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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนา
สามปี”โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีฉบับแรก เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดต้ังตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ท้ังนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันท่ี  29  มีนาคม  2539  และด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ  และกฎหมาย  เพื่อบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. ด้ำนกำยภำพ 
 

๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
ต าบลมูโนะ ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสุไหงโก-ลกไปเป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มี

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

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพโดยท่ัวไปของต าบลมูโนะ  เป็นท่ีราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของต าบล จะเป็นต าบลท่ี
มีขนาดเล็ก  โครงสร้างไม่ซับซ้อน  พื้นท่ีชุมชนอยู่กันไม่หนาแน่น กระจายตามสัดส่วนทุกหมู่บ้าน  

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ  
  มี ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน 

          1.4 ลักษณะของดิน 
การใช้ทรัพยากรดินในเขตต าบลมูโนะ  ส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย  และท าการเกษตร 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
พื้นท่ีในต าบลมูโนะ จะมีแม่น้ าไหลผ่านหนึ่งสาย คือ แม่น้ าสุไหงโก-ลก และคลองท่ีขุดลอก

ใหมไ่ด้แก่คลองชลประทาน 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
ในพื้นท่ีมีพื้นท่ีบางส่วนติดกับป่าพรุโต๊ะแดง 

2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
          2.1 เขตกำรปกครอง 

ต าบลมูโนะประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 หมู่ท่ี ๑ บ้านมูโนะ 
 หมู่ท่ี ๒ บ้านลูโบ๊ะลือซง 
 หมู่ท่ี ๓ บ้านปาดังยอ 
 หมู่ท่ี ๔ บ้านปูโป๊ะ 
 หมู่ท่ี ๕ บ้านบูเก๊ะ 
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          2.2 กำรเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

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

3. ประชำกร 
          3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 

ประชากรท้ังส้ิน  จ านวน  ๙,๘๑๒ คน แยกเป็นชาย ๔,๗๖๔ คน หญิง ๕,๐๔๘ คน มี 
๒,๕๐๘ หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 

 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

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

1 มูโนะ 1,249 1,321 2,570 862 
2 ลูโบ๊ะลือซง 670 645 1,315 337 
3 ปาดังยอ 922 1,070 1,992 441 
4 ปูโป๊ะ 953 955 1,908 419 
5 บูเก๊ะ 970 1,057 2,027 449 

 รวม 4,764 5,048 9,812 2,508 
 

          3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

4. สภำพทำงสงัคม 
 

 4.1 กำรศึกษำ 
  ต าบลมูโนะ  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้แก่  ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด (ศดม.) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) , โรงเรียนตาดีกา , โรงเรียนประถมศึกษา  
และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด (ศดม.)/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน ๔ แห่ง  
ดังนี ้
   ๑. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4  
   2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5  
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาดังยอ    ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3  
   ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเก๊ะ     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5  

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

ปอเนาะ  จ านวน  3  แห่ง  ดังนี้ 
1. สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลี  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 
2. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 
3. ปอเนาะดารุลอาบีดีน    ต้ังอยู่หมู่ท่ี  4 

โรงเรียน 
     1. โรงเรียนดารุลฟุรกอน หมู่ท่ี 5  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

               2. โรงเรียนบ้านมูโนะ  หมู่ท่ี 1  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
               3. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง หมู่ท่ี 2 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 
               4. โรงเรียนบ้านปาดังยอ หมู่ท่ี 3  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

     5. โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ  หมู่ท่ี 4  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
      6. โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์  หมู่ท่ี 1  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 4.2 สำธำรณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ  จ านวน  1 แห่ง 

 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 

          5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 
จ ำนวน 

สำยทำงรวม 
(สำย) 

ถนนลำดยำง
(สำย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สำย) 

ถนนหินคลุก
(สำย) 

ถนนลูกรัง 
(สำย) 

1 1๑ ๒ ๘ ๑ - 
2 ๘ 1 ๔ ๓ - 
3 ๑๑ ๑ ๖ ๓ 1 
4 ๑๑ - ๖ ๓ 2 
5 1๑ - ๘ ๓ - 

รวม ๕๒ 4 32 13 3 
ถนนเช่ือมระหว่าง

ต าบล 
๓ 2 - 1 

ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอืน่ 

๒ - - - 
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          5.2 กำรไฟฟ้ำ 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน   

          5.3 กำรประปำ 
มีระบบประปาบาหมู่บ้าน จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านมูโนะ  

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่  

          5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอสุไหงโก-ลก ห่างจากต าบลมูโนะไปทาง

ทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 กำรเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  การท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนผลไม้  เป็น

อาชีพหลัก  และประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปเป็นอาชีพรอง 
 

          6.2 กำรประมง 
- 

 

          6.3 กำรปศุสัตว์ 
ต าบลมูโนะ มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค เล้ียงแพะ แกะ เป็ด ไก่ ในบางครัวเรือน 

          6.4 กำรบริกำร 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 
มีร้านบริการถ่ายรูป พื้นท่ีหมู่ท่ี ๑ 
มีร้านคาร์แคร์บริการล้างรถ พื้นท่ีหมู่ท่ี ๑ 
มีร้านบริการน้ าด่ืมเพื่อการอุปโภคบริโภค พื้นท่ีหมู่ท่ี ๔ 
มีร้านบริการอินเทอร์เน็ตและเกม พื้นท่ีหมู่ท่ี ๕ 

          6.5 กำรท่องเที่ยว 
- 

 

          6.6 อุตสำหกรรม 
- 

          6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    2 กลุ่ม 
-กลุ่มเกษตรกรท านา    1 กลุ่ม 

          6.8 แรงงำน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  การท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนผลไม้ และ

ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
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7. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
 มีจ านวน ๕ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

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

1 มูโนะ 1,249 1,321 2,570 862 
2 ลูโบ๊ะลือซง 670 645 1,315 337 
3 ปาดังยอ 922 1,070 1,992 441 
4 ปูโป๊ะ 953 955 1,908 419 
5 บูเก๊ะ 970 1,057 2,027 449 

 รวม 4,764 5,048 9,812 2,508 

 
 7.2 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่การท าสวนยางพารา ท านา และท า
สวนผลไม้  
 7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกำรเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แมน่้ าสุไหงโก-ลก และมีคลองชลประทานมูโนะผ่านหมู่ท่ี ๑-๓ 

 7.4 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพือ่กำรอุปโภค บริโภค) 
  ใช้น้ าบ่อโดยส่วนใหญ่ และบางครัวเรือนซื้อน้ าเพื่อการบริโภค 
 

8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 กำรนับถือศำสนำ 
  ประชาชน หมู่ท่ี ๑  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีส่วนน้อยนับถือศาสนาพุทธ และ
ประชาชนหมู่ท่ี ๒-๕ นับถือศาสนาอิสลามท้ังหมด 
                โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

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

 8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก ต้ังอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีเอกลักษณ์
อันโดดเด่น ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  กิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ ท่ีโดดเด่น  คือ 
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  ๑ . พิธีถือศีลอด  (ถือบวช) หรือในภาษายาวีเรียกว่า “ปอซอ”  จะถือปฏิบั ติในเดือน 
“รอมฎอน” หรือเดือนท่ี 9  ของปีฮิจเราะห์ศักราช   ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็น
เวลา 1 เดือน  โดยจะงดเว้นจากส่ิงอบายมุขท้ังหลาย  ท้ังทางกาย  วาจา  และใจ  ต้ังแต่รุ่งอรุณจนกระท่ังพระ
อาทิตย์ตกดนิ  ท้ังนี้เพื่อให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึงภาวะการอดกล้ัน และให้รู้สึกถึงสภาพของผู้ท่ียากจน  เป็นต้น 
  2. การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ท่ีถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกระท าแก่เด็กชายท่ีมีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี  ภาษาถิ่นเรียกว่า  “ มา
โซะยาวี ” 

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

กิจกรรมต่างๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันท าพิธีละหมาดท่ีมัสยิด เย่ียมเยียนญาติพี่น้อง เป็นต้น 
ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 1  เดือน “เชาวาล” เดือนท่ี 10 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 

3.2  วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะมีการการ
เชือดสัตว์พลี (กุรบาน)  และเล้ียงอาหารให้แก่ผู้ยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากได้ท าพิธีละหมาดในตอนเช้า
แล้ว  จะตรงกับวันท่ี  10  ซุลฮิจญะห์  เดือนท่ี  12  ของปีฮิจเราะห์ศักราช 
  ๔. เมาลิด  คือ การฉลองเฉลิมพระเกียรติคุณของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.) เป็นการให้เกียรติยก
ย่องท่าน ร าลึกคุณงามความดีของท่าน ตรงกับเดือนรอบีอุลเอาวัล เดือนท่ี ๓ ของปีฮิจเราะห์ศักราช (เดือน
ประสูติของท่านนบี) 
  ๕. อาซูรอ คือ การกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีของคนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งค าว่า “อาซู
รอ” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า วันท่ี ๑๐ ของเดือนมูฮัมรัม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีฮิจเราะห์ศักราช (ปฏิทินอิสลาม) 
ซึ่งความเป็นมาของการกวนอาซูรอ สืบเนื่องจากได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในสมัยท่านนบีนุฮ ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของท่านนบีนุฮ และคนท่ัวไปอดอาหาร ท่านนบีนุฮ จึงประกาศให้
ผู้ท่ีมีส่ิงของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพื่อให้
ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยท่ัวหน้า 

8.3 ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  
   - 
  ภาษาถิ่น คือ  

ภาษามลายู 

9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

          9.1 น้ ำ 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

   แม่น้ าสุไหงโก-ลก  1 สาย 
   บึง    1 แห่ง 
  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
   ชลประทาน  ๑ สาย 

          9.2 ป่ำไม้ 
พื้นท่ีบางส่วนติดกับป่าพรุโต๊ะแดง 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 
1. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบประมำณที่ไดร้บัและกำรเบกิจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557– 2560 

          1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรต้ังงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  จากข้อมูลท่ีปรากฏในงบแสดงสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ สรุป
การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ รายละเอียด ดังนี้ 

 ปีงบประมำณ 2557 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     34,835,900      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     34,835,900      บาท 
 รายรับจริง                    35,214,844.51 บาท  
 รายจ่ายจริง 29,6288,54.12 บาท   
 ปีงบประมำณ 2558 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     40,541,930      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     40,541,930      บาท 
 รายรับจริง                    36,749,680.72  บาท  
 รายจ่ายจริง                   31,435,858.03  บาท 
 ปีงบประมำณ 2559 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    35,651,200      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    35,651,200      บาท 
 รายรับจริง                    34,577,019.17 บาท  
 รายจ่ายจริง 25,237,853.57 บาท 
 ปีงบประมำณ 2560 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    53,596,650 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    53,596,650 บาท  
 
          1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
           1.2.1 เชิงปริมำณ 
 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี ๒๕๕7 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕59)  
สรุปได้ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 6 22.22 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 56 31 55.36 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดเบียบชุมชน/สังคม   
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 2 13.33 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

5 0 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ    
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

9 3 33.33 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

19 10 52.63 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 33 16 48.49 
รวม 164 68 41.46 

 
สรุป จ ำนวนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี เฉพำะปี 2557 ก ำหนดไว้ 164 โครงกำร ปฏิบัติ
ได้จริง 68 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 4๑.46 
 
 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี ๒๕๕๘ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖0)  
สรุปได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 15 37.50 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 51 31 60.78 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

13 3 23.08 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

7 0 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ    
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

8 6 75.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24 12 50.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 27 20 74.07 
รวม 170 87 5๑.1๘ 

 

สรุป จ ำนวนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี เฉพำะปี 2558 ก ำหนดไว้ 170 โครงกำร ปฏิบัติ
ได้จริง 87 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 5๑.1๘ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 
จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี ๒๕๕9 (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1)  สรุปได้
ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 62 16 25.81 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 54 30 55.56 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดเบียบชุมชน/สังคม   
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

17 1 5.88 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

8 1 12.5 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ    
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

9 3 33.33 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 13 48.15 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 30 19 63.33 
รวม 207 83 40.1 

 

สรุป จ ำนวนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี เฉพำะปี 2559 ก ำหนดไว้ 207 โครงกำร ปฏิบัติ
ได้จริง 83 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 4๑.1 
 
 1.2.2 เชิงคุณภำพ 

 จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี ๒๕๕7 – 2559 สรุป
ได้ดังนี้ 

ปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรประเมินฯ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการ

มากเกินไป ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงน้อยมาก 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว มีจ านวนโครงการน้อยมาก และบางปีไม่ได้มี
การด าเนินการ 

3. จ านวนงบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการตามตามแผนพัฒนาต าบล 
 

กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
 

โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างน้อยมาก ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ 
ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

2. ผลที่ไดร้บัจำกกำรด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557– 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส ำคัญ 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2๗ ๖ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๕๖ ๓๑ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดเบียบชุมชน/สังคม   
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 ๒ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

5 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ    
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

๙ 3 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1๙ ๑๐ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี ๓๓ ๑๖ 
รวม 1๖๔ 6๘ 

 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 15 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 51 31 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดเบียบชุมชน/สังคม   
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

13 3 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

7 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ    
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

8 6 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24 12 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 27 20 
รวม 170 87 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

  ปี พ.ศ.๒๕๕9 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 62 16 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 54 30 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดเบียบชุมชน/สังคม   
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

17 1 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม    
   การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

8 1 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ    
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

9 3 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 13 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 30 19 
รวม 207 83 

 

 2.2 ผลกระทบ 
            โครงการในแผนพัฒนาสามปีมีมากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
  

3. สรุปปญัหำอุปสรรคกำรด ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557– 2560 
 

ปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรประเมิน 
1. ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  

กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้

จริงค่อนข้างน้อยมาก ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ 
ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

ส่วนที่  3  
ยุทธศำสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
1. ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแผนพฒันำระดบัมหภำค 

 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

 1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (1) ป ระ ช าชน ท ุก ช ่ว ง ว ัย ม ีค ว าม มั ่น ค งท า งด ้าน เ ศ รษ ฐก ิจ แ ละ ส ัง ค ม 
(Socioeconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
  3. การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  (3) มีการกระจายอ้านาจท่ีเหมาะสม 
  กรอบยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

 1.3 แผนพัฒนำภำค / แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนำจังหวัด 
 1) แผนพัฒนำภำค 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท่ีน าไปสู่
การพึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

  ๒) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน  

  วิสัยทัศน์ “เมืองยางพารา การค้าชายแดน และการท่องเท่ียว เช่ือมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน” 

 เป้ำประสงค์ 
๑. เป้ำประสงค์รวม : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (GRP) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
๒. เปำ้ประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  

๑. รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
 ๒. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจระบบโลจิสติกส์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

 ๑.1  พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
 ๑.๒  พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และ
เช่ือมโยงสู่อาเซียน 
 ๑.๓  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง สินค้าและบริการท่ีเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน  

 ๑.๔  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ๒.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และวางระบบป้องกันสาธารณภัย 

 ๒.๑  ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค) เพื่อรองรับการพัฒนา 
 ๒.๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ให้สามารถรองรับการขยาย
ทางเศรษฐกิจ   

14 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 ๒.๓  วางระบบป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 
 ๒.๔  ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิต พัฒนาสินค้า
และบริการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม   
 ๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม   
 ๒.๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๗  สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 ๓.  พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้ายางพารา และ
การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

๓.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และเพิ่มความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต สนับสนุน
เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ องค์ความรู้ ให้สถาบันเกษตรกร ในการบริหารจัดการ การแปรรูปผลผลิตให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า 

๓.2 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนให้ด าเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุ่ม เกษตรแปลงใหญ่เป็น
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้   

๓.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง
และผลิตภัณฑ์ยาง  
    ๓.4 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มมูลค่ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และสนับสนุนเมืองยาง 

๓.5 ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าท่ีเกี่ยวกับยางพารา 

        3) แผนพัฒนำจังหวัด 

  วิสัยทัศน์  “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นรานา่อยู่ มุ่งสู่สันติสุขท่ียั่งยืน”  

            ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส 

            ยุทธศำสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับ การท่องเท่ียว การค้า และการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของจังหวัด 
กลยุทธ์ ท่ี  2 พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ

ผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี

ปริมาณ คุณภาพ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้าและการส่งออก 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 5 ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและกีฬา 

15 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรม
เพิ่มมูลค่า ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเท่ียว และการบริการ 
เน้นการกระจายรายได้เป็นไปอย่างท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

กลยุทธ์ที  8 ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่ มค่าจากฐานของการกีฬา 
นันทนาการ และการบริการ 
           ยุทธศำสตร์ที่  2 เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และ
วิสาหกิจชุมชนเช่ือมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ท่ี 2 จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ ท่ีมีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนท่ีเป็นสากล 

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมด่านชายแดน รองรับการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เช่ือมโยงการค้าชายแดน
อย่างเป็นระบบครบวงจร 

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างพื้นท่ีการค้าเช่ือมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนใน
พื้นท่ี และจังหวัด 

กลยุทธ์ท่ี 6เช่ือมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการท่ีมี
มาตรฐานการค้าชายแดน ในระดับต้นแบบท่ีดีของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 7พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เช่ือมโยงการค้ากับ
ประเทศอาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชด าริและ
เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความต่ืนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปล่ียนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีดีงาม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปล่ียนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะด้านภาษาพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน 
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

และใช้พื้นท่ีเป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง 
กลยุทธ์ท่ี 7 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองส่ิงแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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กลยุทธ์ท่ี 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้วยการมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง 
 ยุทธศำสตร์ที่  4 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบ
เรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรม
ทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี 

กลยุทธ์ท่ี 4 ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้
ลดลงในท่ัวทุกพื้นท่ีอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพ
ของบุคลากร และการพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เช่ือมั่นไว้วางใจจากประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างพื้นท่ีให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และภาคภูมิใจในพื้นท่ีให้กระจายท่ัวทั้งจังหวัด  

          1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนรำธิวำส 
 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนรำธิวำส 
  “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ
ก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด 
  ๒. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเท่ียว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ตลอดท้ังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
  ๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  ๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
  ๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล 
และผังจังหวัดได้มาตรฐาน 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ท่ีมั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา 
นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
  ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยนื สู่ประชาคมอาเซียน 
  ๕. มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างยัง่ยืน 
  ๖. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
  ๗. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนรำธิวำส 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
 
 
 
 
2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน  ระบบ
ระบายน้ า 
1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
2.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
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๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
๔) กำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำร
ลงทุนพำณิชยกรรม และกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
๕) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
 
 
 
 
๗) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 
  
 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง 
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
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2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน ์

 “ต าบลมูโนะน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน  ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม  ก้าวน าหน้าการ
บริหาร  เด่นเรื่องกีฬา  ปวงประชาร่มเย็น” 

          2.2 ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

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

          2.4 ตัวชี้วัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
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          2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน -การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นท่ี เช่น ถนน สะพาน ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  
อาคารต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต -โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
-อบรมส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ  
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นท่ี 
-ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนการ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคม
และควำมสงบเรียบร้อย 

-ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูก
จิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชย กรรม   
-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า เป็นต้น 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

-ส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

-การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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          2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
   3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
   4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
   4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
   4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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 ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
   7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

 

          2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมูโนะ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะก าหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ และ 37 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน  ระบบระบายน้ า 
   1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
   1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   2.๓ ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

   3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
   3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

   4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
   4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
   4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
   4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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 ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 

 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร  เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อยการพัฒนา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

 

3. กำรวิเครำะห์เพื่อพฒันำท้องถิน่ 
3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   
โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง  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) มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก 
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3) มีสถานท่ีราชการเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 
4) มีกองก าลังรักษาความสงบในพื้นท่ี 
5) ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6) มีสถานศึกษา ท้ังด้านศาสนาและสามัญ 
7) ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 
8) การบริการประชาชนท าได้รวดเร็ว ประหยัด 
9) ประชาชนรักความสงบ อยู่อย่างเอื้ออาทรและเพียงพอ 
10) มีตลาดนัดซึ่งเป็นศูนย์รวมซื้อ-ขายสินค้าของต าบล 
11) พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
12) มีพื้นท่ีติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 

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

3. โอกาส  ( Opportunity ) 
1) รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ 
2) เป็นต าบลท่ีมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สะดวกแก่การท าการค้าชายแดน 
3) มีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
4) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
6) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. อุปสรรค (Threat) 
1) เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีส่งผลท าให้นักลงทุนจากภายนอกขาดความเช่ือมั่นในการลงทุนใน

พื้นท่ี 
2) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
3) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เยาวชนขาดจริยธรรม 
4) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
ตามท่ีกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัว

จัดต้ังสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงต้ังแต่ ปี 2510 ถึง 2534 
สมาคมเอเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 - 5 เป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอื่น เช่น สหภาพยุโรป อีกท้ังได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  ส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็ นต้อง
ปรับตัว  เพื่อให้สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ท่ีประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
  1. เพื่อให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
ได้อย่างเสรี 
  2. เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ 
  4. เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน 
ในกรณีของประเทศไทย ส่วนท่ีส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
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เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การ
เคล่ือนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหล่ังไหลเข้ามาของทุนต่างชาติท่ีจะ
เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นท่ี 
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการ
ผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
ส่ิงแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคล่ือนย้ายแรงงานและนักท่องเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเช้ือชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเส่ียง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมท้ังอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอื้ออาทรและมีความมั่นคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการ
ส่ือสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีความเป็นสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
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นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่ิงเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นท่ีมีพรมแดนติต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมท่ี
คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
  7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถส่ือสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นท่ีมาติดต่อราชการได้ 
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ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง 

พ้ืนฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  

การวิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

เติบโตที่เป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
เพ่ือการ

พัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

และ 
ธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาคเมือง  
และพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหล่ือมล้ า
ในสังคม 

ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมและระบบโลจิส ติกส์  อนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
วางระบบป้องกันสาธารณภัย 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา
และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
เสริมสร้างศักยภาพการค้า
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมือง
ให้น่าอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
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ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที ่1  
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่2  
เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่าง
ประเทศที่เข้มแข็ง 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4 
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่3 
พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่า
อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที ่1  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จังหวัดได้มาตรฐาน  
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที ่5  
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพย์กร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที ่6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที ่3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศำสตร์ที ่4  
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที ่7  
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ 
อบต.มูโนะ 

ยุทธศำสตร์ที ่1  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จังหวัดได้มาตรฐาน  
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที ่3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศำสตร์ที ่4  
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที ่5  
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพย์กร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที ่6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที ่7  
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์
ที่ 1-3 

 

 

เป้ำประสงค์ 
       ที่ 4-8  
 

 

เป้ำประสงค์ 
ที่ 9 

 

 

เป้ำประสงค์ 
ที่ 10 

 

 

เป้ำประสงค์
ที่ 11 

 

 

เป้ำประสงค์ 
ที่ 12-13 

 

 

เป้ำประสงค์ 
ที่ 14-15 

 

 
กลยุทธ์ที ่1.1-1.4 
      

 

 

กลยุทธ์ที ่2.1-2.7 

      
 

 

กลยุทธ์ที ่3.1-3.4 

      
 

 

กลยุทธ์ที ่4.1-4.5 

      
 

 

กลยุทธ์ที ่5.1-5.5 

      
 

 

กลยุทธ์ที ่6.1-6.5 
      
 

 

กลยุทธ์ที ่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 
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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 

1.พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผังต าบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด 
  
 

2 .ส่ ง เส ริ ม อาชี พ  ง าน
ส วั ส ดิ ก า รสั 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
ปฏิ บัติการการต่อสู้ เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด กีฬา 
นั น ท น ากา ร แล ะกา ร
สาธารณสุข ตลอดทั้งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

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

 

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

5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้าง
จิตส านึกในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ปรับ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์  ก า ร
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัด
น้ าเสีย และการใช้พลังงาน
ทดแทนตลอดทั้งสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการ
ตามแนวพระราชด าริ และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง        
 

 

6.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 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 
โบ ร า ณ ส ถ า น  ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่ น  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 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

๓.๔  แผนผังยุทธศำสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลมูโนะน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน  ดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรม  ก้าวน าหน้าการบริหาร  เด่นเรื่องกีฬา  ปวงประชาร่มเย็น 
 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

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

 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 

งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที ่
๒.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
๓.ส่งเสริมการการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
๔.ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้หัน
มาสนใจกีฬาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 
๕.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๑.ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมด้านศาสนา 

๑.อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 

๑. บริหารจัดการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๒. ๒. บริหารงานและปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

แบบ ยท.๐2 

กลยุทธ์ 

-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

  
 

 

 -แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 -แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
 -แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 
 -แผนงานการเกษตร 
 -แผนงานงบกลาง 

 

 

-แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

      
 

 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 -แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

      
 

 

 -แผนงานบริหาร งานทั่วไป 
 -แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
 -แผนงานการเกษตร 

      
 

 

 -แผนงานบริหาร งานทั่วไป 

      
 

 

๑.จัดระเบียบตลาดมูโนะ 

ค่าเป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือพัฒนางาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว 

เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เพ่ือพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนางานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย- 
กรรม และการท่องเที่ยว 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

แผนงาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงกำร 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/ 
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

-พัฒนาด้าน
โครงสร้างให้ได้
มาตรฐานและ

ครอบคลุม 

โครงสร้างพ้ืนฐานมี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน 

47 51 23 21 สามารถด าเนินการ
ได้ 142 โครงการ 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆ 

กองช่าง กรมฯ/
อบจ./
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 2 

การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

เพ่ือพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบล 
มูโนะเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง 

64 59 55 55 สามารถด าเนินการ
ได้ 233 โครงการ 

พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กอง
สวัสดิการฯ/

กอง
การศึกษา/

กอง
สาธารณสุขฯ 

จังหวัด/ 
อ าเภอ/
สาธารณ

สุข 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 3 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและความ
สงบเรียบร้อย 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ

ความสงบ
เรียบร้อย 

ระดับการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความ

ปลอดภัยของประชาชน
ภายในต าบลมูโนะ

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

17 12 12 12 สามารถด าเนินการ
ได้ 53 โครงการ 

พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม

และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการด้านส่งเสริม
ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด/ 
อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสต
ร์ ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 4 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การวางแผนการ

ส่งเสริมการ 
ลงทุนพาณิชย- 
กรรมและการ

ท่องเท่ียว 
 

จ านวนผู้ได้รับการ
ส่งเสริม/สนับสนุน
การลงทุนเพ่ิมข้ึน 

6 5 5 5 สามารถ
ด าเนินการได้ 
21 โครงการ 

พัฒนาด้านการ
วางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ

การท่องเท่ียว 
 

โครงการด้านการ
วางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชย- 

กรรมและการ
ท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองช่าง 

- 

แบบ ยท.๐3 
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ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงกำร 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสต
ร์ ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การบริหาร

จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลมูโนะได้รับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์

และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

11 10 6 6 สามารถ
ด าเนินการได้ 
33 โครงการ 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้าน
การบริหาร

จัดการและการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองช่าง/ 
กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสต
ร์ ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญา

ท้องถ่ิน 

ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินได้รับการ

อนุรักษ์และบ ารุงรักษา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

19 17 17 17 สามารถ
ด าเนินการได้ 7 

โครงการ 

พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการด้าน
ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ

ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน

การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เพ่ือพัฒนา
ด้านการ

บริหารจัดการ
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ

องค์กรเพ่ิมข้ึน 
 

22 14 13 13 สามารถ
ด าเนินการได้ 
62 โครงการ 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

โครงการด้าน
การบริหาร

จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองคลงั/ 
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษาฯ 

- 
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ส่วนที่ 5  
กำรติดตำมและประเมนิผล 

 

1. กำรติดตำมและประเมนิผลยุทธศำสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ี
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
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(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ ท้องถ่ินสี่

ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  
รวมคะแนน 100  

2. กำรติดตำมและประเมนิผลโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิน่ในภำพรวม 
 3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคณุภำพ 
 ข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และ ข้อ ๒๙ (๓) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
- เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
- วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
- ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่นในอนำคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
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1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) กำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิ จัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของ
รัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็น
หน้าท่ีของข้าราชการท้องถิ่น ท่ีจะปรับใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ 
จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) กำรปรับตัวเข้ำกับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆท่ีกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในส่ิงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการอุปโภคและ
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บริโภคฟรี และของฟรีอื่นๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน รวมตลอดถึงปัญหาความ
ยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบใน
ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความ
สนใจท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) กำรปรับตัวเข้ำกับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) 
บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อบางกลุ่ม ก่อให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผล
โดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคง
ไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ี
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) กำรปรับตัวเข้ำกับวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆ  ผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพฒันำ (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) กำรเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
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- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

จากการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล     
มูโนะ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
             การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนท างาน หรือการอื่นใด และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ี โดยเฉพาะตลาดมูโนะท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายและราคาถูก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ 
เช่น ถนน ป้ายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต  
             ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนท่ีดี ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
จะรุนแรง คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อย 
             การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดยต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับประชาชน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสถานท่ี

สาธารณะในพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่ง

ต้องดูแลและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องท าการรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ไว้
ให้ลูกหลานได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องปรับปรุงในการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหาร

ภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 
เป็นต้น 
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แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมูโนะ 
อ ำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนรำธิวำส 
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ภำคผนวก 
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ผนวก ก 
 รูปแผนทีต่ำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 
 
 

ผนวก ข 
 

กำรประเมินคุณภำพของแผน 
ผลกำรพิจำรณำคุณภำพแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมูโนะ 

(พ.ศ.25๖๐ – 256๒) 
************************   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็กำรพิจำรณำ คะแนน คะแนนทีไ่ด ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 7 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 16 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 60 
   3.1 วิสัยทัศน์ (5)       4 
   3.2 พันธกิจ (5)       5 
   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)     10 
   3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)       5 
   3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)     13 
   3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10)     10 
   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)     13 

รวม 100 83 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภำพทั่วไปของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานท่ี
ท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติท่ีส าคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-การส ารวจและจัดเก็บเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 
-มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานในแต่
ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 
 

7 
2 
 

2 
1 
 

2 

2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ 

ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ ข้อมูลที่ส ำคญั ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและมีกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลที่ส ำคญั เพือ่ชี้ให้เห็นศกัยภำพ ปัญหำและควำม
ต้องกำร 
    กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพือ่กำรจัดท ำแผนพัฒนำและ/หรอื จปฐ. 
     -ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
     -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ ด้านสังคม เช่น ก าลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด เป็นต้น 
     -มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    กำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรฯและสิ่งแวดล้อม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     -มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ของ อปท. 
    SWOT ต้องสอดคลอ้งกับโอกำสและศกัยภำพของอปท. 
     -การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

25 
 
 
 

4 
(2) 
(2) 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
(3) 

16 
 
 
 

2 
1 
1 
 

3 
2 
 
 

1 
 

3 
1 
 

2 
 

4 
3 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

     -มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 
 

(2) 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ(ต่อ) 

   สรปุประเดน็ปญัหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิง
พื้นที ่
     -มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีโดยช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ 
     -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นท่ีหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 
    -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

4 
 

1 
 
 

1 
 

2 

3. ยุทธศำสตร ์
    3.1 วิสัยทัศน ์

   มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท.ตอ้งกำรจะเปน็หรือบรรลุ
ถึงในอนำคตอย่ำงชัดเจนสอดคล้องกบัโอกำสและศกัยภำพที่
เปน็ลักษณะเฉพำะของอปท.  
     -จุดเน้นและสิ่งท่ีต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 
     -มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพืน้ท่ี 

65 
5 
 

(3) 
 

(2) 

60 
4 
 

2 
 

2 
    3.2 พันธกิจ        

     -แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็นเพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
     -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

    3.3 ประเดน็ยุทธศำสตร ์   มีควำมชัดเจนสอดคลอ้งกับวิสัยทศันแ์ละเงื่อนไขเฉพำะของ
พื้นที ่
     -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     -ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของอปท. 
     -มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

10 
 

4 
4 
 

2 



 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

    3.4 เป้ำประสงค ์    สอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศำสตร ์
     -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
     -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการท่ี
จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 
 

5 
(3) 
(2) 
 

5 
3 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

    3.5 ตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละประเดน็
ยุทธศำสตร ์

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
   ตัวชี้วัด 
     -มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ 
     -สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

13 
8 
4 
 

4 
   ค่ำเป้ำหมำย  
     -แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
     -มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ท้ังด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

5 
3 
2 

    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเดน็ยุทธศำสตร ์

    มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอด
รับและสนับสนุนกำรบรรลผุลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละ
ประเดน็ยุทธศำสตร์ และสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพำะของพื้นที่ 
       -กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและ
มีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
       -มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการทีชัดเจนเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

10 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

10 
 
 

5 
 
 

5 
 

    3.7 บัญชีรำยกำร/ชดุ
โครงกำรพฒันำ 

บัญชีรำยกำรชดุโครงกำร ประกอบด้วย 
   โครงกำร/กิจกรรม 
     -มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
     -การจัดล าดับของ โครงการ/กิจกรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

   โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธอ์ย่ำงชัดเจน และ
น ำไปสูผ่ลส ำเร็จของเป้ำประสงค ์
     -โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
     -มีโครงการฯครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
     -มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
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 รวมคะแนนทีไ่ด ้ 100 83 
 
หมำยเหตุ :  1. การประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
      2. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้ส าหรับ  
                   ตรวจสอบ 

 


