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ค าน า 
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๑๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสถานการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) จัดท าขึ้น
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๒) องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการจัดท าแบบแผนก้าวหน้า คือ 
ด าเนินการจัดท าครั้งละสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าปีทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าในช่วงระยะเวลา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะมี
ทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางใด องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
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บทที่  1  บทน า 
 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาว (พ.ศ.2558-2562) 
เป็นแผนที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงานโครงการให้มี
ความสอดคล้องส าหรับการน าไปปฏิบัติ 

  โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดท าเวทีประชาคม ในการระดมความ
คิดเห็นเพ่ือค้นหาปัญหา ความต้องการของท้องถิ่นและก าหนดอุดมการณ์และทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันใน
มิติครอบคลุมภารกิจทุกๆด้านตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้และครอบคลุมกลุ่มประชากร กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ กลุ่มอาชีพต่างๆ และครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านในเขตต าบล 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกระบวนการของชุดแผนงาน ซึ่งเป็น
การก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้และเมื่อได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายแล้วหมายความว่าย่อมบรรลุถึงพันธกิจที่ต้องการด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมี
ความส าคัญในเชิงตรรกะซึ่งกันและกันของกระบวนการขั้นตอนและระดับต่างๆของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์นั้น 

  ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เพ่ือเป็นกรอบชี้น าของแผนงาน ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ  
2. เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ถือเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
3. เพ่ือแสดงถึงจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งเนื้อหาตามขั้นตอนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562 ประกอบด้วยเนื้อหาในขั้นตอน ดังนี้ 
  1. บทน า ประกอบด้วย ลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  5. การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 

/๑.๔ ประโยชน์... 
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 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือประโยชน์ในการวางแนวทางการพัฒนาในอนาคต
เป็นการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อก าจัดและ
อุปสรรค เพ่ือน าแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้มาบูรณการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน การบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะท าให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางและทิศทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่  2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ  และกฎหมาย  เพ่ือบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ต าบลมูโนะมีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ติดกับที่ราบบริเวณแม่น้ าสุไหงโก-ลก (ฝั่งซ้าย) 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินนา และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  “ สุไหงปาดี ”  มีอาณาเขตโดยสังเขป  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปูโยะและอ าเภอตากใบ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปูโยะและต าบลปาเสมัส 

ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 
 สภาพโดยทั่วไปของต าบลมูโนะ  เป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียง  ลักษณะของต าบล จะเป็นต าบลที่มีขนาด
เล็ก  โครงสร้างไม่ซับซ้อน  พ้ืนที่ชุมชนอยู่กันไม่หนาแน่น กระจายตามสัดส่วนทุกหมู่บ้าน ประชากรในเขต
ต าบลมูโนะ  ณ เดือนเมษายน 2557 มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 9,448 คน ชาย 4,591 คน หญิง 4,857 คน มี 
2,364 ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

สภาพโดยทั่วไปของต าบลมูโนะ 
 สภาพโดยทั่วไปของต าบลมูโนะ  สามารถจ าแนกออกเป็นด้านต่างๆ  ตามสภาพการพัฒนาของต าบลได้  
ดังต่อไปนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในต าบลมูโนะ  ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ถนน ไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ  ประชาชนจะได้รับบริการอย่างทั่วถึง จะมีก็แต่บางส่วน เท่านั้นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม 

 1.  การคมนาคม 
 -  มีถนนสายหลัก 1  สาย คือ ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4057  ผ่านต าบลมูโนะ ในหมู่ที่ 1  หมู่ที่  2  
หมู่ที่ 4  และหมู่ท่ี  5 
 -  ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนหินคลุกและถนนลูกรัง  
รวม 54  สาย 

หมู่ที่ 1 
1. ถนนลาดยางสายกูโบร์สามแยก ร.ร.บ้านมูโนะ  ยาว  500  เมตร 
2. ถนนลาดยางสายตลาดนัดเก่า – สามแยกตลาดมูโนะ  ยาว  250  เมตร 
3. ถนนน คสล.ซอยขี้แพะ  ยาว  150  เมตร 
4. ถนนหินคลุกซอยดาโต๊ะ  ยาว  220  เมตร 
5. ถนน คสล.สายตลาดมูโนะ – ร.ร.บ้านมูโนะ  ยาว  250  เมตร 
6. ถนน คสล.หลัง อบต.มูโนะ  ยาว  180  เมตร 
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7. ถนน คสล.หลังมัสยิดมูโนะ – ร.ร.นะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์  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.สายตาเซ๊ะ – ชลประทาน  ยาว  700  เมตร 

หมู่ที่  2 
1. ถนนลาดยางสายบาโงแบกอ – มูโนะ ยาว  900  เมตร 
2. ถนน คสล.สายบาโงแบกอ – กัวลอกรุง  ยาว  300  เมตร 
3. ถนน คสล.สายกูโบร์  ยาว  250  เมตร 
4. ถนน คสล.สายลูโบ๊ะลือซง – ปาดังยอ  ยาว  3,500  เมตร 
5. ถนน คสล.สายโคกกลางใน – ปอเนาะ  ยาว  500  เมตร 
6. ถนนหินคลุกสายปอเนาะ – โคกกลางใน  ยาว  200  เมตร 
7. ถนนหินคลุกสายหน้ามัสยิดโคกกลาง  ยาว  500  เมตร 
8. ถนนหินคลุกสายกูแบฆอเลาะ – กูแบปาเซ  ยาว  1,200  เมตร 

หมู่ที่  3 
1. ถนนลาดยางสายชลประทาน – เขตต าบลนานาค  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 – สะพานไม้  ยาว  400  เมตร 
7. ถนน คสล.ซอยรอปาอุทิศ  ยาว  200  เมตร 
8. ถนน คสล.ซอยกูโบร์  ยาว  150  เมตร 
9. ถนนหินคลุกสาย อบต.47  ยาว  200  เมตร 
10.  ถนนหินคลุกสายกูแบกือแย – บาโงปูโป๊ะ  ยาว  1,100  เมตร 
11.  ถนน คสล.สายบาโงปูโป๊ะ – บึงรามิง  1,200  เมตร 

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

หมู่ที่  5 
1. ถนน คสล.สายบูเก๊ะ – โคกตีมุง  ยาว  1,200  เมตร 
2. ถนน คสล.สายก าปงบารู – บเูก๊ะ  ยาว  800  เมตร 
3. ถนน คสล.สายบูเก๊ะ – บาโงปาโฮ๊ะ  ยาว  500  เมตร 
4. ถนนหินคลุกบาโงปาโฮ๊ะ  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.สายบาโงปาโฮ๊ะ  ยาว  500  เมตร 
10.  ถนน คสล.สายกูแบตูแม – โคกตีมุง  ยาว  200  เมตร 
11.  ถนนหินคลุกสายกูแบตูแม – โคกตีมุง  ยาว  650  เมตร 

 2.  ไฟฟ้า  ประชาชนในต าบลมูโนะ ได้รับบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3.  รางระบายน้ า  ระบบรางระบายน้ าโดยทั่วไป สามารถใช้การได้ดี การก่อสร้างครอบคลุมและ 

ทั่วถึงเกือบทุกพ้ืนที่  มีบางส่วนเท่านั้นที่ต้องก่อสร้างเพ่ิมเติมในชุมชนเพ่ือเสริมต่อและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
4.  โทรศัพท์   ส านักงานโทรศัพท์  อ าเภอสุไหงโก-ลก   เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ในเขตต าบลมูโนะ 

สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีคู่สายเพียงพอส าหรับให้บริการประชาชนจ านวนหนึ่ง 
 5.  การจราจร  การจราจรในเขตต าบลมูโนะ เป็นไปอย่างสะดวก ปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน  ของ
ประชาชนมีไม่มากนัก  ไม่ท าให้เกิดปัญหารถติดแต่อย่างใด 

การสัญจรในเขตต าบลมูโนะ 
 1.  ทางรถยนต์  การเดินทางโดยรถยนต์ในเขตต าบลมูโนะ  มีสภาพถนนที่สะดวกสบายมีถนนสี่เลนส์
ตัดผ่านสามารถเดินทางไปมาระหว่างตัวจังหวัดและอ าเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย 
 2.  ทางรถไฟ   การเดนิทางโดยรถไฟ มีสถานีรถไฟ สุไหงโก-ลก  แล้วเดินทางด้วยรถยนตห์รือจักรยานยนต์  
ประมาณ  13  กิโลเมตร  ก็จะถึงต าบลมูโนะ 
การสื่อสาร 

 ในเขตต าบลมูโนะ  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้รับบริการที่สะดวกสบายสามารถรับชม
โทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจนทุกช่อง  และนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการแพร่ภาพ
ของสถานีโทรทัศน์ของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซียได้อีกด้วย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติในต าบลมูโนะ  สามารถจ าแนกได้  ดังนี้ 
 1.  ทรัพยากรที่ดิน  การใช้ทรัพยากรดินในเขตต าบลมูโนะ  ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และท า
การเกษตร 
 2.  ทรัพยากรน้ า  พ้ืนที่ในต าบลมูโนะ จะมีแม่น้ าไหลผ่านหนึ่งสาย คือ แม่น้ าสุไหงโก-ลก และคลองที่
ขุดลอกใหม่ได้แก่คลองชลประทาน 
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ด้านเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจของประชาชนในเขตต าบลมูโนะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย  การท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนผลไม้  เป็นอาชีพหลัก  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นอาชีพรอง 

ด้านสังคม 
 ประชาชนในเขตต าบลมูโนะ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การประพฤติปฏิบัติประจ าวันของชาว
มุสลิมจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

สถาบันทางศาสนา 
 ในต าบลมูโนะ  มีมัสยิด  จ านวน  6  แห่ง 
 1. มัสยิดดารุซาลาม   ตั้งอยู่หมู่ที่   1 
 2. มัสยิดอัลเราะห์มาน   ตั้งอยู่หมู่ที่   2 
. 3. มัสยิดมุสตากีม (โคกกลาง)  ตั้งอยู่หมู่ที่   2 
 4. มัสยิดอรอห์ฮีม   ตั้งอยู่หมู่ที่   3 
 5. มัสยิดอิสลามียะห์   ตั้งอยู่หมู่ที่   4 
 6. มัสยิดนูรุลยาบาล   ตั้งอยู่หมู่ที่   5 

การศึกษา 
 ต าบลมูโนะ  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้แก่  ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิด (ศดม.), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเก๊ะ (ศพด.), โรงเรียนตาดีกา, ปอเนาะ, โรงเรียน
ประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังนี้ 

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด     จ านวน  3  แห่ง    คือ 
 1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอรอห์ฮีม       ตั้งอยู่หมู่ที่  3   บ้านปาดังยอ 

ครูผู้ดูแลเด็ก คือ       นางซากียะ   เจ๊ะและ 
ผู้ดูแลเด็ก   คือ     1. นางสูราญา  หะยีอาแว 
    2. นางรอฮายา   หะยีมีนา 
    3. นางสาวรอวียะ อาดัม 
 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอิสลามียะห์      ตั้งอยู่หมู่ที่  4   บ้านปูโป๊ะ 

ผู้ดูแลเด็ก   คือ    1. นางสาวรูซีลา เฮง 
   2. นางสาวอณิณัฐญา ยูโซ๊ะ 
   3. นางสาวใยนะ ยีแวเฮง 
 3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดนูรุลยาบาล       ตั้งอยู่หมู่ที่  5   บ้านบูเก๊ะ 

ครูผู้ดูแลเด็ก คือ      นางสาวนอรอไอนิง สะแลแม 
ผู้ดูแลเด็ก   คือ    1. นางสาวติปือตียะ ดือเลาะ 
   2. นางรอกีเยาะ  เตาะสาตู 
   3. นางสาวไซนี  มะ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  แห่ง   คือ 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเก๊ะ        ตั้งอยู่หมู่ที่  5    บ้านบูเก๊ะ 

ครูผู้ดูแลเด็ก  คือ   นางซาลีฮะ เจ๊ะมามะ 
ผู้ดูแลเด็ก     คือ   นางนันทาวดี ศรีหิรัญ 

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

ปอเนาะ     จ านวน  3  แห่ง     คือ 
1. สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลี  ตั้งอยู่หมู่ที ่ 1 
2. สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา   ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
3. ปอเนาะดารุลอาบีดีน    ตั้งอยู่หมู่ที่  4 

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

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

5. โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ      หมู่ที่  4     เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 
          6. โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์     หมู่ที่  1     เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 

 

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น  
ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม   เอกลักษณ์ที่ส าคัญของ
ประชากรในแถบนี้  คือ 
 1.  การแต่งกาย   ไม่มีเครื่องแบบที่แน่นอน  แต่ต้องแต่งกายให้สุภาพ  ไม่เปิดเผยส่วนใดของร่างกาย
ที่ยั่วยวนอารมณ์ทางเพศของทั้งชาย และหญิง  โดยส่วนใหญ่ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขน
ยาวถึงข้อมือและสวมหมวกกาปีเยาะ   ส่วนผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและนุ่งผ้าคลุมถึงข้อเท้าตาม
ข้อบัญญัติศาสนา 

 

 



  

- 8 - 
 

 2.  พิธีถือศีลอด  (ถือบวช)  หรือในภาษายาวีเรียกว่า “ปอซอ”  จะถือปฏิบัติในเดือน “รอมฎอน” 
หรือเดือนที่ 9  ของปีฮิจเราะห์ศักราช   ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน  
โดยจะงดเว้นจากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิ น  
ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึงภาวะการอดกลั้น และให้รู้สึกถึงสภาพของผู้ที่ยากจน  เป็นต้น 
 3.  การเข้าสุนัต   เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกระท าแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ภาษาถิ่นเรียกว่า “มาโซะยาวี” 

4.  ฮารีรายอ    ในรอบปีฮิจเราะห์ศักราช  จะมีวันรายอ  2  ครั้ง  คือ 
4.1 วันอีดิลฟิตรี  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม  (หลังการออกบวช) โดยจะมีกิจกรรม

ต่างๆ เช่น  แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย  ร่วมกันท าพิธีละหมาดที่มัสยิด  เยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง  เป็นต้น  ซึ่งจะ
ตรงกับวันที่ 1  เดือน “เชาวาล”  เดือนที่  10  ของปีฮิจเราะห์ศักราช 

4.2  วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะมีการการเชือด
สัตว์พลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากได้ท าพิธีละหมาดในตอนเช้าแล้ว  จะ
ตรงกับวันที่  10  ซุลฮิจญะห์  เดือนที่  12  ของปีฮิจเราะห์ศักราช 

 5.  ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกล่าว “อัสลามูอาลัยกูม” (ขอความสันติจงมี
แด่ท่าน) และมีการรับว่า “วาอาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน) และยื่นมือสัมผัสกัน (ซาลาม) 

ศิลปการแสดงพื้นบ้าน 
 1.  ซีละ   คือ   ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ที่มีลักษณะคล้ายมวยไทย  และมีลักษณะคล้ายมวยปล้ า 
รวมกัน  (มีการแตะ ถีบ ต่อย และมีการปล้ าให้ล้มกันด้วย) 
 2.  ลิเกฮูลู  ปรกติมักจะเล่นในหมู่บ้านเนื่องในงานเข้าสุหนัต   มีความหมายตามพจนานุกรม Kamus 
Dewan ของ Dr.Teuku Iskanda  2  ประการ  คือ 
  2.1 หมายถึง  เพลงสวดพระเจ้า  ปกติเป็นการขับร้องเนื่องในเทศกาลก าเนิดท่านนบีชาว
มุสลิม เรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกล่าวนี้ว่า ดิเกร์เมาลิด ซึ่งค าว่าดิเกร์   เป็นศัพท์เปอร์เซีย 
  2.2 หมายถึง  กลอนเพลงโต้ตอบ นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เรียกว่า ลิเกฮูลู 
 3.  กรือโต๊ะ  เป็นชื่อกลอง มีลักษณะคล้ายโอ่ง ท าจากไม้เนื้อแข็ง มีแผ่นไม้ประกอบ ใช้ไม้หุ้มยางน ามาตี 
กรือโต๊ะหรือกลองหุ้ม จะใช้ตีในงานพิธีส าคัญๆ ที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้าน หรือต้อนรับแขกเมืองที่เข้ามาเยี่ยมเยือน
ในพ้ืนที่ หรือตีแจ้งข่าวสารไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น ปัจจุบันยังน ามาตีประชัน แข่งขัน
ระหว่างหมู่บ้าน 
 4.  บานอร์   เป็นชื่อกลอง มีลักษณะแบน ท าด้วยแผ่นไม้หนา กลม เจาะรูกว้างประมาณ  2 ฟุต  ขึง
ด้วยหนังสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  กลองนอร์  จะใช้ตีในงานพิธีต่างๆ  เช่น พิธีเข้าสุนัต  พิธีแต่งงาน 
 5.  รองเง็ง  เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งของทางภาคใต้  มีท่าที  จังหวะการร่ายร าที่สวยงาม นิยม
ละเล่นในงานพิธีต่างๆ นิยมเล่นทั้งในหมู่ชาวพุทธและชาวไทยมุสลิม 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 การบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ในเขตต าบลมูโนะ  ประชาชนสามารถรับบริการ ได้
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ให้บริการรักษาโรคและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งงานเสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมป้องกันแก่ประชาชน บริการรักษาพยาบาล
ตามหลักประกันสุขภาพ  และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ( อสม.) ทุกหมู่บ้าน 
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การรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งต าบลมูโนะ มีปัญหาในเรื่องการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้าย โดย
จะมุ่งสร้างความไม่สงบในพ้ืนที่  ในการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
ความเอาจริงเอาจังของทุกภาครัฐในการด าเนินการ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในเขตต าบลมูโนะ คือ สถานีต ารวจภูธรมูโนะ และฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดน ที่ 4412 

ด้านการเมืองการบริหาร 
 เขตต าบลมูโนะ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  20.48  ตร.กม. องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ  2  ส่วน  คือ 
 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน  จ านวน  10 คน  หน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของนายก อบต. 
  ๑. นายธวัชชัย        เจ๊ะแว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
  ๒. นายดุลาเตะ       อูแล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
  ๓. นายสานูสี         เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
  ๔. นายอาแซ         แวมะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
  ๕. นายแปนดี        อารง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
  ๖. นายสุรินทร์       หลง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
  ๗. นายมะดาโอะ    มามุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
  ๘. นายเปายี         สาและ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
  ๙. นายมะยีแน      ดือราแม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
  ๑๐. นายมูซอ     อาแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

 2. คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  คน  และมีรองนายก อบต.  
ที่มาจากการแต่งตั้งของนายก อบต.  จ านวน 2 คน  เลขานุการนายก  1  คน  ซึ่งนายก อบต. นั้น  จะมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ  4 ปี  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. นายรอปา  อีซอ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  ๒. นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  คนที่ ๑ 
  ๓. นางวิชุตา  อาแว  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมูโนะ  คนที่ ๒ 
  ๔. นายสฤษดิ์  ลอแม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

ส่วนการบริหารภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประกอบด้วย ๕ ส่วน  ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัด อบต. 
  2. ส่วนโยธา 
  3. กองคลัง 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

หน่วยงาน 
จ านวนพนักงานตามระดับ พนักงานจ้าง 

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

ส านักงานปลัด อบต. - - 1 - 2 4 - 1 - 3 5 16 

กองคลัง - - - - 1 1 1 - - 2 - 5 

ส่วนโยธา - - - - 1 - 1 - - 1 1 4 

กองการศึกษาฯ - - 3 - 1 - 1 - - 11 1 16 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

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

รวม - - 4 - 5 6 3 1 - 17 7 41 

1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 ต าแหน่งในส านักงานปลัด  อบต. ประกอบด้วยบุคลากร  จ านวน  16  อัตรา   ดังนี้ 
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1  อัตรา 
 - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา 
 - หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.   จ านวน  1  อัตรา 
 - เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 
 - นักพัฒนาชุมชน    จ านวน  1  อัตรา 
 - บุคลากร     จ านวน  1  อัตรา 
 - นิติกร      จ านวน  1  อัตรา 
 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1  อัตรา 
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 
 - นักการภารโรง     จ านวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถส านักงาน   จ านวน  1  อัตรา 
 - พนักงานขับรถขยะ    จ านวน  1  อัตรา 
 - พนักงานประจ ารถขยะ    จ านวน  2  อัตรา 
 - คนงานทั่วไป (งานสวัสดิการสังคม)  จ านวน  1  อัตรา  

- คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จ านวน  1  อัตรา  

2) กองคลัง 
 ต าแหน่งในกองคลัง   ประกอบด้วยบุคลากร  จ านวน   5   อัตรา   ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน  1   อัตรา 
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  1   อัตรา 
 - นักวิชาการพัสดุ    จ านวน  1   อัตรา 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1   อัตรา 
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   จ านวน  1   อัตรา 
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3) ส่วนโยธา 
 ต าแหน่งในส่วนโยธา   ประกอบด้วยบุคลากร   จ านวน   4    อัตรา   ดังนี้ 
 - หัวหน้าส่วนโยธา             จ านวน  1  อัตรา 
 - นายช่างเขียนแบบ    จ านวน  1  อัตรา 
 - ผู้ช่วยช่างโยธา              จ านวน  1  อัตรา 

- คนงานทั่วไป (งานประสานสาธารณูปโภค)          จ านวน  1  อัตรา 

4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ต าแหน่งในกองการศึกษาฯ   ประกอบด้วยบุคลากร   จ านวน  16 อัตรา   ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ     จ านวน  1  อัตรา 
 - นักวิชาการศึกษา      จ านวน  1  อัตรา 
 - คนงานทั่วไป (งานส่งเสริมการศึกษาฯ)    จ านวน  1  อัตรา 
 - ครูผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  3  อัตรา 
 - ผู้ดูแลเด็ก         จ านวน  10  อัตรา 

5) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยบุคลากร   จ านวน  1 อัตรา   ดังนี้ 
 - นักวิชาการสุขาภิบาล        จ านวน  1  อัตรา 

งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

รายการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 
รายรับ 26,765,688.42 33,477,130.50 35,663,927.47 
รายจ่าย 21,192,768.63 24,815,762.41 23,754,267.00 
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,572,919.79 8,661,368.09 11,909,664.47 

  

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น  5  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 

1 บ้านมูโนะ นายปากรูเด็น  เปาะอาเดะ ผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านลูโบ๊ะลือซง นายนาทวี  ตันเหมนายู ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านปาดังยอ นายมุสตอปา  อาบะ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านปูโป๊ะ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  อาแว ก านัน 

5 บ้านบูเก๊ะ นายบูคอรี  ดาโอ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน 
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จ านวนครัวเรือนและประชากร  

หมู ่

ที ่

2555 2556 2557 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

รวม 2,228 4,448 4,733 9,181 2,295 4,545 4,817 9,362 2,364 4,591 4,857 9,448 
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บทที่  3 

แผนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ พ.ศ. 2558 - 2562 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  การวางแผนพัฒนา เป็นการพิจารณา และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  
ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจ
ตามวัตถุประสงค ์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ  จึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคต
และตัดสินใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ 
ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ส าหรับอนาคต
เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการวางแผนเป็นภารกิจอันดับ
แรกท่ีมีความส าคัญของกระบวนการจัดการที่ดี  เพ่ือเป็นกรอบในการทิศทางในการพัฒนาได้ก าหนดให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
อ าเภอ 
  

 แนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 – 2559) 
    การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  จะมุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่รวมกันอย่างมี

ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลของการพัฒนาให้เกิดในทุกมิติ  ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ เพ่ือ
น าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 

เป็นกรอบยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง ที่ชี้ทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ วิทัศน์ในระยะยาว 
มุ่งสู่ “สังคมท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพ” 

แนวคิดพ้ืนฐานยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ให้ความส าคัญกับ  “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม” 
ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทุนส าคัญในสังคมไทย 
 วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  สร้างสังคมคุณภาพ  สร้างฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและยั่งยืน  สร้างมูลค่าผลผลิตจากฐานความรู้  
เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค.  

 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันใน
ปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกั บ
ภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนว
ทางการด าเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค
และเป็นธรรม”  
  หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อ
ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
     3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
     2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
     3. การลดรายจ่าย 
     4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการคือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า(Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก   
20 แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Growth) ประกอบด้วย        
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
            (Growth&Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1. ด้านการเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

2. ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 
2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio-plastic, etc.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและบริการ 3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 



  

4. โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมหวาย และ Eastern seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพื้นที่และเมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
           ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดาเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และ
การใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม
และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี และผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม 
คุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 
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13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
             ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพ่ือ
ความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือความยั่งยืน 
 

19. การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกป่า 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
             ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-Service 

25. การพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ 

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากร ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเสริมสร้างความมั่นคงใน
อาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2554-2559 
2.9.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน
ร่วมกัน” 
  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ านวยความสะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
ทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 
 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิกติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยง
และมีขีดความสามารถในการรองรับ และมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้า และการลงทุน 
 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา  
 5. การพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 
รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจ และตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 
 7. การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล 
 8. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้เมืองมีศักยภาพที่จะ
เชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน   

  เป้าหมาย 
 1. ศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและ
ใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
 2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อม      
ความเป็นอยู่ที่ม่ันคงปลอดภัย 
 3. โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยง และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ 
ระเบียบ ที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 
 4. การมีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
 5. การมีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับ
พันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน 
 6. ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 
 7. การมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน 
เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน 
 8. เมืองหลวง และเมืองส าคัญมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภารการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
  2. ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 
  3. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
พัฒนาโดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อย
โอกาส ให้สามารถพ่ึงตนเองได้การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและ
รายได้และการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิ เวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืนและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560)  
   ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน  ชุมชน และพ้ืนที่
เป้าหมายอย่างยั่งยืน  
 1.1 เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตสานึกด้านความม่ันคงและมีศักยภาพตลอดจนภูมิคุ้มกัน
อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างการพัฒนาคน ชุมชน หมู่บ้าน บนพ้ืนฐานของ การมีส่วนร่วม 
ให้กับ ผู้น าชุมชนและหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้น า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพ่ือสร้างผู้น าชุมชนด้านความมั่นคง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และ จงัหวัดชายฝั่งทะเล ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง  
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะเวที
การจัดท าแผนระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึงมิติปัญหาด้าน
ความม่ันคง ที่กระทบต่อตนเองและชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง การพัฒนา การป้องกัน 
และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระดับประชาชนและชุมชน   
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 1.3 ส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง สามารถอ่าน
และเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้คนบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้าน นอกจากนี้ให้พัฒนาความรู้และทักษะต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือให้เป็นครูสอนเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ชายแดนและพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือเสริมเจ้าหน้าที่หลักทางการศึกษารวมถึงให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันโรคติดต่อชายแดน  ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค  
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน
และเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรพัฒนาเอกชน และ เครือข่าย
องค์กรชุมชน ร่วมด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
 1.5 ส่ง เสริมความรู้สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ เ พ่ือป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน และแสวงหาแนวทางลดเงื่อนไข ความขัดแย้ง 
การแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่และนอกพ้ืนที่โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และ สร้างขวัญก าลังใจ ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับต าบล อ าเภอ ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงชายแดนและทางทะเล  
 1.7 ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ  เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคง ของคน ชุมชน และ พ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริ 
 2. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน  
 2.1 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทางบกและทางทะเลที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและความ
เป็นมิตรของประชาชนชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 2.2 ด าเนินการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะแก่ง และจังหวัดชั้นใน โดยมุ่งเสริม ความเข้มแข็งของระบบ
หมู่บ้านชายแดนเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) เป็นล าดับแรกและพัฒนากลไกของหมู่บ้าน
ทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชน ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล(ทสปช.) ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การฝึกอบรมก าลังประชาชนเพ่ือความมั่นคงทางทะเล การฝึกอบรมวิทยุมดดานาวี
แก่กลุ่มชาวประมง และองค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีความพร้อมและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับ
ชุมชนและหมู่บ้าน  
 2.3 เสริมสร้างระบบป้องกันชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยวางแผนและก าหนด
แผนปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการฝึกอบรมก าลังประชาชนของ  กระทรวงมหาดไทย 
กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๕ ควบคู่กับการ
เสริมสร้างระบบประชากรให้มีความรู้พ้ืนฐานด้านความมั่นคงและจิตส านึกความมั่นคง และน าการพัฒนาอาชีพ
และรายได้ที่ยั่งยืนของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้าไปพัฒนาคนและชุมชนในหมู่บ้านต าบลเป้าหมายใน
คราวเดียวกัน  
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 2.4 ด าเนินการจัดและพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและระบบเฝ้าตรวจทั้งทางบกและทาง
ทะเลในลักษณะเครือข่าย(Network) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และน าระบบภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดปัญหาความมั่นคง อาทิ 
การมีเครือข่ายเฝ้าระวังและระบบตรวจการณ์ปัญหาความมั่นคงบริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดนและช่องผ่านทาง
ธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ท่าข้าม เป็นต้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับคนในพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 2.5 สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานควบคู่กับเสริมสร้างความรู้ของเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนให้สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายการสื่อสารของฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานในพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา 
(Information Operation) เพ่ือให้คนและชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ร่วมมือระวังป้องกันรวมถึงประโยชน์ในการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง  
 2.6 พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนทั้งทางบกและทางทะเล ให้สามารถป้องกันและควบคุม
การลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามความม่ันคงของไทย ได้แก ่การค้ายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ และการค้าสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตและสังคม รวมทั้งการน าสิ่งของผิดกฎหมายและสินค้า
หนีภาษี และการเคลื่อนไหวของกลุ่ม/ขบวนการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจนด าเนินการบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในการป้องกัน สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระท าผิดกฎหมาย  
 2.7 เร่งด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเง่ือนไขของปัญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใช้พ้ืนที่ 
ที่มีปัญหาเขตแดน เพ่ือลดการเผชิญหน้าหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศคู่กรณี ตลอดจนปรับปรุงระบบการ
เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่  
 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี  
 3.1 สนับสนุนให้มีการน ามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริม การจัด
เวทีประชาคมในระดับต่างๆ ตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
เพ่ือน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานเสริมสร้างความ
มั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงในระดับพ้ืนที่  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นรากฐานของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในพื้นที่ชายแดน  
 3.2 สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/
ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ/หรือสนับสนุน การพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ โดยจัดเป็นโครงการน าร่อง(Pilot Project) ตามความพร้อมของชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน กลุ่มอาสาสมัครเพ่ือความมั่นคง ได้มีกิจกรรม
ที่น ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนชายแดน
ไทย และความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยลดข้อขัดแย้งที่นาไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคง  
 3.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง  
สันติวิธี อาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าภาคประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับ ความ
รุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ ความขัดแย้ง 
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อันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคม  ขยายตัวไปสู่การใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
 3.4 ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น  
เพ่ือให้เข้าใจและ มีทักษะการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้  กฎ 
กติกา ของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
เกิดข้ึน  
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความ
ร่วมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์(Restorative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และผู้แทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพ่ือเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งของคนใน
สังคมท่ียอมรับร่วมกันได้  
 3.6 ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้างกลไก
การเจรจาหาข้อยุติและทางออกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง รวมถึงความแตกแยกในสังคมที่อาจจะน าไปสู่ความรุนแรง
และเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  
 3.7 ศึกษา วิจัย และ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยใช้ชุมชนให้เป็นพลังด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของภาค
ประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน  
 3.8 ส่งเสริมการด ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  
 4.1 สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ระดับภาค 
ระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
และภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคง  ข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน  เพ่ือนามาพิจารณาจัดท าและ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
 4.2 พัฒนาและจัดท าข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว การบูรณาการด้านการข่าวในทุก
ระดับของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ(ส่วนกลางและระดับภาค) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information 
Sharing) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ โดยอาจจัดให้
มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร(Information Sharing Center) รวมทั้งส่งเสริมการข่าวภาคประชาชน การมี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคง เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
 4.3 สนับสนุนและเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ  การจัดระเบียบ การเข้า-
ออก ทางทะเล เพ่ือให้เกิดการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) ของ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาสนับสนุนการด าเนินการ อาท ิการควบคุมการกระท าผิดที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้ามแดน การพัฒนา 
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ระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเล ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic 
Service : VTS) เป็นต้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพ่ือให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัด  
 4.4 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัยของ
ประชากร โดยให้เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึก  ด้านความ
มั่นคง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านความม่ันคง
ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และ กลุ่มมวลชน เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ในการพัฒนาคน ชุมชน พ้ืนที่ และ 
แนวทางป้องกันและลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
 4.5 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ และ
สนับสนุนการน าผลงานศึกษา วิจัย ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ การด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความม่ันคงของชาติในทุกระดับ  
 4.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือ
ศูนย์วิชาการด้านความม่ันคงเป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง รวมทั้งการ
ถ่ายทอดวิชาการและองค์ความรู้สู่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่มีภารกิจ
สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง     
ของชาติ การจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 4.7 สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความม่ันคง รวมทั้งสร้างช่องทาง การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความม่ันคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและองค์กรทางศาสนา รวมทั้งอาจสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดของชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปอย่างเท่าทัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ตลอดจน
เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัด กับสภาองค์กรชุมชน และ
กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนารากฐานความมั่นคงของคนและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน
ปัญหาอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.8 เสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน ทัศนคติที่มีต่อไทยและความต้องการของ
ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจของ
หน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน โดยจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้และเวทีรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องทุกข ์เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลในพ้ืนที่ในการป้องกันหรือยุติข้อขัดแย้งไม่ให้ยกระดับเป็นความขัดแย้งระดับชาติ  
 4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพิจารณาก าหนดแนวทางส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ อาทิ ภารกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 5.1 สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน และ ท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่ง
ทะเล ที่น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพ้ืนที่  
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 5.2 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรของรัฐในระดับพ้ืนที่กับ
ประเทศรอบบ้านที่มุ่งขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ด้านอ่ืนๆ ในกรอบประชาคม ความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  
 5.3 ส่งเสริมและจัดท าแผนการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานของรัฐ ในการ
ด าเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานใน
จังหวัด รวมทั้งระหว่างหน่วยงานในประเทศของไทยกับส่วนราชการของไทยที่ตั้งส านักงานในประเทศเพ่ือนบ้าน  
 5.4  เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้าน โดยใช้กลไกการเจรจาในระดับทวิ
ภาคีบนพ้ืนฐานของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
 5.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกที่ดี (Goodwill) ความรู้สึกชื่นชม(Sense of 
appreciation) และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคส่วนโดยใช้ความใกล้ชิดด้านภาษา  วัฒนธรรม 
และประเพณี โดยเฉพาะเยาวชนของไทยกับประเทศรอบบ้าน  และสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสมาคมเพื่อมิตรภาพต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการด าเนินนโยบาย
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านจากระดับประชาชนสู่ระดับรัฐบาล   
 5.6 ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดน
ประเทศรอบบ้าน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ด้านการศึกษา ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการเคารพและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ภายใต้กลไกเจรจาใน
ลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทย   
 6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
 ด าเนินงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการ
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2547 และ/หรือ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ(นพช.) มอบหมายและสั่งการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2558-2561 (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

  วิสัยทัศน์ “ประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สู่อาเซียนตอนใต้” 
  เป้าประสงค์รวม  
 1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 2. สร้างมูลค่าเพิ่มภาคบริการสินค้าภาคเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างโอกาส 
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
  การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์        
การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
 1. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและช่องทาง
การตลาด 
 1.1 ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิม
ความรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 
 



  

- 25 - 
 

 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการ
ทุกระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูปยาง/ ไม้ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน  
 1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง/ไม้ยางพารา สู่นานาชาติ 
 1.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิม
มูลค่า ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายาง
และผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้ง Rubber City 
 2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  
 2.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่าง
เป็นระบบ  
 2.2 ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
วัตถุดิบเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล  
 2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล  
 2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฮาลาล  
 2.5 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่สากล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
 3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัด 
 3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม  
  
 4. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน      
 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย ให้มีประสิทธิภาพ  
 4.2 พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน  
 4.3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 4.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(Linkage Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 
 4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 

   วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจก้าวหน้า  นราน่าอยู่  สู่สันติสุข” 
   พันธกิจ     
 1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายได้จากการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 3. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

  เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต เชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  
 2. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์      
  1. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน      
 1.1 พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว และบริการ 
 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภาคเกษตรและเพ่ิมศักยภาพแก่เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs  ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต แปร
รูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน 
 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
และเสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 1.4 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีด
ความสามารถการท างาน 
 1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
    2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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    2.4 ส่งเสริมอาชีพบนพ้ืนฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้      
แก่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนถิ่น 
    2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 2.6 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบ
ครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
 2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
    3.1 พัฒนาก าลังภาคประชาชน และองค์กรภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ให้มี
ศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง   
ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ส่งเสริมการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้าง
พ้ืนที่ความปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
    3.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3.4 ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3..5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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แนวทางด าเนนิการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมครอบคลุมและทรุดโทรม - จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โดยการพัฒนาระบบ
คมนาคม การไฟฟ้า การพัฒนาแหล่งน้ า และระบบน้ าประปาให้ได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. การจัดท า   
ป้ายเส้นทางสองภาษา ให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
สัญจร 

ปัญหารุกรานที่ดินท ากิน ทรัพยากรป่าไม้
ถูกท าลายและแหล่งน้ าเน่าเสีย 

-  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยน้ าเสียและการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ทิ้งขยะ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่ารักษาสมดุล
ธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และความไม่
เพียงพอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

    - จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการสาธารณสุข 
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน 

- ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านและ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบ
ค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจ าชุมชน หากพบว่ามี
ความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและ    ทรุด
โทรม 

- สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวมโดยด าเนินการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท. ที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอ
และปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่ านชายแดนมีความคับแคบไม่
สามารถรองรับการจราจรในชั่ ว โมง
เร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service) การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Services 
Inspection) Single และด่านศุลกากรแบบ window 
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  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม 
SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากร ส่งผลให้มีการ
ลักลอบท าการค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า
การลงทุนและเร่ืองกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. อ านวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
ประสานให้เอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมี
ลักษณะคล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความ
เข้มแข็งและสามารถเพิ่มอ านาจต่อรองกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุก อปท.เช่นภาษีโรงเรือน ภาษี
ป้าย เป็นต้น 
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 

 

  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหลง่
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากร   ด้านการ
ท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ ได้แก่  
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การสร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/
กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ติดกัน, การจัดการความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว, การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิด
มูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การให้บริการและด้านภาษาเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยน า
การจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน 

- เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์, สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
- จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
- จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้บริการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบกฎจราจรของ ประเทศไทย 
และก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 
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  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถใช้ภ าษา อั งกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้านในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน 
- จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟังและพูด
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศ
มีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากการจัดท าข้อมูล
ไม่เป็นระบบและมีความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมีการปรับเปลี่ยน
ข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และ
การศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย 

 - ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and 
Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for Local Disease 
Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child 
Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple Treatment 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)  
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ (Accident and 
Non-communicable Disease Control) 
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 
- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
   - พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นก าลังส าคัญของ 
อปท. 
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  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษทาง
อากาศ การรุกรานที่ดินท ากิน และการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

- จัดท าระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่ข่ายในการ
สร้างโรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
-  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 
- จัดการที่ดินท ากินและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยานและป่าสงวนให้มีความ
ชัดเจน 
- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การจัดตั้ ง
อาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 
 

 
  กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการ
เรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
“รู้เขา รู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด อัต
ลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร และขนม
ไทย 
- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือ
เชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
- จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
- จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น เพ่ือ
เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ.2558-2561 ประกอบด้วยกัน 7 ประเด็น คือ 
   1. การรักษาความมั่นคงของเมืองชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเมืองชายแดน 
  3. การพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านอ่ืนๆ แบบครบวงจร 
5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
6. การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
7.  ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ตามวาระแห่งชาติ 
 

  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส   
พ.ศ. 2558 – 2562 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวาแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย 
2.  ส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน การรวมกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง  เพ่ิมผลผลิต  

สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ปรับปรุงและขยายระบบประปา  แหล่งน้ าในการอุปโภค  บริโภค 
4.  สนับสนุนและส่งเสริมแก้ไขปัญหาสังคม  เช่น  ยาเสพติด  อาชญากรรม  ความเสื่อมทางศีลธรรม  

รวมรณรงค์  ต่อต้านและประชาสัมพันธ์ 
5.  สร้างจิตส านึกการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น  ตลอดจนมีการฟ้ืนฟู

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบรูณ์ 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและมีบทบาทในการควบคุม

และตรวจสอบการด าเนินกิจการและการบริหารของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
7.  พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

นโยบายการพัฒนาจังหวัด 
1.  เมืองนราน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติดและ

เอดส์ มีเครือข่ายประชาคมสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีและสามารถเข้าถึงบริการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
2.  จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีเอกภาพ เน้นคุณภาพสร้างโอกาสสร้างคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม ได้รับ

การพัฒนา  ฝีมือแรงงานและมีความสุขตามวิถีชุมชนที่สอดคล้องกับศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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3.  ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมดีและมีการกระจายผลประโยชน์ของ
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 

4.  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างจริงจังและให้ประชาชนรวมทั้งองค์กร
ชุมชนทุกภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 

5.  นราธิวาสเป็นประตูทองของการส่งออกและการค้าชายแดนเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้สูงขึ้น มั่นคงพอเพียง การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและมีระบบ
เศรษฐกิจพ่ึงตนเองได้ตามวิถีชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตลอดจนมีสถาบันการเงินที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและศาสนาของท้องถิ่น 

7.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบถ้วนเพียงพอ  มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคดีข้ึนและเป็นธรรม 

8.  การเมือง การปกครอง เป็นธรรมรัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานประชาสังคม 
9.  คนนราธิวาสมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง  ประชาชนและองค์กรชุมชนมีบทบาทในการควบคุม

ตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่นทุกระดับให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
10.  การบริหารการจัดการและงบประมาณ ยึดหลักบรูณการ คือ ยึดพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 
 

นโยบายการพัฒนาอ าเภอสุไหงโก-ลก 
1.  ให้อ าเภอสุไหงโก-ลก  เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดนไทย - มาเลเซีย 

  1.1  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองสุไหงโก-ลก ทั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโครงสร้าง
คมนาคม 
  1.2  ปรับปรุงแหล่ง่องเที่ยวธรรมชาติและสถานพักผ่อนหย่อนใจให้สวยงามยิ่งข้ึน 
  1.3  สร้างเสริมต่อเติมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญของอ าเภอให้สวยงามเพ่ือรองรับการ
พัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยมทองค า 
  1.4  พัฒนาเสริมสร้างสนามกีฬาในลักษณะศูนย์กีฬาชายแดน 
  1.5  เร่งรัดการพัฒนาการบริการของโรงแรมและสถานบริการให้เป็นระดับสากลเพ่ือเป็นแรง
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

2.  พัฒนาอ าเภอสุไหงโก-ลก  ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมรมทั่วไป 
  2.1  ส่งเสริมสนับสนุนสนองนโยบายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมรมในเขตอ าเภอหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงเพือ่การน าสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตรเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมรม 
  2.2  จัดตั้งตลาดนั้นการเกษตรในพ้ืนที่เพ่ือดึงดูดสินค้าเกษตรจากพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าสู่ตลาดจะ
ป้อนเข้าสู่โรงงานเพื่อการผลิตและส่งออก 
  2.3  ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ด้วยการให้ความม่ันใจในการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพ่ือนักลงทุนได้เข้ามาลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรมรมเกษตรและท่ัวไป 

3.  พัฒนาอ าเภอสุไหงโก-ลก ให้เป็นแหล่งการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 
  3.1  ส่งเสริมการค้าด้านผลผลิตทางการเกษตรจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เพ่ือการส่งออก เช่น 
ตลาดผลไม้สด  เป็นศูนย์การส่งออกของจังหวัดนราธิวาส 

3.2  ส่งเสริมการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งหลาย  เช่น  เสื้อผ้า  ของที่ระลึก  ให้เป็นศูนย์กลาง
การส่งออกในพื้นที่ประเทศใกล้เคียง 
  3.3  ด าเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นรูปธรรม 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมและทั่วถึง 
      1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
      1.3 สนับสนุนจัดให้มีการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าในที่ ถนน ตรอก ซอย และบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ อย่างพอเพียง 
      1.4 การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
               1.5 จัดท าผังต าบล 
 2. นโยบายด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
      2.2 ป้องกันแก้ไขและบ าบัด ฟื้นฟู ทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
      2.4 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
      2.5 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
      3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชามีส่วน 
      3.3 สนับสนุนและเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
      3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
      3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 4. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
      4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
      4.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      5.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
      5.2 จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
      5.3 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
      5.4 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      5.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
      5.6 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     5.7 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มองค์กรต่างๆให้มีความรู้เพ่ือพัฒนา
ต่อไป 
 6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
      6.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
      6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
      6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      6.4 ปรับปรุงและสร้างระบบให้การบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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      6.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่องานบริการประชาชน 
      6.6 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 
      6.7 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองระบอบประชาธิปไตย 
 7. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      7.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
      7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

     7.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 8. นโยบายด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
      8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
      8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณสุข 
      8.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      8.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
      8.5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

วิสัยทัศน์คณะผู้บริหาร 
 ประชาชนต้องมาก่อน น าสู่ความก้าวหน้า น าความรู้ มุ่งพัฒนา น าพาความเจริญ สู่ต าบลมูโนะ 
 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาของต าบลมูโนะ   

ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ซึ่ง
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 สมาคม
เอเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่ งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ต่อมาในปี 
2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
ในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า (AFTA) ในการลด
ภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 - 5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้ปัจจุบันบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจน
ภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความม่ันคงในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระบาด การก่อ
การร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้องปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 
(2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่ งเป้าหมายส าคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย 

1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ได้อย่างเสรี 
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  2. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า
และสมาชิกใหม ่
  4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลงการค้า
เสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 
2558 ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้มี
ความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
ประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่
มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้
เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความ
หวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของ
การควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทาง
สังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้น
การจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้อง 
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จัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการ
ด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้โดยต้อง
เน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและประชาชนใน
ประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 

   ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ  ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาอาเซียน การรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาปรับปรุง 
และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา 
โทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ในต าบลมูโนะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวางผังเมือง
ให้สอดคล้องทั่วทิศทางของการพัฒนาและความต้องการของประชากรในท้องถิ่น   พัฒนา ปรับปรุง สัญญาณ
การจราจรทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและทันสมัยรวมทั้งสัญญาณป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายต าบล ป้ายชี้ต่าง ๆ ภายใน
ต าบลมูโนะ ซึ่งในการด าเนินการในแต่ละด้านดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  อาจไม่สามารถด าเนินการ
ได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตใน
พ้ืนที่ โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ อาทิ ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบอาชีพ การฝึกอบรม
อาชีพของกลุ่มบุคคลอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดหาตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติเพ่ือรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้น  
ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับ  องค์กรต่าง ๆ ในต าบล เช่น คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงาน การผลิตและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม 
เพ่ือพัฒนาต าบลให้ดีขึ้นต่อไป ส่งเสริมยกระดับผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบล  ทั้งนี้  เพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

   3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความ
หวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ  ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชนและบ้านเมืองให้สวยงามสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย เน้นการปลูกต้นไม้
และการสร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนให้มากขึ้น  จัดหาถังขยะเพ่ือให้มีการจัดทิ้งขยะให้เป็นที่มีระเบียบเรียบร้อย 
และท าความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง   ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึก การมีวินัยและการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
รักษาความสะอาดของหมู่บ้านในต าบลมูโนะ  สนับสนุนและจัดให้มีปะการังเทียมให้กับชุมชนในพ้ืนที่  อย่างไรก็
ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิด
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคม อาทิ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางด้านกีฬาอย่างจริงจัง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในระดับต าบล และขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับ  ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดี
ด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรกีฬา การจัดการ
อบรมด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาและสนามกีฬาของต าบลที่ได้มาตรฐานทุกประเภทกีฬา และ
จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการในทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
และทุกระดับ ทั้งในระดับหมู่บ้าน โรงเรียน ท้องถิ่น และระดับภาค ส่งเสริม สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ ด้านสังคม
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก ก าพร้า ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ทุกเพศทุกวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า  สนับสนุน
การจัดอบรมให้กับผู้ปกครองของเด็กเยาวชน ให้ตระหนักถึงโทษภัย ตลอดจนวิธีการสังเกตของบุตรหลานที่ติดยา
เสพติด จัดอบรมและศึกษาดูงานสถานที่บ าบัด ให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน และกลุ่มยุวะสตรี ส่งเสริมและสนับสนุน
การบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล  มู
โนะ ยังให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้มีการจัดฝึกอบรม 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน บรรเทาสา
ธารภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ อปพร .และอาสาสมัครต่าง ๆ สนับสนุนและร่วมมือกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในต าบลในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม 
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และภัยธรรมชาติ  ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยได้มีการสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ให้กับชุมชน  
เพ่ือให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอด การอนุรักษ์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  เชิดชู 
และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สมศักดิ์ศรี  โดยมุ่งเน้นการสร้างเป็น
เอกลักษณ์ของต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ยังได้สิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนด้วย 
   7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  มูโนะ  
อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการ
ต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจาก
ประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 

เพ่ือจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมของต าบลมูโนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้วิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะน าไปสู่การพัฒนาดังผล
การวิเคราะห์  ดังนี้ 

1. จุดแข็ง  (Strength) 
  1)  มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
  2)  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
  3)  มีสถานที่ราชการเพ่ือให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
  4)  มีกองก าลังรักษาความสงบในพ้ืนที่ 
  5)  มีอุปกรณ์กีฬาทั่วถึงทุกชุมชน 
  6)  มีสถานศึกษา  ทั้งด้านศาสนาและสามัญ 
  7)  ประชากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหาร 
  8)  ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น 
  9)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
งบประมาณในการพัฒนาต าบล 
  10)  มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
  11) มีบริการจัดเก็บขยะในต าบล 
  12) ประชาชนรักความสงบ  อยู่อย่างเอ้ืออาทรและเพียงพอ 

 

13) มีตลาดนัดซึ่งเป็นศูนย์รวมซื้อ – ขายสินค้าของต าบล 
14) มพ้ืีนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สะดวกแก่การท าการค้าชายแดน 
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 2. จุดอ่อน  (Weakness) 
  1)  มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด 
  2)  ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ 
  3)  ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
  4)  ไม่มีระบบประปาในพ้ืนที่ 
  5)  ขาดความรู้ในด้านการจัดการ การผลิตและแปรรูป 

 3. โอกาส  (Opportunity) 
  1)  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา 
  2)  กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3)  มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
  4)  มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
  5)  การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  อุปสรรค  (Threat) 
  1)  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัดและล่าช้า 
  2)  เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3)  ข้าราชการขาดขวัญ ก าลังใจในการท างาน บุคคลภายนอกไม่ประสงค์จะเข้ามาท างานในพ้ืนที่ 
  4)  การระบาดชองโรคติดต่อ 
  5)  สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน 
  6)  ความไม่ต่อเนื่องของผู้น าชุมชนหรือผู้บริหาร 
  7)  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้นทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
  8)  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
  9)  ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ (พ.ศ.2558 – 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
อบต.มูโนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๑ - ๑.๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
ระบบจราจร และผังต าบลได้มาตรฐาน 

 
แนวทางการ 

พัฒนา 

ผลผลติ/
โครงการ 

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีอาชพี รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ฯ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ฯ สู่ประชาคม

อาเซียน 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๑ - ๑.๕ 
 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1, 2.7 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1,4.2,4.4 
 

โครงการด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 

โครงการด้านการวางแผน ฯ 
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แนวทางการพัฒนาท่ี ๒.๑ – ๒.๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
อบต.มูโนะ 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ผลผลติ/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหารจดัการฯ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีอาชพี รายได้ที่

มั่นคงฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๒.๒,๒.๓,๒.๕,๒,๖ 

 

โครงการด้านงาน 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุนพาณิชฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหารจดัการฯ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีฯ 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการตลาด ค้า ลงทุน 
เมืองชายแดน การท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ สู่ประชาคม
อาเซียน 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย  

สิ่งปฏิกูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษ์
โบราณสถานฯ สืบสาน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นฯ 

 

โครงการด้านการ
วางแผนฯ 

 

โครงการด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

 

โครงการด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๔.๓,๔.๕ 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๕.๑ – ๕.๕ 

 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๖.๑ – ๖.๕  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการองค์กรมี

ประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๗.๑ – ๗.๖ 

 

โครงการด้านการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๑ – ๓.๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสขุในพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
อบต.มูโนะ 

แนวทางการ 
พัฒนา 

ผลผลติ/โครงการ โครงการด้านงาน 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
 2.4  

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีอาชพี รายได้ที่มั่นคงฯ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมฯ 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีความปลอดภยัในชีวิตฯ 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
 3.1  – ๓.๔ 

 

โครงการด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคมฯ 
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
Strategy  Map 

ต าบลมโูนะน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน  ดินแดนแห่งศลิปวัฒนธรรม  ก้าวน าหน้าการบริหาร  เด่นเรื่องกีฬา  ปวงประชาร่มเย็น 
 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และปรับสภาพภูมิทัศนภ์ายใน
ต าบลให้น่าอยู ่

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
๓. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 

งานส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิต 

การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาตลาดการค้าชายแดน
เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

๑. จัดระเบียบตลาดมูโนะ 
๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

๑. ส่งเสริมการการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบ 
๒. ส่งเสริมด้านศาสนา 
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาด้านการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการให้ก้าวไกล 
 

พัฒนาคุณภาพชวีิตและ
สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๑. ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
๒. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้หันมาสนใจกีฬาเพ่ือ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

๑. บริหารจัดการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๒. บริหารงานและปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นท่ี 
๒. ส่งเสริมการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้านศลิปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 



  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารงุรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๒. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๓. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๕. จัดให้มไีฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
๓. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนบัสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
๔. ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูและก าจดัการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนส่งเสรมิศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๕. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๖. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดา้นการสาธารณสุข 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๒. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรยีบร้อยใน
ท้องถิ่น 
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมใหผู้้น าศาสนาเข้ามามบีทบาทและศักยภาพในการแก้ปญัหาความมั่นคง 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 

 

 

 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ 
๒. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๕. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

แนวทางการพัฒนา 

๑. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๔. จัดท าระบบก าจดัขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
๓. เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกัษ์โบราณวตัถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาความรูค้วามสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๒. พัฒนาปรับปรุงจดัหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์กรตามหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการใหบ้ริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอ่การปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๖. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
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บทที่  4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ พ.ศ. 2558 - 2562 

 

 
๔.๑  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร  ผังต าบล     
เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล ได้

มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
เพ่ิมข้ึน 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่ง
น้ าอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน 

3. จัดท าผังเมือง และผังต าบล งานการวางผังเมืองรวมจังหวัดตามนโยบายถ่ายโอนภารกิจ 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาและปรับปรุงระบบ

จราจร เพ่ิมข้ึน 
5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม      
 อย่างทั่วถึง 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่จัดให้มีไฟฟ้าและระบบ
โทรคมนาคม เพ่ิมข้ึน  

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยว 

          และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ 

การศึกษาและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ มีการบริการด้านสวัสดิการสังคม การกีฬา นันทนาการ 

ส่งเสริมด้านการศึกษา และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีการแก้ไขและป้องกันปัญหา  ยาเสพติด เพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ
แบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชน แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เพ่ิมข้ึน 

3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน 
นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ิมข้ึน 

4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด เพ่ิมข้ึน 

5. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมด้านการออก
ก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ เพ่ิมข้ึน 

6. ส่ ง เสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการป้องกัน 
รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้ านการ
สาธารณสุข เพ่ิมข้ึน 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพ่ิมข้ึน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 2. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 ๓. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ

รกัษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 มีการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ มื อ ง  ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ บ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย เพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

4. ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามี
บทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 

   สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ 

ประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่น
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  มีการส่งเสริม การตลาด การค้า การลงทุนเมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน

ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการตลาด การค้า 
การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน เพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์  ในท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมข้ึน 

4. พัฒนาส่ ง เสริมการท่องเที่ ยวและแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เ พ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เ พ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน เพ่ิมข้ึน 

5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชด าริ เพ่ิมข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้

พลังงานอย่างยั่งยืน    
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   

มีระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการส่งเสริมการอยุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึน 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง เพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่จัดท าระบบก าจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัด น้ าเสีย เพ่ิมข้ึน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน เพ่ิมข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 2. ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 ๓. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน             

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
เป้าประสงค์ ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป   
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 มีการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และ        
ปูชนียบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล เพ่ิมข้ึน 

3. เสริมสร้างและการท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่เสริมสร้างและการท านุ
บ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ิมขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถานในท้องถิ่น 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
เพ่ิมข้ึน 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต    

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

 มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร เพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอด
ถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร              
ตามธรรมาภิบาล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองค์กร  ตามธรรมาภิบาล เพ่ิมข้ึน 

4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน 

5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือการบริการประชาชน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  เพื่อการบริการประชาชน 
เพ่ิมข้ึน 

6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กร  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพ่ิมข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 2. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 3. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารต าบลมูโนะ 
 4. ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 ๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
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ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาภาคการผลิต การพัฒนา การพัฒนา ระบบโครงสร้าง มีระบบ 20% 25% 30% 35% 40% 1.ก่อสร้าง บุกเบิก ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การก่อสร้าง ส่วนโยธา

การค้าชายแดน ด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค โครงสร้าง ปรับปรุง บ ารุง ของโครงการท่ี 5% บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุง

การท่องเท่ียว พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน สาธารณูปการ พ้ืนท่ีฐาน รักษาทางคมนาคม ก่อสร้าง บุกเบิก รักษาทางคมนาคม

และการกีฬาเพ่ือ ระบบจราจร ผังเมือง สาธารณูปโภค สะพาน เข่ือน ปรับปรุง สะพาน เข่ือน

เช่ือมโยงประชาคม ผังต าบล ได้มาตรฐาน สาธารณูปการ ระบบระบายน้ า บ ารุงรักษา ระบบระบายน้ า 

อาเซียน ระบบจราจร ทางคมนาคม โครงการ/กิจกรรม :

เพ่ิมข้ึน สะพาน เข่ือน  - บุกเบิกถนนสายใหม่

ระบบระบายน้ า  - ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพ่ิมข้ึน  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

คอนกรีต หินคลุก ลูกรัง

 - ก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมถนนแอสฟล์ท

 - ก่อสร้างคูระบายน้ า

- ก่อสร้างต่งๆ/สะพาน

อาคาร

- ก่อสร้างท่อเหล่ียม

ท่อระบายน้ า/ท่อลอด

ของ อบต.มูโนะ
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๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาภาคการผลิต การพัฒนา การพัฒนา ระบบโครงสร้าง มีระบบ 15% 20% 25% 30% 35% 2. ก่อสร้าง ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การก่อสร้าง ส่วนโยธา

การค้าชายแดน ด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค โครงสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ของโครงการท่ี 5% ปรับปรุงแหล่งน้ า

การท่องเท่ียว พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน สาธารณูปการ พ้ืนท่ีฐาน อุปโภค บริโภค ก่อสร้าง ปรับปรุง อุปโภค บริโภค 

และการกีฬาเพ่ือ ระบบจราจร ผังเมือง สาธารณูปโภค แหล่งน้ าอุปโภค โครงการ/กิจกรรม :

เช่ือมโยงประชาคม ผังต าบล ได้มาตรฐาน สาธารณูปการ บริโภค เพ่ิมข้ึน  - ขุดลอกคลองสาธารณะ

อาเซียน ระบบจราจร ในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน และมี  - ขยายเขตระบบประปา

การจัดท า ฯลฯ

ผังต าบล

ผังเมือง
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาภาคการผลิต การพัฒนา การพัฒนา ระบบโครงสร้าง มีระบบ 1 1 1 1 1 3. จัดท าผังเมือง งานการวางผังเมือง การวางผังเมือง ส่วนโยธา

การค้าชายแดน ด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค โครงสร้าง รวมจังหวัด ผังเมือง ผังต าบล ผังต าบล

การท่องเท่ียว พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน สาธารณูปการ พ้ืนท่ีฐาน และผังต าบล

และการกีฬาเพ่ือ ระบบจราจร ผังเมือง สาธารณูปโภค

เช่ือมโยงประชาคม ผังต าบล ได้มาตรฐาน สาธารณูปการ

อาเซียน ระบบจราจร

เพ่ิมข้ึน และมี

การจัดท า

ผังต าบล

ผังเมือง

57
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาภาคการผลิต การพัฒนา การพัฒนา ระบบโครงสร้าง มีระบบ 3% 4% 5% 6% 7% 4. พัฒนาและ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาและ ส่วนโยธา

การค้าชายแดน ด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค โครงสร้าง ปรับปรุงระบบ ของโครงการท่ี 1% ปรับปรุงระบบจราจร

การท่องเท่ียว พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน สาธารณูปการ พ้ืนท่ีฐาน จราจร พัฒนาและ โครงการ/กิจกรรม :

และการกีฬาเพ่ือ ระบบจราจร ผังเมือง สาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบ ติดต้ังสัญญาณไฟ

เช่ือมโยงประชาคม ผังต าบล ได้มาตรฐาน สาธารณูปการ จราจร เพ่ิมข้ึน กระพริบ และป้ายจราจร

อาเซียน ระบบจราจร ในความรับผิดชอบของ

เพ่ิมข้ึน และมี องค์การบริหารส่วน

การจัดท า ต าบลมูโนะ

ผังเมือง

ผังต าบล

58
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาภาคการผลิต การพัฒนา การพัฒนา ระบบโครงสร้าง มีระบบ 1% 2% 3% 4% 5% 5. จัดให้มีไฟฟ้า ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ โครงการจัดให้มีไฟฟ้า ส่วนโยธา

การค้าชายแดน ด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค โครงสร้าง และระบบ ของโครงการจัดให้ 1% และระบบโทรคมนาคม

การท่องเท่ียว พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน สาธารณูปการ พ้ืนท่ีฐาน โทรคมนาคม มีไฟฟ้าและระบบ อย่างท่ัวถึง

และการกีฬาเพ่ือ ระบบจราจร ผังเมือง สาธารณูปโภค อย่างท่ัวถึง โทรคมนาคม โครงการ/กิจกรรม :

เช่ือมโยงประชาคม ผังต าบล ได้มาตรฐาน สาธารณูปการ เพ่ิมข้ึน การขยายเขตไฟฟ้า

อาเซียน ระบบจราจร ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน และมี

ผังเมือง

ผังต าบล

59
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 3% 8% 13% 18% 23% 1. ส่งเสริมและ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมและ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม สนับสนุนการสร้าง ของโครงการท่ี 5% สนับสนุนการสร้าง

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ งานสร้างอาชีพแบบ ส่งเสริมและ งานสร้างอาชีพแบบ

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน ย่ังยืนให้กับประชาชน สนับสนุน ย่ังยืนให้กับประชาชน

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม ในท้องถ่ิน การสร้างงาน ในท้องถ่ิน

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา สร้างอาชีพ โครงการ/กิจกรรม :

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ แบบย่ังยืนให้  - โครงการสร้างงาน

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ กับประชาชน สร้างอาชีพให้แก่ราษฎร์

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ ในท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ี

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข เพ่ิมข้ึน  - โครงการสนับสนุนพันธ์ุ

เพ่ิมข้ึน พืช/พันธ์ุสัตว์ในพ้ืนท่ี

ตลอดจนมีการ  - โครงการจัดต้ังศูนย์จ า

แก้ไขและ หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ป้องกันปัญหา ฯลฯ

ยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน

60

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 2. ส่งเสริมงานด้าน ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมงานด้าน ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม สังคมสงเคราะห์และ ของโครงการท่ี 2% สังคมสงเคราะห์และ

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ สวัสดิการชุมชนแก่ ส่งเสริมงาน สวัสดิการชุมชนแก่

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้านสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม สงเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม :

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา และสวัสดิการ  - โครงการซ่อมแซม

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ ชุมชนแก่ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ ผู้ด้อยโอกาส ให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ ทางสังคม เพ่ิมข้ึน ผู้ยากไร้ คนพิการ

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข ผู้สูงอายุ คนยากจน

เพ่ิมข้ึน ตามนโยบายรัฐบาล

ตลอดจนมีการ  - โครงการพัฒนาคุณภาพ

แก้ไขและ ชีวิตผู้สูงอายุ

ป้องกันปัญหา ฯลฯ

ยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน

61
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 3. ส่งเสริมการศึกษา ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ ส่งเสริมการศึกษา ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม ท้ังใน นอกระบบ ของโครงการท่ี 2% ท้ังใน นอกระบบ ศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ และตามอัธยาศัยโดย ส่งเสริมการศึกษา และตามอัธยาศัยโดย ศาสนา และ

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน สนับสนุนให้ประชาชน ท้ังใน นอกระบบ สนับสนุนให้ประชาชน วัฒนธรรม

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม มีส่วนร่วมในการจัด และตามอัธยาศัย มีส่วนร่วมในการจัด

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา การศึกษา โดยสนับสนุน การศึกษา

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ ให้ประชาชน โครงการ/กิจกรรม :

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมใน  - โครงการเสริมสร้าง

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ การจัดการศึกษา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข เพ่ิมข้ึน เพ่ือเด็กปฐมวัย

เพ่ิมข้ึน - โครงการสนับสนุนอาหาร

ตลอดจนมีการ ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี

แก้ไขและ - โครงการสนับสนุนอาหาร

ป้องกันปัญหา เสริม(นม) ให้กับโรงเรียน

ยาเสพติด ในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ฯลฯ

62
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 4. ส่งเสริมศักยภาพ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมศักยภาพ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม ศูนย์ปฏิบัติการการ ของโครงการท่ี 2% ศูนย์ปฏิบัติการการ

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ ส่งเสริมศักยภาพ ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ ยาเสพติด

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม การต่อสู้ โครงการ/กิจกรรม :

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา เพ่ือเอาชนะ  - โครงการเพ่ือป้องกัน

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ ยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ เพ่ิมข้ึน ประจ าปี

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ ฯลฯ

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

เพ่ิมข้ึน

ตลอดจนมีการ

แก้ไขและ

ป้องกันปัญหา

ยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน

63
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 2% 5% 8% 11% 14% 5. ส่งเสริมด้านการ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมด้านการ ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม ออกก าลังกาย ของโครงการท่ี 3% ออกก าลังกายการกีฬา ศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ การกีฬา และ ส่งเสริมด้านการ และนันทนาการ ศาสนา และ

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน นันทนาการ ออกก าลังกาย โครงการ/กิจกรรม : วัฒนธรรม

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม การกีฬาและ  - โครงการจัดซ้ือวัสดุ

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา นันทนาการ อุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ เพ่ิมข้ึน - โครงการแข่งขันกีฬา

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ ประเพณีเยาวชน ประชาชน

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ และข้าราชการในต าบล

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข - โครงการแข่งขันกีฬา

เพ่ิมข้ึน กลุ่มโรงเรียนบึงรามิง

ตลอดจนมีการ  - โครงการก่อสร้างสนาม

แก้ไขและ กีฬาในพ้ืนท่ี

ป้องกันปัญหา ฯลฯ

ยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน
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ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 6. ส่งเสริมการ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมการป้องกัน ส่วน

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม ป้องกัน รักษา ควบคุม ของโครงการท่ี 2%  รักษา ควบคุมโรค สาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ โรค ตลอดจนการ ส่งเสริมการ ตลอดจนการพัฒนาด้าน และ

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน พัฒนาด้านการ ป้องกัน รักษา การสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม สาธารณสุข ควบคุมโรค โครงการ/กิจกรรม :

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา ตลอดจนการ - โครงการป้องกันและแก้ไข

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ พัฒนาด้านการ ปัญหาโรคระบาดต่างๆ

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ สาธารณสุข  - โครงการรณรงค์ป้องกัน

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ เพ่ิมข้ึน การแพร่ระบาดของ

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข โรคติดต่อ

เพ่ิมข้ึน - โครงการอบรมผู้สูงอายุ

ตลอดจนมีการ ฯลฯ

แก้ไขและ

ป้องกันปัญหา

ยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน

65
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีอาชีพ รายได้ มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 7. ส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมสนับสนุน ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ งานส่งเสริม งานส่งเสริม ท่ีม่ันคงและย่ังยืน อาชีพเพ่ือเพ่ิม การพัฒนาคุณภาพ ของโครงการท่ี 2% การพัฒนาคุณภาพ ศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต บริการด้านสวัสดิการ รายได้ มีการ ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับ ชีวิตของประชาชน ศาสนา และ

สังคม กีฬา นันทนาการ บริการด้าน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ สนุนการพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ วัฒนธรรม

การศึกษาและการ สวัสดิการสังคม ประชาคมอาเซียน คุณภาพชีวิต ประชาคมอาเซียน

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง การกีฬา ของประชาชน  - โครงการอบรมภาษา

ตลอดท้ังการปฏิบัติงาน นันทนาการ เพ่ือรองรับการ อังกฤษสู่อาเซียน

ของศูนย์ปฏิบัติการการ ส่งเสริมการ เข้าสู่ประชาคม ฯลฯ

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ด้านศึกษา และ อาเซียน เพ่ิมข้ึน

มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

เพ่ิมข้ึน

ตลอดจนมีการ

แก้ไขและ

ป้องกันปัญหา

ยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน

66
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

เสริมสร้างสันติสุข การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมตาม มีการให้ความรู้ 5% 10% 15% 20% 25% 1. ส่งเสริมให้ความรู้ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมให้ความรู้ ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ี การจัดระเบียบ การจัดระเบียบ ระบอบประชาธิปไตย และความเข้าใจ ความเข้าใจแก่ ของโครงการท่ี 5% ความเข้าใจแก่

ชุมชน/สังคม ชุมชน/สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต ในระบอบ ประชาชนเก่ียวกับ ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาชนเก่ียวกับ

และการรักษา และการรักษา และทรัพย์สิน การปฏิบัติ ประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง ความเข้าใจ การเมืองการปกครอง

ความสงบ ความสงบ งานด้านการป้องกันและ มีการส่งเสริม ระบบประชาธิปไตย แก่ประชาชน ระบบประชาธิปไตย

เรียบร้อย เรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม เก่ียวกับการเมือง โครงการ/กิจกรรม :

มีประสิทธิภาพ ในการรักษา การปกครองระบบ - โครงการอบรมพนัก

ความสงบ ประชาธิปไตย งานแลประชาชนให้มี

เรียบร้อยและ เพ่ิมข้ึน ความรู้เก่ียวกับประชา

การป้องกันและ ธิปไตยและการมีส่วน

บรรเทา ร่วมของประชาชน

สาธารณภัย - โครงการรณรงค์/ประ

เพ่ิมข้ึน ชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

67

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

เสริมสร้างสันติสุข การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมตาม มีการให้ความรู้ 2% 4% 6% 8% 10% 2. พัฒนาศักยภาพ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ี การจัดระเบียบ การจัดระเบียบ ระบอบประชาธิปไตย และความเข้าใจ ของท้องถ่ินในการ ของโครงการท่ี 2% ของท้องถ่ินในการ

ชุมชน/สังคม ชุมชน/สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต ในระบอบ ป้องกันและบรรเทา พัฒนาศักยภาพ ป้องกันและบรรเทา

และการรักษา และการรักษา และทรัพย์สิน การปฏิบัติ ประชาธิปไตย สาธารณภัย ตลอดถึง ในการป้องกัน สาธารณภัย ตลอดถึง

ความสงบ ความสงบ งานด้านการป้องกันและ มีการส่งเสริม การรักษาความสงบ และบรรเทา การรักษาความสงบ

เรียบร้อย เรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม เรียบร้อยในท้องถ่ิน สาธารณภัย เรียบร้อยในท้องถ่ิน

มีประสิทธิภาพ ในการรักษา ตลอดถึงการ โครงการ/กิจกรรม :

ความสงบ รักษาความสงบ  - โครงการรณรงค์/ประ

เรียบร้อยและ เรียบร้อย ชาสัมพพันธ์ป้องกันและ

การป้องกันและ ในท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน บรรเทาสาธรณภัย

บรรเทา  - โครงการอบรมทีมกู้

สาธารณภัย ชีพกู้ภัย หน่ึงต าบล

เพ่ิมข้ึน หน่ึงทีมกู้ภัย

- โครงการฝึกอบรม

อปพร. 

 - โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธรณภัย

ฯลฯ

68
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

เสริมสร้างสันติสุข การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมตาม มีการให้ความรู้ 1% 3% 5% 7% 9% 3. เสริมสร้างความ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การเสริมสร้างความ ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ี การจัดระเบียบ การจัดระเบียบ ระบอบประชาธิปไตย และความเข้าใจ เข้มแข็งของชุมชนให้ ของโครงการท่ี 2% เข้มแข็งของชุมชนให้มี

ชุมชน/สังคม ชุมชน/สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต ในระบอบ มีส่วนร่วมในการรักษา เสริมสร้างความ ส่วนร่วมในการรักษา

และการรักษา และการรักษา และทรัพย์สิน การปฏิบัติ ประชาธิปไตย ความสงบเรียบร้อย เข้มแข็งของ ความสงบเรียบร้อย

ความสงบ ความสงบ งานด้านการป้องกันและ มีการส่งเสริม ในท้องถ่ิน ชุมชนให้มี ในท้องถ่ิน

เรียบร้อย เรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม ส่วนร่วมในการ โครงการ/กิจกรรม :

มีประสิทธิภาพ ในการรักษา รักษาความสงบ  - โครงการเสริมสร้าง

ความสงบ เรียบร้อยในท้องถ่ิน ความเข้มแข็งของชุมชน

เรียบร้อยและ เพ่ิมข้ึน ฯลฯ

การป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณภัย

เพ่ิมข้ึน
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

เสริมสร้างสันติสุข การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมตาม มีการให้ความรู้ 2% 4% 6% 8% 10% 4. ส่งเสริมให้ผู้น า ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมให้ผู้น า ส านักปลัด

ในพ้ืนท่ี การจัดระเบียบ การจัดระเบียบ ระบอบประชาธิปไตย และความเข้าใจ ศาสนาเข้ามามีบทบาทของโครงการท่ี 2% ศาสนาเข้ามามีบทบาท ส่วนการศึกษา

ชุมชน/สังคม ชุมชน/สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต ในระบอบ และศักยภาพในการ ส่งเสริมให้ผู้น า และศักยภาพในการ ศาสนา และ

และการรักษา และการรักษา และทรัพย์สิน การปฏิบัติ ประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาความ ศาสนาเข้ามามี แก้ไขปัญหาความม่ันคง วัฒนธรรม

ความสงบ ความสงบ งานด้านการป้องกันและ มีการส่งเสริม ม่ันคง บทบาทและ โครงการ/กิจกรรม :

เรียบร้อย เรียบร้อย บรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม ศักยภาพในการ   - โครงการพบปะผู้น า

มีประสิทธิภาพ ในการรักษา แก้ไขปัญหา ศาสนา ผู้น าท้องถ่ิน

ความสงบ ความม่ันคง เพ่ิมข้ึน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด

เรียบร้อยและ ในการร่วมกันแก้ไข

การป้องกันและ ปัญหาความไม่สงบ

บรรเทา ในพ้ืนท่ี

สาธารณภัย รณรงค์ /ประชาสัมพันธ์  

เพ่ิมข้ึน สร้างความเข้าใจและ

ปลูกจิตส านึกด้านความ

ม่ันคง

ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการตลาด การค้า มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 1. ส่งเสริมการตลาด ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมการตลาด ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การวางแผน การวางแผน การลงทุน เมืองชายแดน การตลาด การค้า การลงทุนใน ของโครงการท่ี 2% การค้า การลงทุนใน

เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม การส่งเสริม การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ การค้า ท้องถ่ินและเมือง ส่งเสริมการตลาด ท้องถ่ินและเมือง

การลงทุน การลงทุน ชุมชน ในท้องถ่ินอย่าง การลงทุน ชายแดนเพ่ือรองรับ การค้า การลงทุน ชายแดนเพ่ือรองรับ

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม ม่ันคงและย่ังยืน เมืองชายแดน ประชาคมอาเซียน ในท้องถ่ินและ ประชาคมอาเซียน

และการ และการ สู่ประชาคมอาเซียน การท่องเท่ียว เมืองชายแดน โครงการ/กิจกรรม :

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือรองรับ  - โครงการจัดต้ังกลุ่ม

ในท้องถ่ิน ประชาคมอาเซียน ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ในต าบล

71
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการตลาด การค้า มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 2. ส่งเสริมระบบ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมระบบ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การวางแผน การวางแผน การลงทุน เมืองชายแดน การตลาด เศรษฐกิจชุมชนและ ของโครงการท่ี 2% เศรษฐกิจชุมชนและ

เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม การส่งเสริม การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ การค้า ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน ส่งเสริมระบบ ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน

การลงทุน การลงทุน ชุมชน ในท้องถ่ินอย่าง การลงทุน เศรษฐกิจชุมชน โครงการ/กิจกรรม :

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม ม่ันคงและย่ังยืน เมืองชายแดน และผลิตภัณฑ์ - สนับสนุนโครงการ

และการ และการ สู่ประชาคมอาเซียน การท่องเท่ียว ในท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจชุมชนและ

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาบทบาทสตรี

ในท้องถ่ิน จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุม

เพ่ิมข้ึน ชนในต าบล

ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการตลาด การค้า มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 3. ส่งเสริมให้ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมให้ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การวางแผน การวางแผน การลงทุน เมืองชายแดน การตลาด ประชาชนยึดหลัก ของโครงการท่ี 2% ประชาชนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม การส่งเสริม การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ การค้า เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ เศรษฐกิจพอเพียง

การลงทุน การลงทุน ชุมชน ในท้องถ่ินอย่าง การลงทุน ประชาชนยึด โครงการ/กิจกรรม :

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม ม่ันคงและย่ังยืน เมืองชายแดน หลักเศรษฐกิจ - โครงการรณรงค์ให้ประ

และการ และการ สู่ประชาคมอาเซียน การท่องเท่ียว พอเพียง เพ่ิมข้ึน ชาชนมีจิตรส านึกในการ

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐ

ในท้องถ่ิน กิจพอเพียง

เพ่ิมข้ึน

ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการตลาด การค้า มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 4. พัฒนาส่งเสริมการ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาส่งเสริมการ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การวางแผน การวางแผน การลงทุน เมืองชายแดน การตลาด ท่องเท่ียวและแหล่ง ของโครงการท่ี 2% ท่องเท่ียวและแหล่ง

เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม การส่งเสริม การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ การค้า ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

การลงทุน การลงทุน ชุมชน ในท้องถ่ินอย่าง การลงทุน เพ่ือรองรับประชาคม การท่องเท่ียว เพ่ือรองรับประชาคม

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม ม่ันคงและย่ังยืน เมืองชายแดน อาเซียน และแหล่ง อาเซียน

และการ และการ สู่ประชาคมอาเซียน การท่องเท่ียว ท่องเท่ียว โครงการ/กิจกรรม :

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงอนุรักษ์  - โครงการอนุรักษ์ฟ้ืน

ในท้องถ่ิน เพ่ือรองรับ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ิมข้ึน ประชาคมอาเซียน และส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมข้ึน ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการตลาด การค้า มีการส่งเสริม 2% 4% 6% 8% 10% 5. ส่งเสริมโครงการ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมโครงการ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การวางแผน การวางแผน การลงทุน เมืองชายแดน การตลาด ตามแนวพระราชด าริ ของโครงการท่ี 2% ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม การส่งเสริม การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ การค้า ส่งเสริมโครงการ โครงการ/กิจกรรม :

การลงทุน การลงทุน ชุมชน ในท้องถ่ินอย่าง การลงทุน ตามแนวพระราช - สนับสนุนโครงการอัน

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม ม่ันคงและย่ังยืน เมืองชายแดน ด าริ เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากพระราชด าริ

และการ และการ สู่ประชาคมอาเซียน การท่องเท่ียว 

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ในท้องถ่ิน

เพ่ิมข้ึน

75
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน มีระบบการจัดการขยะ มีระบบการ 2% 4% 6% 8% 10% 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญา การบริหาร การบริหาร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูลและ จัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติ ของโครงการท่ี 2% ทรัพยากรธรรมชาติและ

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการและ การจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล และส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์และ ส่ิงแวดล้อม

การอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ธรรมชาติและการใช้ และมีการ ฟ้ืนฟูทรัพยากร โครงการ/กิจกรรม :

ทรัพยกร ทรัพยกร พลังงานอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการ ธรรมชาติและ  - โครงการท้องถ่ินไทย

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม เพ่ิมข้ึน ร่วมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ี

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร สีเขียว

ธรรมชาติและ

มีการส่งเสริม

การใช้พลังงาน

ทดแทน เพ่ิมข้ึน

76
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน มีระบบการจัดการขยะ มีระบบการ 2% 4% 6% 8% 10% 2.ส่งเสริม สนับสนุน ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริม สนับสนุน ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญา การบริหาร การบริหาร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล จัดการขยะ ให้ประชาชนใน ของโครงการท่ี 2% ให้ประชาชนในชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการและ การจัดการและ ตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล ชุมชนมีจิตส านึกใน ส่งเสริม สนับสนุน มีจิตส านึกในการ

การอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ธรรมชาติและการใช้ และมีการ การร่วมกันอนุรักษ์ ให้ประชาชนใน ร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยกร ทรัพยกร พลังงานอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการ ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมีจิตส านึก ทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ อนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อม ในการร่วมกัน และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร อนุรักษ์ทรัพยากร โครงการ/กิจกรรม :

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ  -โครงการรณรงค์ให้

มีการส่งเสริม ส่ิงแวดล้อม เด็ก เยาวชนและ

การใช้พลังงาน เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความส านึก

ทดแทน เพ่ิมข้ึน รับผิดชอบจัดการ

ส่ิงแวดล้อม

77
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากร มีการ 2% 4% 6% 8% 10% 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญา การบริหาร การบริหาร ธรรมชาติและการใช้ ส่งเสริมการ ในชุมชนและเมือง ของโครงการท่ี 2% ในชุมชนและเมือง ส่วนโยธา

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการและ การจัดการและ พลังงานอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการ/กิจกรรม :

การอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ทรัพยากร ในชุมชนและเมือง -โครงการปรับปรุง

ทรัพยกร ทรัพยกร ธรรมชาติและ เพ่ิมข้ึน ทัศนียภาพสองข้าง

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ มีการส่งเสริม ทาง

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม การใช้พลังงาน - โครงการจัดท าป้ายช่ือ

ทดแทน เพ่ิมข้ึน ประจ าแต่ละบ้าน

- จัดสวนหย่อม/

สวนสาธารณะ

-โครงการจัดระเบียบ

ตลาดมูโนะ

78
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน มีระบบการจัดการขยะ มีระบบการ 2% 4% 6% 8% 10% 4. จัดระบบก าจัด ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การจัดระบบก าจัดขยะ ส่วน

ตามหลักปรัชญา การบริหาร การบริหาร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล จัดการขยะ ขยะและส่ิงปฏิกูล ของโครงการท่ี 2% และส่ิงปฏิกูลตลอดจน สาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการและ การจัดการและ ตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล ตลอดจนระบบ จัดท าระบบ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ

การอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ธรรมชาติและการใช้ และมีการ บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและ  - โครงการจัดซ้ือถัง ส่ิงแวดล้อม

ทรัพยกร ทรัพยกร พลังงานอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการ ส่ิงปฏิกูล ขยะเพ่ือจัดเก็บส่ิง 

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ อนุรักษ์ ตลอดจนระบบ ปฏิกูล

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร บ าบัดน้ าเสีย  -โครงการจัดซ้ือรถ

ธรรมชาติและ เพ่ิมข้ึน บรรทุกขยะมูลฝอย

มีการส่งเสริม

การใช้พลังงาน

ทดแทน เพ่ิมข้ึน
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน มีระบบการจัดการขยะ มีระบบการ 2% 4% 6% 8% 10% 5. ส่งเสริมและ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมและ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญา การบริหาร การบริหาร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล จัดการขยะ สนับสนุนการใช้ ของโครงการท่ี 2% สนับสนุนการใช้

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการและ การจัดการและ ตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากร น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล พลังงานทดแทน ส่งเสริมและ พลังงานทดแทน

การอนุรักษ์ การอนุรักษ์ ธรรมชาติและการใช้ และมีการ สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม :

ทรัพยกร ทรัพยกร พลังงานอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการ การใช้พลังงาน  - โครงการอบรมให้

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ อนุรักษ์ ทดแทน เพ่ิมข้ึน ความรู้เก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร พลังงานทดแทน

ธรรมชาติและ

มีการส่งเสริม

การใช้พลังงาน

ทดแทน เพ่ิมข้ึน
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ท านุบ ารุงศาสนา มีการท านุบ ารุง 2% 4% 6% 8% 10% 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมการอนุรักษ์ ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ ศิลปะ ศิลปะ อนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด จารีต ของโครงการท่ี 2% ฟ้ืนฟู สืบทอด จารีต ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม วัฒนธรรม โบราณวัตถุ สืบสาน โบราณสถาน ประเพณี ศิลปะ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ

จารีตประเพณี จารีตประเพณี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ฟ้ืนฟู สืบทอด โครงการ/กิจกรรม : วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา และภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานประเพณี จารีตประเพณี  - โครงการสนับสนุน

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีของดี

และภูมิปัญญา เพ่ิมข้ึน เมืองนรา

ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน  - โครงการสนับสนุน

ประเพณีประจ าถ่ิน

- โครงการสนับสนุนท่ีว่า

การอ าเภอสุไหงโก-ลก

โครงการละศีลอด

ฯลฯ

81
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ท านุบ ารุงศาสนา มีการท านุบ ารุง 2% 4% 6% 8% 10% 2. ส่งเสริมและ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมและ ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ ศิลปะ ศิลปะ อนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนา อนุรักษ์ สนับสนุนภูมิปัญญา ของโครงการท่ี 2% สนับสนุนภูมิปัญญา ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม วัฒนธรรม โบราณวัตถุ สืบสาน โบราณสถาน ท้องถ่ินและปูชนีย ส่งเสริมและ ท้องถ่ินและ ศาสนาและ

จารีตประเพณี จารีตประเพณี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ บุคคล สนับสนุน ปูชนียบุคคล วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา และภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการ/กิจกรรม :

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรม และปูชนียบุคคล  - โครงการส่งเสริม

และภูมิปัญญา เพ่ิมข้ึน ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน

ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน

82
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ท านุบ ารุงศาสนา มีการท านุบ ารุง 2% 4% 6% 8% 10% 3. เสริมสร้างการท านุ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การเสริมสร้าง ท านุ ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ ศิลปะ ศิลปะ อนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนา อนุรักษ์ บ ารุงศาสนา ตลอดจน โครงการท่ี 2% บ ารุงศาสนา ตลอดจน ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม วัฒนธรรม โบราณวัตถุ สืบสาน โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เสริมสร้างและ ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศาสนาและ

จารีตประเพณี จารีตประเพณี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ การท านุบ ารุง โครางการ/กิจกรรม วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา และภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานประเพณี ศาสนา ตลอดจน  - โครงการอุดหนุน

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม มัสยิด

และภูมิปัญญา ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน  - โครงการปรับปรุง

ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน ศาสนสถานในพ้ืนท่ี

ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ท านุบ ารุงศาสนา มีการท านุบ ารุง 2% 4% 6% 8% 10% 4. ส่งเสริมและ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมและ ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ ศิลปะ ศิลปะ อนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนา อนุรักษ์ สนับสนุนการอนุรักษ์ ของโครงการท่ี 2% สนับสนุนการอนุรักษ์ ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม วัฒนธรรม โบราณวัตถุ สืบสาน โบราณสถาน โบราณวัตถุและโบราณ ส่งเสริมและ โบราณวัตถุและ ศาสนาและ

จารีตประเพณี จารีตประเพณี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ สถานในท้องถ่ิน สนับสนุนการ โบราณสถาน วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา และภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานประเพณี อนุรักษ์โบราณ ในท้องถ่ิน

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรม วัตถุและโบราณ โครางการ/กิจกรรม

และภูมิปัญญา สถานในท้องถ่ิน  - โครงการปรับปรุง

ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน โบราณสถานต่างๆ

ในพ้ืนท่ี
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน ท านุบ ารุงศาสนา มีการท านุบ ารุง 2% 4% 6% 8% 10% 5. ส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ ส่งเสริมสนับสนุน ส่วนการ

ตามหลักปรัชญาของ ศิลปะ ศิลปะ อนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนา อนุรักษ์ การพัฒนาคุณธรรม ของโครงการท่ี 2% การพัฒนาคุณธรรม ศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม วัฒนธรรม โบราณวัตถุ สืบสาน โบราณสถาน จริยธรรมของเด็ก ส่งเสริมสนับสนุน จริยธรรมของเด็ก ศาสนาและ

จารีตประเพณี จารีตประเพณี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ เยาวชนและประชาชน การพัฒนา เยาวชนและประชาชน วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา และภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สืบสานประเพณี คุณธรรมจริยธรรม โครงการ/กิจกรรม :

ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรม ของเด็ก เยาวชน  - โครงการอบรม

และภูมิปัญญา และประชาชน คุณธรรม จริยธรรม

ท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน แก่เด็กและเยาวชน

ในพ้ืนท่ี

ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กร มีการบริหาร 1% 2% 3% 4% 5% 1. พัฒนาความรู้ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาความรู้ ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การบริหาร การบริหาร มีประสิทธิภาพตามหลัก จัดการองค์กร ความสามารถและ ของโครงการท่ี 1% ความสามารถและ

เศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในองค์กร ความสามารถ แก่บุคลากรในองค์กร

เพ่ิมข้ึน และคุณธรรม โครงการ/กิจกรรม :

จริยธรรมแก่  - โครงการฝึกอบรม

บุคลากรในองค์กร สัมมนาการเดินทางไป

เพ่ิมข้ึน ศึกษาและดูงานของ

ผู้บริหาร ส.อบต. 

 ข้าราชการ เพ่ือเพ่ิม

วิสัยทัศน์และ

การพัฒนาองค์กร

 - โครงการส่งบุคลากร

เข้ารับการอบรมในหลัก

สูตรต่างๆ

 - ทุนการศึกษาส าหรับ

บุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมูโนะ

  ฯลฯ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กร มีการบริหาร 3% 6% 9% 12% 15% 2. พัฒนาปรับปรุง ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาปรับปรุง ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การบริหาร การบริหาร มีประสิทธิภาพตามหลัก จัดการองค์กร จัดหาเคร่ืองมือ ของโครงการท่ี 3% จัดหา เคร่ืองมือ กองคลัง

เศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก เคร่ืองใช้ตลอดถึง พัฒนา ปรับปรุง เคร่ืองใช้ตลอดถึง ส่วนโยธา

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล สถานท่ีในการปฏิบัติ จัดหาเคร่ืองมือ สถานท่ีในการ ส่วนการ

เพ่ิมข้ึน งาน เคร่ืองใช้ ปฏิบัติงาน ศึกษาฯ

ตลอดถึงสถานท่ี โครงการ/กิจกรรม : ส่วน

ในการปฏิบัติงาน  - โครงการจัดซ้ือวัสดุ สาธารณสุข

เพ่ิมข้ึน ครุภัณฑ์ ส าหรับ และ

ส่วนราชการในสังกัด ส่ิงแวดล้อม

 - โครงการก่อสร้างอา

คารเอนกประสงค์และ

อาคารอ่ืนๆ

ฯลฯ

87
ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กร มีการบริหาร 1% 3% 5% 7% 9% 3. พัฒนาปรับปรุง ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาปรับปรุง ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การบริหาร การบริหาร มีประสิทธิภาพตามหลัก จัดการองค์กร ระบบบริหารจัดการ ของโครงการท่ี 2% ระบบบริหารจัดการ

เศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก องค์กรตามหลัก พัฒนาปรับปรุง องค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ระบบบริหาร ธรรมาภิบาล

เพ่ิมข้ึน จัดการองค์กร โครงการ/กิจกรรม :

ตามหลัก - โครงการรณรงค์การ

ธรรมาภิบาล ประหยัดพลังงานในส า

เพ่ิมข้ึน นักงาน

- โครงการเวทีประชา

คมจัดท าแผนพัฒนา

แผนชุมชน
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กร มีการบริหาร 1% 3% 5% 7% 9% 4. ปรับปรุงและสร้าง ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การปรับปรุงและสร้าง ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การบริหาร การบริหาร มีประสิทธิภาพตามหลัก จัดการองค์กร ระบบการให้บริการ ของโครงการท่ี 2% ระบบการให้บริการ

เศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และ ปรับปรุงและ ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และ

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ สร้างระบบการ มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน ให้บริการท่ี โครงการ/กิจกรรม :

ทันสมัย รวดเร็ว - โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี

และมี - โครงการเพ่ิมประสิทธิ

ประสิทธิภาพ ภาพและประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึน การปฎิบัติราชการ

- โครงการติดต้ังอินเตอร์

เน็ตต าบล

- โครงการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์

รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กร มีการบริหาร 2% 4% 6% 8% 10% 5. ส่งเสริมและสร้าง ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การส่งเสริมและสร้าง ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การบริหาร การบริหาร มีประสิทธิภาพตามหลัก จัดการองค์กร ทัศนคติท่ีดีต่อการ ของโครงการท่ี 2% ทัศนคติท่ีดีต่อการ

เศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก ปฏิบัติงานเพ่ือการ ส่งเสริมและสร้าง ปฏิบัติงานเพ่ือการ

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล บริการประชาชน ทัศนคติท่ีดีต่อ บริการประชาชน

เพ่ิมข้ึน การปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม : 

เพ่ือการบริการ - โครงการประเมินความ

ประชาชน เพ่ิมข้ึน พึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการของ

อบต.

- โครงการจัดท าแผนท่ี

ภาษีภายในต าบล

- โครงการปลูกจิตรส า

นึกท่ีดีในด้านการบริการ

ประชาชน
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ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/แนวทาง ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 58 59 60 61 62 การพัฒนา ระดับ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด (ตัวช้ีวัดรวม) กลุยุทธ์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กร มีการบริหาร 2% 4% 6% 8% 10% 6.พัฒนาส่งเสริมระบบ ร้อยละความส าเร็จ เพ่ิมข้ึนปีละ การพัฒนาส่งเสริม ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาของ การบริหาร การบริหาร มีประสิทธิภาพตามหลัก จัดการองค์กร การประชาสัมพันธ์และ ของโครงการท่ี 2% ระบบการประชา

เศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามหลัก จัดการตามหลัก ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลัก เผยแพร่การด าเนินงาน พัฒนาส่งเสริม สัมพันธ์และเผยแพร่

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ขององค์กรเพ่ือรองรับ ระบบการ การด าเนินงานของ

เพ่ิมข้ึน ประชาคมอาเซียน ประชาสัมพันธ์ องค์กรเพ่ือรองรับ

และเผยแพร่การ ประชาคมอาเซียน

ด าเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม :

องค์กร เพ่ือรองรับ - โครงการปรับปรุงซ่อม

ประชาคมอาเซียน แซมเคร่ืองกระจายเสียง

เพ่ิมข้ึน แบบไร้สาย ในต าบล

- โครงการจัดท าบอร์ด

ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อ

มูลข่าวสาร

ฯลฯ
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