นายสฤษดิ์  ลอแม  เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมูโนะ 

สวนการบริหาร ภายในองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
ประกอบดวย ๕ สวน  ดังนี้ 
  1. สํานักงานปลัด อบต. 
  2. สวนโยธา 
  3. กองคลัง 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
 

หนวยงาน 
จํานวนพนักงานตามระดับ พนักงานจาง 

รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตาม
ภารกิจ 

ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

- - 1 - 2 4 - 1 - 3 5 16 

กองคลัง - - - - 1 1 1 - - 2 - 5 
สวนโยธา - - - - 1 - 1 - - 1 1 4 



กองการศึกษาฯ - - 3 - 1 - 1 - - 11 1 16 
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

- - - - - 1 - - - - - 1 

รวม - - 4 - 5 6 3 1 - 17 7 41 

1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
 ตําแหนงในสํานักงานปลัด  อบต. ประกอบดวยบุคลากร  จํานวน  
16  อัตรา   ดังนี ้
 - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา 
 - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
 - หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.   จํานวน  1  อัตรา 
 - เจาพนักงานธุรการ    จํานวน  1  อัตรา 
 - นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา 
 - บุคลากร     จํานวน  1  อัตรา 
 - นิติกร      จํานวน  1  อัตรา 
 - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา 
 - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ    จํานวน  1  อัตรา 
 - นักการภารโรง     จํานวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถสํานักงาน   จํานวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถขยะ    จํานวน  1  อัตรา 
 - พนักงานประจํารถขยะ    จํานวน  2  อัตรา 
 - คนงานทั่วไป  (งานสวัสดิการสังคม)  จํานวน  1  อัตรา  

- คนงานทั่วไป (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) จํานวน  1  
อัตรา  
2) กองคลัง 
 ตําแหนงในกองคลัง   ประกอบดวยบุคลากร  จํานวน   5   อัตรา   
ดังนี ้
 - ผูอํานวยการกองคลัง    จํานวน  1   อัตรา 



 - เจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1   อัตรา 
 - นักวิชาการพัสดุ    จํานวน  1   อัตรา 
 - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1   อัตรา 
 - ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   จํานวน  1   อัตรา 

3) สวนโยธา 
 ตําแหนงในสวนโยธา   ประกอบดวยบุคลากร   จํานวน   4    อัตรา   
ดังนี้ 
 - หัวหนาสวนโยธา             จํานวน  1  อัตรา 
 - นายชางเขียนแบบ    จํานวน  1  อัตรา 
 

11 
 
 - ผูชวยชางโยธา              จํานวน  1  อัตรา 

- คนงานทั่วไป (งานประสานสาธารณูปโภค)          จํานวน  1  
อัตรา 

4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ตําแหนงในกองการศึกษาฯ   ประกอบดวยบุคลากร   จํานวน  16 
อัตรา   ดังนี้ 
 - ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ     จํานวน  1  อัตรา 
 - นักวิชาการศึกษา      จํานวน  1  อัตรา 
 - คนงานทั่วไป (งานสงเสริมการศึกษาฯ)    จํานวน  1  
อัตรา 
 - ครูผูดูแลเด็ก       จํานวน  3  อัตรา 
 - ผูดูแลเด็ก         จํานวน  10  อัตรา 
5) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ตําแหนงในสวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยบุคลากร   
จํานวน  1 อัตรา   ดังนี้ 



 - นักวิชาการสุขาภิบาล        จํานวน  1  อัตรา 

งบประมาณองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
รายการ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 

รายรับ 

26,765,688.42 33,477,130.50 
35,663,927.4

7 
รายจาย 

21,192,768.63 24,815,762.41 
23,754,267.0

0 
รวมรายรับสูงกวา
รายจาย 5,572,919.79 8,661,368.09 

11,909,664.4
7 

  

เขตการปกครองแบงออกเปน  5  หมูบาน 
หมู
ที ่

ชื่อหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน หมายเหต ุ

1 บานมูโนะ นายปากรูเด็น  เปาะอา
เดะ 

ผูใหญบาน 

2 บานลูโบะลือซง นายนาทวี  ตันเหมนาย ู ผูใหญบาน 

3 บานปาดังยอ นายมุสตอปา  อาบะ ผูใหญบาน 

4 บานปูโปะ วาที่ ร.ต.ประเสริฐ  อาแว กํานัน 

5 บานบูเกะ นายบูคอรี  ดาโอะ ผูใหญบาน 
 

จํานวนครัวเรือนและประชากร  

หมู 
ที่ 

2555 2556 2557 

ครัวเรือ
น 

ประชากร ครัวเรือ
น 

ประชากร ครัวเรือ
น 

ประชากร 
ชาย หญิ

ง 
รวม ชาย หญิ

ง 
รวม ชาย หญิ

ง 
รวม 

1 755 1,214 1,287 2,501 781 1,218 1,294 2,512 803 1,222 1,308 2,530 

2 313 601 603 1,204 319 638 625 1,263 321 640 618 1,258 

3 410 878 1,028 1,906 418 902 1,046 1,948 429 905 1,047 1,952 

4 366 881 871 1,752 377 900 892 1,792 389 917 900 1,817 

5 384 874 944 1,818 400 887 960 1,847 422 907 984 1,891 



รว
ม 

2,22
8 

4,448 4,733 9,181 2,29
5 

4,545 4,817 9,362 2,364 4,591 4,857 9,448 

 
 
 
 

สวนที่  3 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 
3.1  การสรุปสถานการณพัฒนา  
 วิเคราะหศักยภาพจากปจจัยภายในขององคการ 
1. จุดแข็ง (Strength) 

1) มีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 
2) มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก 
3) มีสถานที่ราชการเพื่อใหบริการประชาชนในพื้นที ่
4) มีกองกําลังรักษาความสงบในพื้นที ่
5) ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
6) มีสถานศึกษา ทั้งดานศาสนาและสามัญ 
7) ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนา

ทองถิ่น 
8) การบริการประชาชนทําไดรวดเร็ว ประหยัด 
9) ประชาชนรักความสงบ อยูอยางเอ้ืออาทรและเพียงพอ 
10) มีตลาดนัดซึ่งเปนศูนยรวมซื้อ-ขายสินคาของตําบล 
11) พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทําเกษตรกรรม 
12) มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 

 

2. จุดออน ( Weakness) 
1) ขาดประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต  และการแปรรูป 



2) ประชาชนบางสวนยังไมสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
3) ไมมีตลาดกลาง รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4) ขาดระบบน้ําประปา 
5) ขาดสถานศึกษาในระดับปริญญาตร ี
6) ความไมตอเนื่องของผูนําทองที่/ผูนําทองถิ่น 
7) ประชาชนขาดความรูในการจัดการขยะ 
8) ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค บริโภคในชวงฤดูรอน 

 

3. โอกาส  ( Opportunity ) 
1) รัฐบาลมีนโยบายในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต 
2) เปนตําบลที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน สะดวกแกการ

ทําการคาชายแดน 
3) มีนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียเขามาอยางตอเนื่อง 
4) การประสานงานระหวางเจาหนาที่ดวยกันเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5) มีทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการผลิตสินคาที่เปน

เอกลักษณ 
6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยมี
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4. อุปสรรค (Threat) 

1) เหตุการณความไมสงบในพื้นทีส่งผลทําใหนักลงทุนจากภายนอก
ขาดความเช่ือม่ันในการลงทุนในพื้นที่ 



2) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
3) ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหเยาวชนขาด

จริยธรรม 
4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 

3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
(ปงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ตารางเปรียบเทียบระหวางจํานวนแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณในแผนพัฒนาประจําปที่ผาน มากับจํานวนแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณที่ดําเนินการจริง (เปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) กับโครงการที่ไดดําเนินการในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๖) 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 
ในแผน 

จํานวน
โครงการ 

ที่
ดําเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

26 10 38.46 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

45 22 48.89 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดเบียบชุมชน/สังคม   
    และการรักษาความสงบเรียบรอย 

15 5 33.34 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

5 0 0.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ    
    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

8 3 37.50 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 15 7 46.67 



วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี 

29 20 68.97 

รวม 143 67 46.86 
 

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
(ปงบประมาณ พ.ศ.2556) 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

1. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา สายขางมัสยิด-ขาง 
ร.ร.บานมูโนะ หมูที่ 1 (จายขาดฯ) 

400,000 

2. ปรับปรุงคูระบายน้ํา (ลอกคูระบายน้ํา หมูที่ 1) 7,800 

3. ซอมแซมถนน หมูที่ 1 และหมูที่ 2 84,000 

4. โครงการขยายเขตไฟฟาสายโรงสีขาว หมูที่ 1 77,877.83 

5. โครงการขยายเขตไฟฟาสายหลังมัสยิดโคกกลาง 
หมูที่ 2  

78,111.29 

6. โครงการขยายเขตไฟฟาสายชลประทานบานปูโปะ 
หมูที่ 4 

319,216.56 

7. โครงการขยายเขตไฟฟาสายกูแบตูแม-โคกตีมุง หมู
ที่ 5 

704,436.38 

8. เชาที่ราชพัสดุ 1,945 

9. จัดซื้อถังบรรจุน้ํา 37,800 

10. ซอมไฟฟาในพื้นที่ตําบลมูโนะ (คาวัสดุไฟฟา) 162,911 
รวมทั้งสิ้น 1,874,098.06 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 99,757 

2. โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตนอย 29,976 

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก) และอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 

4,269,720 

4. คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียน สพฐ. ศพด. 
และ ศดม. 

1,395,096.50 

5. คาใชจายในการสังคมสงเคราะหและการสวัสดิการ
สังคมในพื้นที่ตําบลมูโนะ 

7,692 

6. คาใชจายในการจัดซื้อยาปฏิชีวนะและวัสดุ ยา 
สารเคมีในการปองกัน รักษาโรค 
    ระบาดดานปศุสัตว ดานเกษตร 

39,840 

7. คาใชจายในการบรรเทาสาธารณภัย 525,494 

8. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 11,500 

9. อุดหนุนโครงการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติหนาท่ีของผูนํา
ฯ ในการแกไขปญหายาเสพติด 

125,000 

10. สนับสนุนการบําบัด/ฟนฟูผูติดยาเสพติด (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

105,000 

11. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารสุขมูลฐานใน
เขต อบต. 

50,000 

12. โครงการแขงขันกีฬาประเพณีเยาวชน ประชาชน
ฯ 

249,991 

13. จัดซื้ออุปกรณกีฬา 79,884 

14. อุดหนุนมัสยิดเพื่อทํานุบํารุงมัสยิดและเพื่อการ
เรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา 

250,000 

15. อุดหนุนการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนบึงรามิง 50,000 



ตําบลมูโนะ 
16. อุดหนุนการแขงขันกีฬาโรงเรียนตาดีกาตําบลมู
โนะ 

30,000 

17. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 6,000 

18. โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 169,000 

19. เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 5,143,200 

20. เบ้ียยังชีพผูพิการ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 708,000 

21. วัสดุการศึกษา  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 404,000 

22. คาใชจายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.มูโนะ 

109,584 

รวมทั้งสิ้น 13,858,734.50 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

1. คาใชจายในการเลือกตั้ง 41,584 

2. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก อปพร.  99,478 

3. ติดตั้งกลองวงจรปด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 945,000 

4. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุไหงโก-ลก ตาม
โครงการประกวดผูนําชุมชน  
    เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนระดับอําเภอ 

15,000 

5. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุไหงโก-ลก ตาม
โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติหนาที่ของผูนํา
ทองที่ ผูนําทองถิ่น ในสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต  

15,000 

รวมทั้งสิ้น 1,116,062 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการทองเที่ยว 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

- - 
รวมทั้งสิ้น - 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

1. คาจัดซื้อถังขยะ 179,500 

2. คาธรรมเนียมทิ้งขยะ 48,000 

3. จางเหมาถางปาสองขางทาง 29,119 
รวมทั้งสิ้น 256,619 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

1. โครงการอบรมศาสนาสําหรับเยาวชนและประชาชน 28,750 

2. จัดทําพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีตางๆ ฯลฯ 260,790 
         - โครงการเมาลิดสัมพันธ        99,750 
         - โครงการสุนัตหมู        39,965 
         - โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันเขาพรรษา          9,810 
         - โครงการอบรมสงเสริมจริยธรรม (เดือน
รอมฎอน) 

       79,800 

         - โครงการอาซูรอสัมพันธ        29,965 
         - คาพวงมาลา          1,500 

3. โครงการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นฯ 19,950 



4. อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีเมือง
นราฯ 

35,000 

5. อุดหนุนโครงการจัดงานเมาลิด ประจําป 2556 100,000 

6. อุดหนุนโครงการจัดงานละศีลอด (เปดปอซอ) 25,000 

7. โครงการตกแตงเรือบุปผชาติ 2,500 
รวมทั้งสิ้น 471,990 

7. ดานการบริหารจัดการที่ด ี

โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

1. โครงการ อบต. เคลื่อนที่บริการประชาชน 2,326 

2. คาใชจายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภา กลุมอาชีพ ประชาชน
ในพื้นที่  

340,840 

3. ครุภัณฑสํานักงาน (ตูเหล็กเก็บเอกสาร โตะ
อเนกประสงค โทรทัศน แทนกลาวรายงาน รถตัดหญา
ลอจักรยาน ถังน้ํา และเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง) 

143,185 

4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ครุภัณฑเกษตร และวัสดุเครื่องแตงกาย (เครื่องแตง
กาย อปพร.) 

133,900 

5. ปรับปรุงที่ทําการ อบต. 54,000 

6. ซอมแซมเครื่องกระจายเสียง 307,000 
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โครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

7. กอสรางโรงเก็บของ 149,000 

8. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจางงาน
กอสราง ของ อบต. และคาตอบแทนคณะกรรมการผู
ปฏิบัติราชการอ่ืนที่เปนประโยชนแก อปท. ฯลฯ 

52,900 



9. สงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา หลักสูตรตางๆ 465,003 

10. ทุนการศึกษา 66,800 

11. คาตอบแทนผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 1,242,000 

12. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของ อบต. 

13,000 

13. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สามป 

7,470 

14. คารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคล   8,855 

15. โครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ
จางของ อบต. ระดับอําเภอ 

92,564 

16. จัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 4,200 

17. โครงการทําปายประชาสัมพันธในการชําระภาษี 5,040 

18. คาจัดทําปฏิทินและวารสาร ประจําป 2556  189,750 

19. สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น 

135,030 

20. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 155,820 
รวมทั้งสิ้น 3,568,683 



สวนที่  4    

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาตําบลมูโนะ  
 ในการพัฒนาทองถิ่นตําบลมูโนะ  ในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ.2558-
2560) องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไว 
ดังนี้ 

ตําบลมูโนะนาอยู  ประตูการคาชายแดน  ดินแดนแหง
ศิลปวัฒนธรรม 

กาวนําหนาการบริหาร  เดนเรื่องกีฬา   ปวงประชา
รมเย็น 
คํานิยามจํากัดความ 

1.  ตําบลมูโนะนาอยู   หมายถึง  ตําบลมูโนะเปนตําบลที่มีการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน  เชน  ถนน  ทอระบายน้ํา  ไฟฟาสาธารณะ  ประปา  
ที่ดีมีมาตรฐานและทันสมัย  ครบถวนสมบูรณ   ทั้งสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ มีสภาพภูมิทัศนของตําบลสวยงาม สะอาด  มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยของอาคารบานเรือน 

2.  ประตูการคาชายแดน   หมายถึง  ตําบลมูโนะเปนเมืองชายแดนที่มี
ความเจริญรุงเรืองทางการคามีระบบเศรษฐกิจกาวหนาและหลากหลายอาชีพ  
เปนตลาดในการขนสงสินคาออกตางประเทศ 

3.  ดินแดนแหงศิลปวัฒนธรรม   หมายถึง  ตําบลมูโนะเปนตําบลแหง
การพัฒนาดานการศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่นอันดีงาม ซึ่งมีความหลากหลาย ตลอดจนการอนุรักษและสืบสาน
มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามใหคงอยู
ตลอดไป 

4.  กาวนําหนาการบริหาร   หมายถึง  ตําบลมูโนะเปนตําบลที่มีการ
พัฒนาดานการบริหารงาน  องคการบริหารสวนตําบลที่ทันสมัย  การ
ใหบริการขอมูลขาวสารการบริการที่รวดเร็วถูกตองเปนการบริหารงานที่



โปรงใสยุติธรรมและเปนระบบภายใตกรอบความคิดการบริหารงานแบบธรร
มาภิบาล  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

5.  เดนเรื่องกีฬา   หมายถึง  ตําบลมูโนะเปนตําบลที่มีการพัฒนาดาน
การกีฬาทุกชนิดเพื่อสรางนักกีฬาไปสูการแขงขันระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับภาคและระดับประเทศ   และเปนการสรางเกราะปองกันยาเสพติดที่
ปจจุบันแพรระบาดอยางรวดเร็วและรุนแรงไมวาจะในเยาวชน และ
ประชาชนทั่วๆ ไป 

6.  ปวงประชารมเย็น   หมายถึง  ตําบลมูโนะเปนตําบลที่ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  เปนสังคมที่อบอุน มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเอารัดเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน มีระบบการใหบริการทางสาธารณสุขทั่วถึง และเปด
โอกาสในการใชบริการที่เทาเทียมกัน ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งรางกายและ
จิตใจ  มีอัตราการเจ็บปวยในระดับต่ํา    มีระบบสุขาภิบาลชุมชนที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

พันธกิจ  
จากวิสัยทัศน การพัฒนาตําบลมูโนะ ระยะ 3 ป ( พ.ศ.2558-

2560) ไดกําหนดเปนพันธกิจ ที่องคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการมี
ดังนี้ 

1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและปรับสภาพภูมิทัศนภายใน
ตําบลใหนาอยู 

2. พัฒนาตลาดการคาชายแดนเพื่อสรางอาชีพใหกับประชาชน 
3. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงาม 
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4. พัฒนาดานการบริหารงาน และการปฏิบัติงานเพื่อมุงสูการ

บริการอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการใหกาวไกล 



6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  กําหนดไว  
จํานวน  7  ยุทธศาสตร  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางที่  1  กอสราง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  

สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ํา 
แนวทางที่  2  กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
แนวทางที่  3  จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
แนวทางที่  4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
แนวทางที่  5  จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 แนวทางที่  1  สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน
ใหกับประชาชนในทองถิ่น 
 แนวทางที่  2  สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
 แนวทางที่  3  สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 แนวทางที่  4  ปองกัน บําบัด ฟนฟูและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพ
ติดตลอดจนสนับสนุนสงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยา
เสพติด 
 แนวทางที่  5  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
 แนวทางที่  6  สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาดานการสาธารณสุข 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 
 แนวทางที่  1  สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 



 แนวทางที่  2  สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
 แนวทางที่  3  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการ
รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
 แนวทางที่  4  สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพใน
การแกปญหาความมั่นคง 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

แนวทางที่  1  สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดน 
 แนวทางที่  2  สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 
 แนวทางที่  3  สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางที่  4  พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 
 แนวทางที่  5  สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แนวทางที่  1  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางที่  2  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน
การรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

แนวทางที่  3  ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
 

19 
            

แนวทางที่  4  จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัด
น้ําเสีย 
แนวทางที่  5  สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน  



 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 แนวทางที่  1  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
 แนวทางที่  2  สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
 แนวทางที่  3  เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 
 แนวทางที่  4  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในทองถิ่น 
 แนวทางที่  5  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
 7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
 แนวทางที่  1  พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 
 แนวทางที่  2  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางที่  3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 แนวทางที่  4  ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่  5  สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน 
 แนวทางที่  6  พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการ
ดําเนินงานขององคกร 
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1) ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

1.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ํา 
1.2 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค 



 
 
 
 
2) ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผัง
ตําบล 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยาง
ทั่วถึง 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสราง
อาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
2.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
2.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 
๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๓) ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 
 
 
๔) การวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 
 
 
 
๕) ดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
๖) ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบรอยในทองถิ่น 
3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวน
รวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนใน
ทองถิ่น และเมืองชายแดน 
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ
ในทองถิ่น 
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
5.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ําเสีย 



 
 
 
 
 
๗) ดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
  
 

5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 เสริมสรางและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น 
และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในทองถิ่น 
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช 
ตลอดถึงสถานที่ใน การปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและ
เผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ป (พ.ศ.2558 – 2561) 
ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด  ดังนี้   "เศรษฐกิจกาวหนา นรานาอยู  
สูสันติสุข "   

 พันธกิจ 
๑. สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิตทุกสาขา เพิ่มรายไดจากการคา

ชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยว และการกีฬาเพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวและสรางความสัมพันธกับตางประเทศ  

๒. ยกระดับชีวิตของประชาชนโดยเสริมสรางความรู  ความเขาใจเพื่อ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

๓. สรางความเช่ือม่ันดานความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินแกประชาชน
และตอเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 เปาประสงค 

๑. เปาประสงครวม : เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องยั่งยืน ประชาชน
มีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เช่ือมั่นในอํานาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

๒. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
 ๑. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  มูลคาสินคาและบริการการคา
ชายแดนเพิ่มขึ้น  
 ๒. ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น   
 ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเช่ือม่ันใน
อํานาจรัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ 
๑.  พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การ

ทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน  



 ๑. 1  พัฒนาดานชายแดนโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว และบริการ   
 ๑.๒  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มศักยภาพแก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุมผูผลิตสินคา ชุมชนและผูประกอบการ อาทิ 
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ใหมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการทั้งการผลิต  แปรรูป  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และเช่ือมโยง
ชองทางการตลาดรองรับการคาชายแดนและประชาคมอาเซียน   
 ๑.๓  สงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่และเสริมสรางกิจกรรมกีฬาเพื่อเช่ือมสัมพันธและสนับสนุน
การทองเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 ๑.๔  เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะ ฝมือแรงงานเพื่อเพิ่ม
โอกาสและขีดความสามารถการทํางาน 
 ๑.๕  ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๑  สงเสริมใหมีการขยายผลและประยุกตใช แนวทางตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตามกเกณฑ
มาตรฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและสอดคลองกับวิถีชุมชน   
 ๒.๓  เสริมสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนใหมีสุขภาพที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได   
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 ๒.๔  สงเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององคความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสามารถสรางรายไดแกชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น   
 ๒.๕   สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหาดานภัยพิบัติและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อยางยั่งยืน   
 ๒.๖  สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน สตรี และผูดอยโอกาส และ
สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนา
ชุมชน 
 ๒.๗  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 



๓.  เสริมสรางสันติสุขในพื้นที ่
๓.๑ พัฒนากําลังภาคประชาชน และองคกรภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. 

และอรม.) ใหมีศักยภาพในการคุมครอง และรักษาความปลอดภัยหมูบาน/
ชุมชนของตนเอง จากสถานการณการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓.2 สงเสริมการอํานวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุม
เส่ียงโดยการสรางพื้นที่ความปลอดภัย เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อ
แสวงหาทางออกจากความขัดแยง และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแกปญหาและพัฒนาพื้นที่   

๓.3 พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ของรัฐใหมีความเขมแข็งและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

๓.4 สงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
๓.5 สงเสริมการประชาสัมพันธในทุกมิติเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ของจังหวัดทั้งในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอสุไหงโก-ลก 
 วิสัยทัศน : สุไหงโก-ลก นาอยู ประตูการคาชายแดน แหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
     1.1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร หัตถกรรม ใน

ชุมชนและโครงการตามพระราชดําร ิ
      1.2 การพัฒนากลุมและเครือขายกลุม OTOP ใหเขมแข็ง 
      1.3 สงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ และสงเสริม
การตลาดสินคา OTOP 
      1.4 สนับสนุนกิจกรรมดานการทองเที่ยวทั้งในสวนของแหลง
ทองเที่ยว บุคลากร การบริหาร และการตลาด 
      1.5 สนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 



      ๑.๖ พัฒนาและปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดาน
การเกษตรและเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดของเกษตรกร 
      ๑.๗ สนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจดาน
การเกษตรและการตลาดใหสามารถจําหนายผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
      2.1 เสริมสรางความรูความเขาใจ ใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกชุมชน
ทุกกลุม ดวยมาตรการทุกวิธีการ       

     2.2 การบูรณาการงานปองกันและปราบปราม ใหเปนแนวทาง
เดียวกันและมีเอกภาพ 

     2.3 การบูรณาการดานงานการขาวรวมกัน 
     ๒.๔ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมและชวยตนเอง

ในการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนและในหมูบาน 
     23 

 
          ๒.๕ สงเสริมใหศูนยปฏิบัติการประจําตําบล มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและพัฒนาตําบล หมูบาน 
      ๒.๖ สงเสริมใหกํานัน ผูใหญบาน มีขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล หมูบานที่รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ 
      ๒.๗  สงเสริมให ศตส.อ มีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แกปญหายาเสพติด ในเขตรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ 
      ๒.๘ สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานสังคม 
     ๓.1 การสงเสริมและจัดใหมีการสาธารณสุข อนามัยในครอบครัว 

และการรักษาพยาบาล 
      ๓.2 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
      ๓.3 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
      ๓.4 สงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ 



      ๓.5 สนับสนุน สงเสริม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
      ๓.๖ สงเสริมสนับสนุนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมูบาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษธรรมชาติ 

     ๔ .1 สนับสนุนงานดานปองกันและปราบปรามการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      ๔.2 สนับสนุนใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ ได
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
      ๔.3 สงเสริมงานดานประชาสัมพันธและใหความรูดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 
      ๔.4 สนับสนุนงานดานบริการประชาชนในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
      1.1 ดานโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานที่เหมาะสมและทั่วถึง 
      1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
      1.3 สนับสนุนจัดใหมีการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟาในที่ ถนน ตรอก 
ซอย และบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ อยางพอเพียง 
      1.4 การกอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
               1.5 จัดทําผังตําบล 
 2. นโยบายดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      2.1 สงเสริมสนับสนุนงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน
แกผูดอยโอกาสทางสังคม 
      2.2 ปองกันแกไขและบําบัด ฟนฟู ทั้งดานรางกายและจิตใจแกผูติด
ยาเสพติด 



      2.3 สงเสริมสนับสนุนและอุดหนุนการออกกําลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 
      2.4 สงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดาน
สาธารณะสุข 
      2.5 สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 3. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
      3.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
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      3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชามีสวน 
      3.3 สนับสนุนและเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 
      3.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
      3.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 4. นโยบายดานการแกไขปญหาความยากจน 
      4.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น 
      4.2 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.3 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
 5. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
      5.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น 
      5.2 จัดตั้งและสงเสริมศูนยรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑในทองถิ่น 
      5.3 สงเสริมสนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ 
      5.4 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
      5.5 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 



      5.6 สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
     5.7 สงเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแกกลุม
องคกรตางๆใหมีความรูเพื่อพัฒนาตอไป 
 6. นโยบายดานการบริหารจัดการที่ด ี
      6.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร
ในองคกร 
      6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
      6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี
      6.4 ปรับปรุงและสรางระบบใหการบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
      6.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่องานบริการ
ประชาชน 
      6.6 พัฒนาสงเสริมระบบประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 
      6.7 สงเสริมใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย 
 7. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      7.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      7.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
      7.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 

     7.4 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
 8. นโยบายดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
      8.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
      8.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การปองกันบรรเทาสาธารณสุข 



      8.3 สงเสริมใหทองถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการ
สนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารภัย ตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
      8.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แกปญหาความม่ันคง 
      8.5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

วิสัยทัศนคณะผูบริหาร 
 ประชาชนตองมากอน นําสูความกาวหนา นําความรู มุงพัฒนา นําพา
ความเจริญ สูตําบลมูโนะ 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ (พ.ศ.2558 – 2562) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสต
ร 

 

ยุทธศาสต
รการ 

พัฒนาของ 
 

 ยุทธศาสต
ร 

การ
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยว
่ ่  

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
   
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

เปาหมายยุทธศาสตร 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณปโภค ระบบจราจร 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
ดานงานสงเสริมคณภาพ

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการ
วางแผน การสงเสริมการ

 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
ดานงานสงเสริมคณภาพ

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการ
วางแผน การสงเสริมการ

 
 

 เปาหมายยุทธศาสตร 
ประชาชนมีอาชีพ รายไดที่
ม่ันคงและยั่งยืน ฯ มีคณภาพ

 
 

เปาหมายยุทธศาสตร 
สงเสริมการตลาด การคา การ
ลงทน ฯ สประชาคมอาเซียน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนว
ทางการ 

 

ผลผลิต/
โครงกา

 

โครงการดาน
 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๒.๑ –  ๒.๗ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
   

 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1, 
 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
 

 

โครงการดานสงเสริม
 

 

โครงการดานการ
  

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 

 

ยุทธศาสต
ร 

 

ยุทธศาสต
รการ 

พัฒนา
  

 

ยุทธศาสตรที่ 
2  

ดานงาน

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
ดานการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทนพาณิชย 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
ดานการบริหาร
จัดการฯอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมช
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
ดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ป ี ิ

 
 

ยุทธศาสตรที่ 7  
การบริหาร

จัดการ 

 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาส
ตร 
การ

 

 

แนว
ทางการ 

 

ผลผลิต/
โครงกา

 

เปาหมาย
ยุทธศาสตร 

ประชาชนมีอาชีพ 
รายไดที่ม่ันคงฯ มี

 
 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

 
 โครงการ

ดานงาน 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 
2  

ดานงาน
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 
4  

ดานการ
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 5  
ดานการบริหาร

จัดการฯ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 
6  

ดานศิลปะ 
 

 
 เปาหมาย

ยุทธศาสตร 
สงเสริมการตลาด 
คา ลงทน เมือง

 
 

 
 

 

เปาหมายยุทธศาสตร 
มีระบบการจัดการขยะ 

นํ้าเสีย  
สิ่งปฏิกล อนรักษ

 
 

เปาหมาย
ยุทธศาสตร 

ทํานุบํารุงศาสนา 
อนรักษ

 
 

 
 

 

โครงการดาน
การวางแผน

 
 

โครงการดาน
การบริหาร

 
 

โครงการดาน
ศิลปะ 

 
 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

 
 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

   
 

 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

    

ยุทธศาสตรที่ 7  
การบริหาร

จัดการ 

 
 

เปาหมายยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการ

องคกรมีประสิทธิภาพ
ตาม 

 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

   
 

โครงการดานการ
บริหาร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๑ 
  
 

ยทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสันติสขใน
 

 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร
การ 

พัฒนาของ 
 

 
ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 
อบต.มโนะ 

โครงการดาน
งาน 

 
 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

  
 

เปาหมายยุทธศาสตร 
ประชาชนมีอาชีพ 
รายไดที่ม่ันคงฯ มี

คณภาพชีวิตที่ดีเขาส
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  
ดานงานสงเสริม 

คณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
ดานงานสงเสริม

คณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการจัดระเบียบ

ช ช /สั  
 

ยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการจัดระเบียบ

ชมชน/สังคมฯ 
 

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 

    
 โครงการดาน

การจัดระเบียบ
 

 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลมูโนะ 

   

แนว
ทางการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

เปาหมายยุทธศาสตร 
ประชาชนมีสวนรวมตาม
ระบอบประชาธิปไตย มี
ความปลอดภัยในชีวิตฯ 

 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําบลมูโนะนาอยู  ประตูการคาชายแดน  ดินแดนแหงศิลปวัฒนธรรม  กาวนําหนาการบริหาร  เดนเรื่องกีฬา  ปวง
ป  ็  

 

เปาประส
 

ยุทธศาส
 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
และปรับสภาพภมิ

 ๑. พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐานและ
ครอบคลุม 
๒  ป ั ป ิ ัศ 

 
 

 
 

 
 

 
โครงสราง
พื้นฐาน 

งานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

การวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 

 

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา

 

พัฒนาตลาด
การคาชายแดน
เพื่อสรางอาชีพ

 

พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

๑. จัดระเบียบ
ตลาดมูโนะ 
๒. สงเสริมกลุม
อาชีพ 

๑. สงเสริมการการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ 
๒. สงเสริมดานศาสนา 
๓. สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ปร เพณี

 

พัฒนาดานการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุงสู

 
 

สงเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการให

 
 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความปลอดภัย

 
 

๑. สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 
๒. สงเสริมเด็ก 
เยาวชน และ
ป ใ  ั

 

๑. บริหารจัดการ
ดวยความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 
๒  ิ

 

 

๑. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนใน
พื้นที่ 
๒  ส ส ิ

 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา

 

การพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี

 

การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ

 



 
 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

แนวทางการ
 

๑. กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
๒. กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
๓. จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
๔  พัฒนาแล ปรับปรงร บบจราจร 

  

แนวทางการ
 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพแบบยั่งยืน
ใหกับประชาชนในทองถิ่น 
๒. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม 
๓. สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
๔. ปองกัน บําบัด ฟนฟูและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนสนับสนนสงเสริมศักยภาพศนยปฏิบัติการการตอสเพื่อ

 
    
    

2 



 
 
  
 
 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 
 
 
 
 
  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
 
 
 

แนวทางการ
 

๑. สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
๒. สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 
๓. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

 
 

 
 

แนวทางการ
 

๑. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมือง
ชายแดน เพ 
๒. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 
๓. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔  พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนรักษ 

  

2 



 
 
 
 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

แนวทางการ
 

๑. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการ
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
๓. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
๔  จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

  

แนวทางการ
 

๑. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
๒. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล 
๓. เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 
๔  สงเสริมและสนับสนนการอนรักษโบราณวัตถและ

 
    

  

3 



 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการ
 

๑. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร 
๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

  
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 3 



 
   

แผนพัฒนาสามป 
  (พ.ศ. 2558 –  2560) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

องคการบริหารสวนตําบลมู
โนะ 

อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัด
นราธิวาส 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ผนวก ก 
   

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปขององคการ

บริหารสวนตําบลมูโนะ 
(พ.ศ.2558 - 2560) 

************************   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได 

1.ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

10 7 

2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 16 
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 60 
   3.1 วิสัยทัศน (5)       4 
   3.2 พันธกิจ (5)       5 
   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)     10 
   3.4 เปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 

(5)       5 

   3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

(15)     13 

   3.6 กลยุทธของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 

(10)     10 

   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต
ละประเด็นยุทธศาสตร 

(15)     13 

รวม 100 83 



 

 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
1. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปของ อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
-ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 
โครงสรางพื้นฐาน สถานท่ีทองเท่ียว เปน
ตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ
ท่ีมีลักษณะคลายกัน 
-การสํารวจและจัดเก็บเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาและ/หรือการใชขอมูล จปฐ. 
-มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
(เพื่อดูการดําเนินงานในแตละปท่ีผานมา
วามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอย
เพียงใด 

10 
(3) 

 
(3) 
(2) 

 
(2) 

 

7 
2 
 

2 
1 
 

2 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ 
ดานเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมี
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ 
เพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความ
ตองการ 
    การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
     -ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสราง
อาชีพ 
     -มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูล
ท่ีสําคัญของจังหวัดและแสดงใหเห็น
ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
    การวิเคราะหขอมูลสังคม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ 
ดานสังคม เชน กําลังแรงงาน การศึกษา 

25 
 
 
 

4 
(2) 
(2) 

 
5 

(3) 
 
 

(2) 

16 
 
 
 

2 
1 
1 
 

3 
2 
 
 



สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด เปนตน 
     -มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล
ท่ีสําคัญของ อปท. และแสดงใหเห็น
ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
    การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและ
สิ่งแวดลอม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     -มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอกของ อปท. 
    SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพของอปท. 
     -การวิเคราะหสอดคลองกับการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
     -มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัย
ภายในภายนอกอยางถูกตอง 
 

 
5 

(2) 
 

(3) 
 

5 
(3) 
(2) 

1 
 

3 
1 
 

2 
 

4 
3 
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

   สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ของประชาชนเชิงพื้นที ่
     -มีการประมวลปญหาและความ
ตองการของประชาชนในพื้นท่ีโดย
ชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของ

6 
 

(2) 
 
 

4 
 

1 
 



ปญหาและความตองการ 
     -มีการระบุปญหาหรือความตองการ
ในเชิงพื้นท่ีหรือกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
    -การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปน
สวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา 

(2) 
 

(2) 

 
1 
 

2 
3. ยุทธศาสตร 
    3.1 วิสัยทัศน 

   มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคต
อยางชัดเจนสอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของอปท.  
     -จุดเนนและสิ่งท่ีตองการจะเปน
สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล 
     -มีความเปนไปได ตามศักยภาพและ
โอกาสของพื้นท่ี 
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    3.2 พันธกิจ        
     -แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปนเพื่อ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
     -มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือ
เชิงปริมาณ 
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    3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

  มีความชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศน
และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที ่
     -ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการ
พัฒนา 
     -ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกัน
และตอบสนองปญหาศักยภาพของอปท. 
     -มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. 
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    3.4 เปาประสงค    สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
     -มีความสอดคลองและสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร 
     -มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงให
เห็นวามีความตองการท่ีจะบรรลุอะไร
ในชวง 4 ป 
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ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
    3.5 ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
   ตัวชี้วัด 
     -มีความชัดเจนสอดคลองกับ
เปาประสงค และสะทอนผลลัพธตาม
เปาประสงค 
     -สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
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   คาเปาหมาย  
     -แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
     -มีความเปนไปไดอยูในขีด
ความสามารถท่ีทําไดท้ังดานปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 
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    3.6 กลยุทธของ
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร 

    มีการกําหนดกลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตร และ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
       -กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา
เชื่อมโยงสอดคลองกันและมีการบูรณา
การกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสู
การบรรลุเปาประสงค และยุทธศาสตร 
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       -มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/
วิธีการทีชัดเจนเพื่อนําไปสูการกําหนด
แผนงานโครงการ 

 

    3.7 บัญชี
รายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
   โครงการ/กิจกรรม 
     -มีการวิเคราะหความคุมคาและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการฯ 
กอนบรรจุไวในแผน 
     -ความเพียงพอและชัดเจนของ
โครงการ/กิจกรรม 
     -การจัดลําดับของ โครงการ/กิจกรรม 
   โครงการสอดคลองและตอบสนองกล
ยุทธอยางชัดเจน และนําไปสูผลสําเร็จ
ของเปาประสงค 
     -โครงการฯมีสาระสอดคลองและ
ตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
     -มีโครงการฯครบถวนท้ัง 3 ป (ใน
ภาพรวมของแผน) 
     -มีรูปแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา 
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 รวมคะแนนที่ได 100 83 

 
หมายเหต ุ:  1. การประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถามและ
สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
      2. ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเก็บรวบรวมเอกสาร 
รายงาน แบบสอบถามไวสําหรับ  
                   ตรวจสอบ 
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