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องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลมูโนะมูโนะ  

อําเภออําเภอสุไหงโกสุไหงโก--ลกลก            จงัหวัดจงัหวัดนราธิวาสนราธิวาส  



บทนํา 

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานของรัฐรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน รวมทั้งการ
กระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและเอกภาพ
ในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มคีวามโปรงใส 
ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด และเปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชนในดานขอมูลขาวสารและสงเสริมใหประชาชนรูจักใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขารับบริการจากรัฐไดอยางสะดวกสบายขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง  และมีการวางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร    องคการบริหารสวนตําบลมูโนะจึงไดจดัทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเปน
แนวทางในการดําเนินการ 
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สวนที่ ๑ 

บททั่วไป 
๑.๑ ความเปนมาของการจัดทําแผนแมบท 

   สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมถึงองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน

รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานภารกิจ เกิดบูรณาการและ

เอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความ

โปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานและการบริหารงานในองคกร แตเนื่องจากองคการบริหารงานสวนตําบลมูโนะ ยังขาดบุคลากรที่

มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางไร

ทิศทาง ขาดกลยุทธและเปาหมายอยางชัดเจน ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดวยสาเหตุ

ดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ จึงตองจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกําหนดกลยุทธใน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม รวมทั้งใหเกิดความสอดคลองในการพัฒนาเพื่อสามารถ

เชื่อมประสานสารสนเทศกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต 
 

๑.๒ วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑) เพื่อใหเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวน

ตําบลมูโนะ 

 ๒) เพื่อใหพนักงานสวนตําบล ไดนําเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมาใชในการพัฒนาการ

บริหารและการบริการอยางเปนระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

 ๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตําบลใหไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีเทคโนโลยสารสนเทศ

และการสื่อสารเปนเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสรางการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมแหงการ

เรียนรู การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการคาการบริการและการลงทุน 
 

๑.๓ วิสัยทัศนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 “ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือการบริหารและการบริการประชาชน” 
 

๑.๔ พันธกิจ 

 จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริหารและการบริการให

ทั่วถึงทุกหมูบานเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    กระตุนใหเกิดความตื่นตัวและสราง

วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดําเนินวิถีชีวิต 
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๑.๕ เปาประสงค 

 องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ      เปนสังคมยุคใหมสงเสริมใหประชาชนกาวทันเทคโนโลยีและใช

เทคโนโลยีติดตอราชการเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วมีคุณภาพทั่วถึง 

โดยมีการดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑. การใช ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี 

 ๒. เปนสังคมยุคใหมท่ีเพียบพรอมไปดวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใช

บริการตลอดจนการเขาถึงขอมูลอยางท่ัวถึงโดยจะตองเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและใช

อยางสรางสรรค 
 

๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวย 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

   ทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

   การจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของ 

   องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

   ประสิทธิภาพ 
 

๑.๗ แผนงาน / โครงการ 

 ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตแผนแมบทดังกลาว จะดําเนินการโดยมี

กรอบแผนงานโครงการที่สําคัญ   ไดแก  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT การพัฒนาบุคลากรและการ

พัฒนาการบริหารจัดการ  
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สวนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๒.๑  ขอมูลสภาพทั่วไป 
       องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยก
ฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  และดําเนินการตามอํานาจหนาที่เปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ  และกฎหมาย  เพื่อบริการประชาชนและพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

สภาพทางภูมิศาสตร 
 ตําบลมูโนะมีสภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง    ติดกับที่ราบบริเวณแมน้ําสุไหงโก-ลก (ฝงซาย) 

พื้นที่สวนใหญเปนดินนา และเขตปาสงวนแหงชาติ  “ สุไหงปาดี ”  มีอาณาเขตโดยสังเขป  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลปูโยะและอําเภอตากใบ 
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลปูโยะและตําบลปาเสมัส 
 

ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 
 สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ  เปนที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของตําบลจะเปนตําบลที่มีขนาด

เล็กโครงสรางไมซับซอน  พื้นที่ชุมชนอยูกันไมหนาแนน กระจายตามสัดสวนทุกหมูบาน ประชากรในเขต

ตําบลมูโนะ  ณ  เดือนกันยายน 2557 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 9,504 คน ชาย 4,620 คน หญิง 4,884 คน  

มี 2,404 ครัวเรือน  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ 
 สภาพโดยทั่วไปของตําบลมูโนะ  สามารถจําแนกออกเปนดานตางๆ  ตามสภาพการพัฒนาของตําบลได  
ดังตอไปนี ้

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในตําบลมูโนะ  ในปจจุบันถือวาอยูในเกณฑดีไมวาจะเปนการพัฒนา
ถนน ไฟฟา  ประปา ฯลฯ  ประชาชนจะไดรับบริการอยางทั่วถึง จะมีก็แตบางสวน เทานั้นที่จะตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม 
 1.  การคมนาคม 
 -  มีถนนสายหลัก 1  สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4057   ผานตําบลมูโนะ ในหมูที่ 1  หมูที่  
2  หมูที่ 4  และหมูที่  5 
 -  ถนนเชื่อมตอระหวางหมูบานเปนถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนหินคลุกและถนน
ลูกรัง   รวม  54  สาย 
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หมูที่ 1 
1. ถนนลาดยางสายกูโบรสามแยก ร.ร.บานมูโนะ  ยาว  500  เมตร 
2. ถนนลาดยางสายตลาดนัดเกา – สามแยกตลาดมูโนะ  ยาว  250  เมตร 
3. ถนนน คสล.ซอยขี้แพะ  ยาว  150  เมตร 
4. ถนนหินคลุกซอยดาโตะ  ยาว  220  เมตร 
5. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ – ร.ร.บานมูโนะ  ยาว  250  เมตร 
6. ถนน คสล.หลัง อบต.มูโนะ  ยาว  180  เมตร 
7. ถนน คสล.หลังมัสยิดมูโนะ – ร.ร.นะหฎอฏลอิสลาฮียะห  ยาว  550  เมตร 
8. ถนน คสล.สายปอเนาะ – หัวสะพาน  ยาว  200  เมตร 
9. ถนน คสล.สายปอเนาะใน – ชลประทาน  ยาว  500  เมตร 
10. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ – ชลประทาน  ยาว  500  เมตร 
11. ถนน คสล.สายตาเซะ – ชลประทาน  ยาว  700  เมตร 

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

หมูที่  3 
1. ถนนลาดยางสายชลประทาน – เขตตําบลนานาค  ยาว  3,200  เมตร 
2. ถนน คสล.สายบาโงจีนอ  ยาว  900  เมตร 
3. ถนนหินคลุกสายริมคลอง  ยาว  150  เมตร 
4. ถนนบุกเบิกสายบรือมงลูกรัง  ยาว  320  เมตร 
5. ถนน คสล.สายบรือมง  ยาว  250  เมตร 
6. ถนน คสล.สายปาดังยอ – สะพานไม  ยาว  400  เมตร 
7. ถนน คสล.ซอยรอปาอุทิศ  ยาว  200  เมตร 
8. ถนน คสล.ซอยกูโบร  ยาว  150  เมตร 
9. ถนนหินคลุกสาย อบต.47  ยาว  200  เมตร 
10.ถนนหินคลุกสายกูแบกือแย – บาโงปูโปะ  ยาว  1,100  เมตร 
11.ถนน คสล.สายบาโงปูโปะ – บึงรามิง  1,200  เมตร 

หมูที่  4 
1. ถนน คสล.สายปูโปะใต  ยาว  200  เมตร 
2. ถนน คสล.สายปูโปะกลาง  ยาว  250  เมตร 
3. ถนนหินคลุกสายกวาลอมาแต – ชลประทาน  ยาว  200  เมตร 
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4. ถนนลูกรังสายชลประทาน – โคกสือแด  ยาว  400  เมตร 
5. ถนนลูกรักสายชลประทาน – ปูโยะ  ยาว  600  เมตร 
6. ถนน คสล.สายมะซูยีอุทิศ  ยาว  250  เมตร 
7. ถนนหินคลุกสายกูแบรามา – กวาลอมาแต  ยาว  2,000  เมตร 
8. ถนน คสล.กูแบปาเซ – กูแบรามา  ยาว  200  เมตร 
9. ถนน คสล.สายกูแบปาเซ – บึงรามิง  ยาว  2,200  เมตร 
10. ถนนหินคลุกสายกูแบปาเซ – ปอเนาะ  ยาว  900  เมตร 
11. ถนน คสล.สายปอเนาะ  ยาว  200  เมตร 
12. ถนนหินคลุกสายปอเนาะ – ชลประทาน  ยาว  350  เมตร 
13. ถนน คสล.สายมิยาซาวา  ยาว  500  เมตร 
 

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

 2.  ไฟฟา  ประชาชนในตําบลมูโนะ ไดรับบริการไฟฟาอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
3.  รางระบายน้ํา  ระบบรางระบายน้ําโดยทั่วไป สามารถใชการไดดี การกอสรางครอบคลุมและ 

ทั่วถึงเกือบทุกพ้ืนที่  มีบางสวนเทานั้นที่ตองกอสรางเพ่ิมเติมในชุมชนเพื่อเสริมตอและแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
4.  โทรศัพท   สํานักงานโทรศัพท  อําเภอสุไหงโก-ลก   เปนผูใหบริการโทรศัพทในเขตตําบลมูโนะ 

สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง มีคูสายเพียงพอสําหรับใหบริการประชาชนจํานวนหนึ่ง 
 5.  การจราจร  การจราจรในเขตตําบลมูโนะ เปนไปอยางสะดวก ปริมาณการใชรถ ใชถนน ของ
ประชาชนมีไมมากนัก  ไมทําใหเกิดปญหารถติดแตอยางใด 

การสัญจรในเขตตําบลมูโนะ 
 1.  ทางรถยนต  การเดินทางโดยรถยนตในเขตตําบลมูโนะ  มีสภาพถนนที่สะดวกสบายมีถนนสี่เลนส
ตัดผานสามารถเดินทางไปมาระหวางตัวจังหวัดและอําเภอตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย 
 2.  ทางรถไฟ   การเดินทางโดยรถไฟ มีสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก  แลวเดินทางดวยรถยนตหรือจักรยานยนต  
ประมาณ  13  กิโลเมตร  ก็จะถึงตําบลมูโนะ 
 3.  ทางอากาศ  นราธิวาสมีทาอากาศยานพาณิชย  1  แหง ตั้งอยูที่บานทอน อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส   
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การสื่อสาร 
 ในเขตตําบลมูโนะ  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดรับบริการที่สะดวกสบายสามารถรับชม
โทรทัศนจากสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยไดอยางชัดเจนทุกชอง  และนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการแพรภาพ
ของสถานีโทรทัศนของประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซียไดอีกดวย 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติในตําบลมูโนะ  สามารถจําแนกได  ดังนี้ 
 1.  ทรัพยากรที่ดิน  การใชทรัพยากรดินในเขตตําบลมูโนะ  สวนใหญจะใชเปนที่อยูอาศัย  และทํา
การเกษตร 
 2.  ทรัพยากรน้ํา  พื้นที่ในตําบลมูโนะ จะมีแมน้ําไหลผานหนึ่งสาย คือ แมน้ําสุไหงโก-ลก และคลอง
ที่ขุดลอกใหมไดแกคลองชลประทาน 
 

ดานเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจของประชาชนในเขตตําบลมูโนะ ถือวาอยูในเกณฑคอนขางดี ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขาย  การทําสวนยางพารา ทํานา และทําสวนผลไมเปนอาชีพหลัก และประกอบอาชีพรับจางทั่วไป
เปนอาชีพรอง 

ดานสังคม 
 ประชาชนในเขตตําบลมูโนะ  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การประพฤติปฏิบัติประจําวันของชาว
มุสลิมจะถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

สถาบันทางศาสนา 
 ในตําบลมูโนะ  มีมัสยิด  จํานวน  6  แหง 
 1. มัสยิดดารุซาลาม   ตั้งอยูหมูที่   1 
 2. มัสยิดอัลเราะหมาน   ตั้งอยูหมูที่   2 
. 3. มัสยิดมุสตากีม (โคกกลาง)  ตั้งอยูหมูที่   2 
 4. มัสยิดอรอหฮีม   ตั้งอยูหมูที่   3 
 5. มัสยิดอิสลามียะห   ตั้งอยูหมูที่   4 
 6. มัสยิดนูรุลยาบาล   ตั้งอยูหมูที่   5 

การศึกษา 
 ตําบลมูโนะ  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา  ไดแก  ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิด (ศดม.), ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบูเกะ (ศพด.), โรงเรียนตาดีกา, ปอเนาะ, โรงเรียน
ประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
 
 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด     จํานวน  3  แหง    คือ 
 1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอรอหฮีม       ตั้งอยูหมูที่  3   บานปาดังยอ 
ครูผูดูแลเด็ก คือ    1. นางซากียะ  เจะและ 
       2. นางสูราญา หะยีอาแว 
     3. นางรอฮายา  หะยีมีนา 
     4. นางสาวรอวียะ  อาดัม 
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 2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดอิสลามียะห      ตั้งอยูหมูที่   4   บานปูโปะ 
ครูผูดูแลเด็ก   คือ  1. นางสาวรูซีลา เฮง 
ผูดูแลเด็ก  คือ    1. นางสาวอณิณัฐญา   ยูโซะ 
     2. นางสาวใยนะ  ยีแวเฮง 
 3. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิดนูรุลยาบาล       ตั้งอยูหมูที่   5    บานบูเกะ 
ครูผูดูแลเด็ก คือ  1. นางสาวนอรอไอนิง สะแลแม 

  2. นางสาวติปอตียะ ดือเลาะ 
ผูดูแลเด็ก   คือ    1. นางรอกีเยาะ เตาะสาตู 
     2. นางสาวไซนี มะ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  แหง   คือ 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบูเกะ        ตั้งอยูหมูที่  5    บานบูเกะ 
ครูผูดูแลเด็ก  คือ   นางซาลีฮะ เจะมามะ 
ผูดูแลเด็ก     คือ   นางนันทาวดี ศรีหิรัญ 
   

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

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

โรงเรียน   จํานวน  6  แหง 
1. โรงเรียนดารุลฟุรกอน    หมูที่  5   เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 

        2. โรงเรียนบานมูโนะ         หมูที่  1   เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
          3. โรงเรียนบานลูโบะลือซง  หมูที่  2   เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6 
         4. โรงเรียนบานปาดังยอ    หมูที่  3     เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6 

5. โรงเรียนบานปูโปะ     หมูที่  4     เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่  3 
          6. โรงเรียนนะหฎอฎลอิสลาฮียะห   หมูที่  1     เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 - 6 
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ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีเอกลักษณอันโดด
เดน  ทางภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น  โดยประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  เอกลักษณที่สําคัญของ
ประชากรในแถบนี้  คือ 
 1.  การแตงกาย   ไมมีเครื่องแบบที่แนนอน  แตตองแตงกายใหสุภาพ  ไมเปดเผยสวนใดของรางกาย
ที่ยั่วยวนอารมณทางเพศของทั้งชาย และหญิง  โดยสวนใหญผูชายนิยมนุงโสรงหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อ
แขนยาวถึงขอมือและสวมหมวกกาปเยาะ   สวนผูหญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงขอมือและนุงผาคลุมถึงขอเทา
ตามขอบัญญัติศาสนา 
 2.  พิธีถือศีลอด  (ถือบวช)  หรือในภาษายาวีเรียกวา “ปอซอ”  จะถือปฏิบัติในเดือน “รอมฎอน” 
หรือเดือนที่ 9  ของปฮิจเราะหศักราช   ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเปนเวลา 1 เดือน  
โดยจะงดเวนจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  ตั้งแตรุงอรุณจนกระทั่งพระอาทิตยตกดิน  
ทั้งนี้เพ่ือใหชาวมุสลิมไดรูสึกถึงภาวะการอดกลั้น และใหรูสึกถึงสภาพของผูที่ยากจน  เปนตน 
 3.  การเขาสุนตั   เปนหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุมปลาย
อวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะกระทําแกเด็กชายที่มีอายุระหวาง 6 - 12 ป ภาษาถิ่นเรียกวา “ มาโซะยาวี 
” 

4.  ฮารีรายอ    ในรอบปฮิจเราะหศักราช  จะมีวันรายอ  2  ครั้ง  คือ 
4.1 วันอดีิลฟตรี  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม  (หลังการออกบวช) โดยจะมีกิจกรรม

ตางๆ เชน  แตงกายใหสะอาดเรียบรอย  รวมกันทําพิธีละหมาดที่มัสยิด  เยี่ยมเยียนญาติพี่นอง  เปนตน  ซึ่งจะ
ตรงกับวันท่ี 1  เดือน “เชาวาล”  เดือนท่ี  10  ของปฮิจเราะหศักราช 

4.2  วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะมีการการเชือด
สัตวพลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารใหแกผูยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากไดทําพิธีละหมาดในตอนเชาแลว  
จะตรงกับวันที่  10  ซุลฮิจญะห  เดือนท่ี  12  ของปฮิจเราะหศักราช 
 5.  ขนบธรรมเนียมการเคารพ   ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกลาว “อัสลามูอาลัยกูม” (ขอความ
สันติจงมีแดทาน) และมีการรับวา  “วาอาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจงมีแดทานเชนกัน)  และยื่นมือสัมผัสกัน (ซา
ลาม) 
 

ศิลปการแสดงพื้นบาน 
 1.  ซีละ   คือ   ศิลปะการตอสูปองกันตัว  ที่มีลักษณะคลายมวยไทย  และมีลักษณะคลายมวยปล้ํา 
รวมกัน  (มีการแตะ ถีบ ตอย และมีการปล้ําใหลมกันดวย) 
 2.  ลิเกฮูลู  ปรกติมักจะเลนในหมูบานเนื่องในงานเขาสุหนัต   มีความหมายตามพจนานุกรม Kamus 
Dewan ของ Dr.Teuku Iskanda  2  ประการ  คือ 
  2.1 หมายถึง  เพลงสวดพระเจา  ปกติเปนการขับรองเนื่องในเทศกาลกําเนิดทานนบีชาว
มุสลิม เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกลาวนี้วา ดิเกรเมาลิด ซึ่งคําวาดิเกร   เปนศัพทเปอรเซีย 
  2.2 หมายถึง  กลอนเพลงโตตอบ นิยมเลนกันเปนกลุมเปนคณะ เรียกวา ลิเกฮูลู 
 3.  กรือโตะ  เปนชื่อกลอง มีลกัษณะคลายโอง ทําจากไมเนื้อแข็ง มีแผนไมประกอบ ใชไมหุมยางนํามาตี 
กรือโตะหรือกลองหุม จะใชตีในงานพิธีสําคัญๆ ที่จัดขึ้นภายในหมูบาน หรือตอนรับแขกเมืองที่เขามาเยี่ยม 
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เยือนในพื้นที่ หรือตีแจงขาวสารไปยังหมูบานขางเคียงเมื่อมีเหตุการณสําคัญเกิดขึน้ ปจจุบันยังนํามาตีประชัน  
   แขงขันระหวางหมูบาน 
 4.  บานอร   เปนชื่อกลอง มีลักษณะแบน ทําดวยแผนไมหนา กลม เจาะรูกวางประมาณ  2 ฟุต  ขึง
ดวยหนังสัตว  เชน  โค  กระบือ  กลองนอร  จะใชตีในงานพิธีตางๆ  เชน พิธีเขาสุนัต  พิธีแตงงาน 
 5.  รองเง็ง  เปนการละเลนพื้นเมืองชนิดหนึ่งของทางภาคใต  มีทาที  จังหวะการรายรําที่สวยงาม 
นิยมละเลนในงานพิธีตางๆ นิยมเลนทั้งในหมูชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
 การบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข  ในเขตตําบลมูโนะ  ประชาชนสามารถรับบริการ ได
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมูโนะ  เปดบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ใหบริการรักษาโรคและ
การปฐมพยาบาลเบื้องตนรวมทั้งงานเสริมสรางสุขภาพและสงเสริมปองกันแกประชาชน บริการรักษาพยาบาล
ตามหลักประกันสุขภาพ       และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ( อสม.) ทุกหมูบาน 
 

การรักษาความสงบเรียบรอย / ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยสิน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ถือเปนเรื่องสําคัญ  ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งตําบลมูโนะ มีปญหาในเรื่องการกอการรายของ
ผูกอการราย โดยจะมุงสรางความไมสงบในพื้นที่  ในการแกปญหาจึงตองอาศัยความรวมมือจาก ทุกฝายใน
การแกปญหา รวมทั้งความเอาจริงเอาจังของทุกภาครัฐในการดําเนินการ และหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในดานการรักษาความปลอดภัยในเขตตําบลมูโนะ  คือ สถานีตํารวจภูธรมูโนะ และฐานปฏิบัติการชุดเฝาตรวจ
ชายแดน ที่ 4412 

ดานการเมืองการบริหาร 
 เขตตําบลมูโนะ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  20.48  ตร.กม. องคกรขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย
สวนสําคัญ  2  สวน  คือ 
 1. สภาองคการบริหารสวนตําบล    ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน  จํานวน  10  คน  ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของนายก 
อบต. 
  ๑. นายธวัชชัย        เจะแว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ 
  ๒. นายดุลาเตะ       อูแล สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ 
  ๓. นายสานูสี         เจะเงาะ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ 
  ๔. นายอาแซ         แวมะ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ 
  ๕. นายแปนดี        อารง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ 
  ๖. นายสุรินทร       หลง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ 
  ๗. นายมะดาโอะ    มาม ุ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ 
  ๘. นายเปายี         สาและ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ 
  ๙. นายมะยีแน      ดือราแม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ 
  ๑๐. นายมูซอ     อาแว  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ 
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 2. คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  คน  และมีรองนายก 
อบต.  ที่มาจากการแตงตั้งของนายก อบต.  จํานวน 2 คน  เลขานุการนายก  1  คน  ซึ่งนายก อบต. นั้น     
จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ  4 ป  ดังรายชื่อตอไปนี ้
  ๑. นายรอปา  อีซอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
  ๒. นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  คนที่ ๑ 
  ๓. นางวิชุตา  อาแว  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  คนที่ ๒ 
  ๔. นายสฤษดิ์  ลอแม  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

สวนการบริหารภายในองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  ประกอบดวย ๕ สวน  ดังนี้ 
  1. สํานักงานปลัด อบต. 
  2. สวนโยธา 
  3. กองคลัง 
  4. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
 

หนวยงาน 
จํานวนพนักงานตามระดับ พนักงานจาง 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตามภารกิจ ทั่วไป 

สํานักงานปลัด อบต. - - 1 - 3 3 - 1 - 2 2 16 
กองคลัง - - - - 1 1 1 - - 2 - 5 
สวนโยธา - - - - 1 - 1 - - 1 1 4 
กองการศึกษาฯ - - 3 - 1 - 1 - - 11 1 16 
ส ว น ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 

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

รวม - - 4 - 5 6 3 1 - 17 7 41 

1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
 ตําแหนงในสํานักงานปลัด  อบต. ประกอบดวยบุคลากร  จํานวน  18  อัตรา   ดังนี้ 
 - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
 - รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
 - หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.   จํานวน  1  อัตรา 
 - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
 - นักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา 
 - บุคลากร     จํานวน  1  อัตรา 
 - นิติกร      จํานวน  1  อัตรา 
 - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา 
 - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ    จํานวน  1  อัตรา 
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 - นักการภารโรง     จํานวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถสํานักงาน   จํานวน  1  อัตรา 
 - คนงานทัว่ไป (งานสวัสดิการสังคม)  จํานวน  1  อัตรา  
2) กองคลัง 
 ตําแหนงในกองคลัง   ประกอบดวยบุคลากร  จํานวน   5   อัตรา   ดังนี้ 
 - ผูอํานวยการกองคลัง    จํานวน  1   อัตรา 
 - หัวหนาฝายการเงิน    จํานวน  1   อัตรา 
 - นักวิชาการพัสดุ    จํานวน  1   อัตรา 
 - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1   อัตรา 
 - ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   จํานวน  1   อัตรา 
3) สวนโยธา 
 ตําแหนงในสวนโยธา   ประกอบดวยบุคลากร   จํานวน   6    อัตรา   ดังนี้ 
 - หัวหนาสวนโยธา             จํานวน  1  อัตรา 
 - นายชางโยธา     จํานวน  1  อตัรา 
 - เจาพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  อัตรา 
 - ผูชวยชางโยธา     จํานวน  1  อัตรา 

- คนงานทั่วไป (งานประสานสาธารณูปโภค)          จํานวน  2  อัตรา 
4) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ตําแหนงในกองการศึกษาฯ   ประกอบดวยบุคลากร   จํานวน  16 อัตรา   ดังนี้ 
 - ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ     จํานวน  1  อัตรา 
 - นักวิชาการศึกษา      จํานวน  1  อัตรา 
 - เจาพนักงานธุรการ      จํานวน  1  อัตรา 
 - ครูผูดูแลเด็ก       จํานวน  8  อัตรา 
 - ผูดูแลเด็ก         จํานวน  5  อัตรา 
5) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ตําแหนงในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยบุคลากร   จํานวน  5  อัตรา   ดังนี้ 
 - นักวิชาการสุขาภิบาล        จํานวน  1  อัตรา 
 - คนงานทั่วไป (งานบริหารการสาธารณสุข)     จํานวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถยนต (ประจํารถขยะ)    จํานวน  1  อัตรา 
 - พนักงานประจํารถขยะ       จํานวน  2  อัตรา 

 
สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ  มีศักยภาพพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน

ตางๆ แบงเปน  5 สวน  ไดแก  ระบบอินเตอรเน็ต  ผูรับผิดชอบงานดาน ICT วัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ ICT  
ระบบเครือขาย เวปไซด/โปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ 

1. ระบบอินเตอรเน็ต 
มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  30/7 Mbps 
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2. บุคลากรดาน ICT  ของหนวยงาน 
จํานวนทั้งหมด  1  คน   

3. วัสด/ุอุปกรณ/ครุภัณฑ ICT  
 

ที่ รายการ จํานวน 
(เครื่อง) 

จํานวน (เครื่อง) 
แบงตามอายุการใชงาน 

รายละเอียด 

นอยกวา 
 1 ป 

1-4 ป 5 ปขึ้น
ไป 

1 คอมพิวเตอรแมขาย 1 - 1 - โปรดระบุประเภท: 
 Web            Mail 
 FTP             Proxy 
 Application 
 Database 
 อื่นๆ................. 

2 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 11 2 4 5  
3 คอมพิวเตอรโนตบุค 6 2 2 2  
4 เครื่องพิมพ 4 - - 4  
5 สแกนเนอร - - - -  
6. Firewall - - - -  
7 Gateway/Router 1 - 1 -  
8 Switch/Hub 1 - 1 -  
9 Access Point 4 - 4 -  

10 อื่นๆ ระบุ...............      

 
 4. ระบบเครือขาย 
  มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน 

 5. เว็บไซด/โปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ 
  ม ีWebsite ขององคการบริหารสวนตําบล  ไดแก  www.munok.go.th 
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สวนที่ ๓ 

การวิเคราะหศักยภาพ ICT  ขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
  สาระสําคัญในสวนของการวิเคราะหศึกษาระบบดวย ICT         จะเปนการวิเคราะหโดย

กระบวนการ SWOT Analysis ซึ่งเปนการวิเคราะหใหเห็นซึ่งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่จะมามีสวน

รวมเก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการ

บริหารสวนตําบลมูโนะ 

 

ปจจัย จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

ปจจัยดานอุปกรณ ซอฟแวรและ 

เครือขายไอซีที 

๑. มีคอมพิวเตอร และอุปกรณใช

งาน 

๒. มีซอฟแวรพื้นฐานในการทํางาน

สํานักงาน 

๓. มีระบบสารสนเทศหลัก เชน 

ระบบบันทึกบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (elaas)  

eplan ระบบขอมูลกลาง อปท. 

๑. ขาดระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่

จําเปนในการใชงาน 

2. อุปกรณคอมพิวเตอรลาสมัย ไม

รองรับเทคโนโลยีใหมๆ 

3. อุปกรณคอมพิวเตอรไม

เพียงพอตอจํานวนบุคลากร 

4. เครื่องคอมพิวเตอรยังไมมีระบบ

ปองกันการโจมตี 

ปจจัยดานบุคลากร ๑. มีความกระตือรือรนในการนํา

คอมพิวเตอรมาใชงาน 

๑.ขาดความรูความเขาใจ 

๒. ขาดการฝกอบรมอยางเปน 

ระบบ 

ปจจัยดานงบประมาณ ๑. มีงบประมาณเปนของตนเอง 

๒. ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

๑. การลงทุนเนนที่ ฮารดแวรเปน

หลัก 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ ๑. ผูบริหารทองถ่ินเห็น

ความสําคัญ 

๑. ขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความ

เขาใจในการประยุกตใช ICT 

ปจจัยดานการใชสารสนเทศ 

รวมกันในหนวยงานและองคกร 

๑. มีระบบอินเตอรเน็ต  

๒. มีเว็ปไซต 

๑. สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร

ในบางครั้งทําใหการทํางานมีความ

สะดุดบาง 
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สวนที่ ๔ 

ยุทธศาสตรและแผนงานพัฒนา ICT 
 

ยุทธศาสตรที่  ๑   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นของ
    องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

- ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ใหบริการใหเพียงพอ
และครอบคลุม 

ยุทธศาสตรที่ ๒   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
                 ขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

- สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) เพื่อลดปริมาณการ
ใชกระดาษ 

- สนับสนุนการใชระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการดานตางๆ   เชน ดานการเงิน (e-
laas) ดานแผน (e-plan) ดานการจัดซื้อจัดจาง (e-gp) ดานสารสนเทศ (e-office) 

- เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษและลดความผิดพลาดของขอมูลและสามารถตรวจสอบได
ในภายหลัง 

- จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
- จัดหาซอฟแวรลิขสิทธิ ์
- จัดหาระบบทดสอบความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๓    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององคการ
    บริหารสวนตําบลมูโนะ 

- มีชองทางใหบริการผานระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรที่ ๔    การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี 
    วิจารณญาณและรูเทาทัน 

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะใหสามารถพัฒนาองค
ความรูอยางตอเนื่องและสามารถทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง 

- จัดการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
มูโนะ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะใหมีความรู ทักษะ 
และศักยภาพสูงขึ้นโดยสรางแรงจูงใจในการเขารับการฝกอบรมและสอบวัดมาตรฐาน
วิชาชีพที่มีกําหนดไวในระดับสากล 
 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น

ขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

วัตถุประสงค     เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 
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ลําดับ โครงการ/ตัวชี้ว ัด ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 
๑ 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ

ผานอินเตอรเน็ด 

ตัวชี้วัด 

องคการบริหารสวนตําบลมูโนะมีระบบ

เครือขายที่เสถียร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

วัตถุประสงค เพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของ

องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้ว ัด ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 
๑ 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมลู
และรับเรื่องราวรองทุกข 
 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะมีศูนยขอมูล
ขาวสารและศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
 
โครงการจัดทําระบบเพื่อการเผยแพรขอมูล
ผานระบบ Internet 
  
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะมีระบบ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบ Internet 
เพื่อการบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลมูโนะ 

วัตถุประสงค เพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององคการ 

  บริหารสวนตําบลมูโนะ 

 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้ว ัด ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 
๑ 

 

 

 

โครงการปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสาร

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบล     มโูนะมชีอง
ทางการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง  
เชน เว็บไซต  เฟสบุค 
 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 

 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี  

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้ว ัด ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 
๑ 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร 

 

ตัวชี้วัด 

บุคลากรมีความรูและศักยภาพ 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด 
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สวนที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
  

 ๑. ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ จัดทํา งาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช

งบประมาณและไมใชงบประมาณ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดไว 

 ๒. การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามขอ ๑ สามารถดําเนินการไดตามความ

เหมาะสมของสถานการณและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามที่องคการบริหารสวน

ตําบลมูโนะกําหนด 

 ๓. การทบทวน ปรับปรุง แผนแมบทฯ องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ จะดําเนินการทุก ๆ  ป 

หรือเพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๔. ผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลมูโนะมีหนาที่อํานวยการ กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหเปนไปตามแผนฯ 

 ๕. หัวหนาสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําป      เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลมูโนะ ผานงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด 

 ๖. งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด รวบรวมรายงานและจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปขององคการบริหารสวนตําบลมูโนะ เพื่อเสนอตอนายก

องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


