
 
   

๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตาม

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

1. ด้านกายภาพ 
 

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

พ้ืนที่ ๒๐.๔๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ  ดังนี้ 
 

 
   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปูโยะและอ าเภอตากใบ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลปาเสมัสและประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปูโยะและต าบลปาเสมัส 



 
   

๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

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

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
  มี ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน 

          1.4 ลักษณะของดิน 
การใช้ทรัพยากรดินในเขตต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และท าการเกษตร 

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

ใหม่ได้แก่คลองชลประทาน 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่มีพ้ืนที่บางส่วนติดกับป่าสงวนแห่งชาติโคกจะโก 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลมูโนะประกอบด้วยหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ 
 หมู่ที่ ๒ บ้านลูโบ๊ะลือซง 
 หมู่ที่ ๓ บ้านปาดังยอ 
 หมู่ที่ ๔ บ้านปูโป๊ะ 
 หมู่ที่ ๕ บ้านบูเก๊ะ 

2.2 การเลือกตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเขตละ 1 คน องค์การบริหารส่วนต าบลใด มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 6 คน 

3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  10,341 คน แยกเป็นชาย 5,015 คน หญิง ๕,326 คน มี ๒,
766 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน2564) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 มูโนะ 1,312 1,378 2,690 946 
2 ลูโบ๊ะลือซง 696 692 1,388 354 
3 ปาดังยอ 975 1,112 2,087 465 
4 ปูโป๊ะ 1,018 1,032 2,050 464 
5 บูเก๊ะ 1,014 1,112 2,126 534 

 รวม 5,015 5,326 10,341 2,766 



 
   

๓ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ1 – 55ปี 

4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 
  ต าบลมูโนะ  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาได้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) , โรงเรียนตาดีกา ,โรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ดังนี้ 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)จ านวน ๔ แห่ง  ดังนี้ 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาดังยอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลามียะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลยาบาล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
   ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูเก๊ะ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  

โรงเรียนจ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 
  1.โรงเรียนบ้านมูโนะหมู่ท่ี1  เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 
  2. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงหมู่ท่ี 2 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
  3. โรงเรียนบ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3  เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 

  4.โรงเรียนบ้านปูโป๊ะหมู่ที่4  เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 
   6.โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์หมู่ที่1  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
   6. โรงเรียนดารุลฟุรกอน หมู่ที่ 5  เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

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

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

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ  จ านวน  1 แห่ง 

 



 
   

๔ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนหินคลุก
(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

1 23 8 15 - - 

2 13 4 8 - 1 

3 9 5 4 - - 

4 16 1 15 - - 

5 11 4 7 - - 

รวม 73 22 49 - 1 

ถนนเชื่อมระหว่าง
ต าบล 

จ านวน 4 สาย ได้แก่ 
1. ทางหลวงชนบทนราธิวาส 2036 สายมูโนะ – ปาดังยอ 
2. สายบาโงแบกอ – กัวลอกรุง 
3. สายบูเก๊ะ – โคกตีมุง 
4. สายกูแบกูวา – โคกตีมุง 

ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน 

ได้แก่ ทางหลวงชนบท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 
ตากใบ – สุไหงโก-ลก 

 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 1หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านลูโบ๊ะลือซง 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  

          5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อนุญาต ต าบลมูโนะ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ ๑ 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ประชาชนในพ้ืนที่ท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนผลไม้  

 



 
   

๕ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

          6.2 การประมง 
- 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลมูโนะ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ แกะ เป็ด ไก่ในบางครัวเรือน 

          6.4 การบริการ 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่หมู่ที่ 1, 5 
มีร้านบริการถ่ายรูป พ้ืนที่หมู่ที่ ๑ 
มีร้านคาร์แคร์บริการล้างรถ พ้ืนที่หมู่ที่ ๑ 
มีร้านบริการน้ าดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภค พ้ืนที่หมู่ที่ ๔ 
มีร้านบริการอินเทอร์เน็ตและเกม พ้ืนที่หมู่ที่ ๕ 
มีบริการตู้กดเงินสด พ้ืนที่หมู่ที่ 1 

          6.5 การท่องเที่ยว 
ชุมชนท่องเที่ยวตลาดมูโนะ 

 

          6.6 อุตสาหกรรม 
- 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน    2 กลุ่ม 
-กลุ่มเกษตรกรท านา    1 กลุ่ม 

          6.8 แรงงาน 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน รับจ้างทั่วไป 

7. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 มีจ านวน ๕ หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

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

1 มูโนะ 1,312 1,378 2,690 946 

2 ลูโบ๊ะลือซง 696 692 1,388 354 

3 ปาดังยอ 975 1,112 2,087 465 

4 ปูโป๊ะ 1,018 1,032 2,050 464 

5 บูเก๊ะ 1,014 1,112 2,126 534 

 รวม 5,015 5,326 10,341 2,766 



 
   

๖ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรได้แก่การท าสวนยางพารา ท านา และท า

สวนผลไม้  

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าสุไหงโก-ลก และมีคลองชลประทานมูโนะผ่านหมู่ที่ 
๑-๓ 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ใช้น้ าบ่อน้ าตื้นโดยส่วนใหญ่ ประปาต าบล 1 หมู่บ้าน และบางครัวเรือนซื้อน้ าเพื่อการบริโภค 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีเพียงร้อยละ 0.55ที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

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

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อัน
โดดเด่นทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ ที่โดดเด่น  คือ 
  ๑. พิธีถือศีลอด (ถือบวช) หรือในภาษายาวีเรียกว่า “ปอซอ”จะถือปฏิบัติในเดือน “รอมฎอน” หรือ
เดือนที่ 9 ของปีฮิจเราะห์ศักราช  ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน  โดยจะงดเว้น
จากสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา และใจ ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวมุสลิมได้
รู้สึกถึงภาวะการอดกลั้น และให้รู้สึกถึงสภาพของผู้ที่ยากจนเป็นต้น 
  2. การเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกระท าแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ภาษาถิ่นเรียกว่า“ มาโซะยาวี” 

๓. ฮารีรายอในรอบปีฮิจเราะห์ศักราช จะมีวันรายอ 2 ครั้ง คือ 
3.1 วันอีดิลฟิตรี คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม (หลังการออกบวช) โดยจะมีกิจกรรม

ต่างๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันท าพิธีละหมาดที่มัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ซึ่งจะตรงกับ
วันที่ 1 เดือน “เชาวาล” เดือนที่ 10 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 

3.2 วันอิดิลอัฎฮา  คือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการการเชือด
สัตว์พลี (กุรบาน)  และเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ยากจน  หรือญาติมิตร หลังจากได้ท าพิธีละหมาดในตอนเช้าแล้ว จะตรงกับ
วันที่ 10 ซุลฮิจญะห์ เดือนที่ 12 ของปีฮิจเราะห์ศักราช 
  ๔.เมาลิด  คือ การเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.) เป็นการให้เกียรติยกย่องท่าน 
ร าลึกคุณงามความดีของท่าน ตรงกับเดือนรอบีอุลเอาวัล เดือนที่ ๓ ของปีฮิจเราะห์ศักราช (เดือนประสูติของท่านนบี) 
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  ๕. อาซูรอคือ การกวนขนมอาซูรอ เป็นประเพณีของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งค าว่า “อาซูรอ” 
เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า วันที่ ๑๐ ของเดือนมูฮัมรัม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีฮิจเราะห์ศักราช (ปฏิทินอิสลาม) ซึ่งความ
เป็นมาของการกวนอาซูรอ สืบเนื่องจากได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ในสมัยท่านนบีนุฮ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่
นาของประชาชนและสาวกของท่านนบีนุฮ และคนทั่วไปอดอาหาร ท่านนบีนุฮ จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะ
รับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกัน
โดยทั่วหน้า 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ กรงนก ฯลฯ 
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษามลายู 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แม่น้ าสุไหงโก-ลก  1 สาย 
   บึงรามิง  1 บึง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   ชลประทาน  ๑ แห่ง 

          9.2 ป่าไม้ พ้ืนที่บางส่วนติดกับป่าสงวนแห่งชาติโคกจะโก 

 

10. การบริหารงานบุคคล 
10.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

1. นายรอปา  อีซอ    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. นายเปาะอาเดะ  อาแวหามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
3. นายสฤษดิ์  ลอแม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
4. นายมูฮัมหมัดฟาร์เดร  อีซอ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

 

10.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
1. นายแปนดี  อารง  ประธานสภา อบต. 
2. นายสานูสี  เจ๊ะเงาะ  รองประธานสภา อบต. 
3. นายธวัชชัย  เจ๊ะแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
4. นายสุรินทร์  หลง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
5. นายเปายี  สาและ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
6. นายมะดาโอะ  มามุ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
7. นายมูซอ  อาแว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
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10.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วน

ราชการ  ได้แก่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนด
กรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น  33 ต าแหน่ง  55  อัตรา  รายละเอียด  ดังนี้  

อปท. 
ก าหนดส่วน

ราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล 

(คน) 

พนักงาน 

ส่วนต าบล(ครู) 

(คน) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

(คน) 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

(คน) 

 

รวม 

(คน) 

อบต.มูโนะ 7 22 9 10 14 55 

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 33 ต าแหน่ง  55 อัตรา ประกอบด้วย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

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

 2. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
  พนักงานส่วนต าบล 

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

2. คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)    จ านวน  2  อัตรา 

3. คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จ านวน  ๑  อัตรา 

  3. กองคลัง  
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา 
2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน และบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา 
3. นักวิชาการพัสดุ (ชก.)      จ านวน  ๑  อัตรา 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)    จ านวน  ๑  อัตรา 
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  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 
2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  1  อัตรา 
2. คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา 

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

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา      จ านวน  ๑  อัตรา 

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

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
        จ านวน  ๑  อัตรา 

2. นักวิชาการศึกษา (ชก.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
4. คร ู        จ านวน  9  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  4  อัตรา 

6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  พนักงานส่วนต าบล 

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

2. นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก.)     จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ)    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1. พนักงานประจ ารถขยะ      จ านวน  2  อัตรา 
2. คนงานทั่วไป       จ านวน  ๑  อัตรา 
3. พนักงานขับรถดูดสิ่งปฎิกูล     จ านวน  ๑  อัตรา 
4. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ     จ านวน  ๑  อัตรา 



 
   

๑๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

7. กองสวัสดิการสังคม 
  พนักงานส่วนต าบล 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 
จ านวน  ๑  อัตรา 

2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 

1. คนงานทั่วไป (งานสังคมสงเคราะห์)    จ านวน  ๑  อัตรา 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก. /ชก.)   จ านวน  ๑  อัตรา 

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบ
ของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจ ริยธรรม
แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 
4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน
โดยบุคคล ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาค
ส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับ
การท างานในแนวระนาบในล ักษณะของเคร ือข ่ายมากกว ่าตามสายการบ ังค ับบ ัญชาในแนวดิ ่ง  
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั ้ง
ค าถามกับตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 



 
   

๑๑ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้า
มาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื ่อสร้างคุณค่าม ีความยืดหยุ ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มี ขีดสมรรถนะ
สูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติ
ราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จะ
ยึดถือปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เรื ่อง  เครื ่องม ือส ารวจท ักษะด ้านด ิจ ิท ัลของข ้าราชการและบ ุคลากรภาคร ัฐด ้วยต ัวเอง ( Digital 
Government Skill Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเล็งเห็นว่า             
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะ  ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

✓ การบริการเป็นเลิศ 

✓ การท างานเป็นทีม 

 

 



 
   

๑๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                    
ในองค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้ เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ                 
ในทุกระดับโดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร 
ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลมูโนะ  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 

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

ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 
 
 



 
   

13 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

  ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประชาชนอยู่ดี กินดี มี
ความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาทด้านความ
มั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และการบริหารจั ดการความมั่นคงมี
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็น ได้แก่ 
  1.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงท่ีส าคัญ 
  1.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางบกและทางทะเล 
  1.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
  1.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  1.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) 
การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์
รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ 
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็น ได้แก่ 
  2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
  2.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 
  2.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
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ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
  2.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคมพ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  2.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนโดย
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) 
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย๗ ประเด็น ได้แก ่
  3.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง
ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (๕) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  3.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
  3.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ (๓) 
การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ 
  3.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย 
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ(๓) การสร้าง
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สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  3.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย(๑) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  3.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย (๑) 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ และเพ่ิม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ
ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่
  4.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท างาน(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
  4.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที ่
  4.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ(๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
  4.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 
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 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ืออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล การฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ การยกระดับกระบวน
ทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม 
และธรรมาภิบาล โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
  5.๑สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 
  5.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) 
ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  5.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (๑) ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  5.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และสารเคมี ในภาคเกษตรทั้ งระบบ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
(๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
  5.๕ พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้ง
ระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร
และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
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  5.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการ
มีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตั วให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ต่อส่วนรวมของประเทศประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่
  6.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
  6.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  6.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ(๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  6.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  6.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ 
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
  6.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 
  6.๗กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็นโดย (๑) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (๓) 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
  6.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
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เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกัน
ในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง        
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒มีทั้งหมด๑๐ยุทธศาสตร์โดยมี๖ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ๒๐ปีและอีก๔ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 
  ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ๒.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ๓.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ๔.ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

   ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
   ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ๑๐.ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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  2.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)  
    2.2.1 โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อน
และวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัต การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลกรวมถึงไทยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
อนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจ ากัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ การก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายใน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้างและองคาพยพของประเทศใน
ทุกมิติ เพ่ือน ามาประมวลผลและก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคตให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถ
น าพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจาก
ความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
มั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปีภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวัง การวาง
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปให้สามารถก าหนดแนวทางที่ประเทศจะมุ่งไปเพ่ือบรรลุผลใน
ระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้นั้นจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการและ
รบัมือกับความเสี่ยง ตลอดจนสรรค์สร้างประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม่ 
(New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้ามากระทบต่อสถานะของการพัฒนา
ประเทศโดยพิจารณาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน นั้น พบว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่
ส าคัญซึ่งจะส่งผลท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพิจารณายกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานไปจาก
เดิมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 
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  (1) ความมั่นคงมีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 5 ประการ 
   - โอกาสในการใช้เทคโนโลยีและ Big Data เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางความม่ันคง 

- โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเข้าถึงได้ง่าย  
และตอบสนองประชาชนได้ดีข้ึน 

   - ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรงมากขึ้น 
   - โอกาสในการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
  (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 9 ประการ 
   - ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเป็นสังคมสูงวัยจะเป็นปัจจัย 
   ส าคัญที่อาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต 
   - ความเสี่ยงที่ไทยต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน 
   - ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง 

- ความเสี่ยงที่ภาคการท่องเที่ยวจะไม่สามารถฟ้ืนตัวและปรับตัวตามความต้องการที่
เปลี่ยนไป 

   - โอกาสในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
   - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไม่สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับการ 
   เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  - โอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ 
  - ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดโลก 
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  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 5 
ประการ 
   - ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานที่ลดลง 

- โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีและประชากร    
วัยเรียนที่ลดลง 
- ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อมทางเทคโนโลยี
และความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ 
- โอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะให้ เท่ าทันความ
เปลี่ยนแปลงและรองรับกับคนทุกช่วงวัย 
- ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และค่านิยมวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการท างานรูปแบบใหม ่

  (4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 6ประการ 
   - ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับสถานะได้ยากขึ้น 
   - ความเสี่ยงต่อการเพิ่มข้ึนของความเหลื่อมล้ า 
   - โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ 
   - ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ 
   - ความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุ้มครองทางสังคม 
   - โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า 

(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงและโอกาส       
ที่ส าคัญ 4 ประการ 

   - ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมความถ่ีและความรุนแรง 
   - ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและน้ าเสียที่ไม่สามารถจัดการได้จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงที่ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากข้ึน 
   - โอกาสในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ 

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐมีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ4 ประการ 
   - โอกาสในการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ 
   - ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ยั่งยืนทางการคลัง 
   - ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพ่ิมสูงขึ้น 
   - ความเสี่ยงที่โครงสร้างภาครัฐจะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไม่สามารถตอบสนอง 
   ความต้องการของประชาชน 
 

 2.2.1แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
  (1) พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
   เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) โดยการ
ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความส าคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันใน
อนาคตและส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจุดหมายที่
ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือให้เป้าหมายของการมี “เศรษฐกิจ
มูลคา่สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอยา่งเปน็รูปธรรม ประกอบด้วย 
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   หมุดหมายที่ 1ไทยเปน็ประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที ่2ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 3ไทยเปน็ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
   หมุดหมายที่ 4ไทยเปน็ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปน็ประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์          
ที่ส าคัญของภูมิภาค 

   หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

   (2) สังคมแหง่โอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
   ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วน
รว่มและได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ าลดลง
ในทุกมิติโดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการ
แข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้ เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะใน
เมืองหลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อย
โอกาสอย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได้และ
การจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
(socioeconomic mobility) โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13เพ่ือ
ผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” อย่างเปน็รูปธรรมประกอบด้วย 
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   หมุดหมายที่ 7ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
ทันสมัย และน่าอยู่ 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

 

  (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
   โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของ
ภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือมุ่งจัดการกับปัญหาที่
เป็นภัยคุกคามส าคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก ่ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ า มลพิษอากาศ ก๊าซ
เรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยหมุด
หมาย เพื่อผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย่างเปน็รูปธรรม ประกอบด้วย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมุดหมายที่ 10ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
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   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
   กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการสาธารณะตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
เพ่ือสร้าง “ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ 
   พัฒนาแห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

(3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญ
ของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้าง
ความม่ันคงให้กับภาคการผลิตประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
    1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการ
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบ ารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต  
    1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline  
    1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริม
การท าเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ร่วมกับการปลูก
พืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) และการท าปศุสัตว์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ(Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ 
(Smart Entrepreneur) 

   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม(Good 
Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่ งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็น
แหล่งรายไดท้ี่ส าคัญให้กับภาคใตไ้ดอ้ย่างยั่งยืนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

   ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี และ
กระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการ
บริโภคในพ้ืนที่ สนับสนุนโรงช าแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องส าอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภคใน
ท้องถิ่นและส่งออก 

   ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer)      และการส่งเสริมการท าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัส
เตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแห่งอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยา เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความ
เสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือให้มีเงินทุน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 
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Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้ า
เกษตรให้ไดม้าตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 
   ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร โดยการส่งเสริมการน าผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป 
และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้ เทคโนโลยี ฐานชีวภาพใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
รักษาคุณภาพสินคา้ รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  

   ๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ 
การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพ่ือจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งน าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์
แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา 
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ 
และสง่ออกไปยังตลาดโลก     

   ๗) พัฒนาพ้ืนที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการท าประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพ้ืนที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 

   ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือป้องกันความเสียหายพ้ืนที่เศรษฐกิจและสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรน้ า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ าในลุ่มน้ าหลัก และพัฒนาระบบ
โครงข่ายน้ าของภาค (ลุ่มน้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และลุ่มน้ าบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกัก
เก็บน้ าและระบบกระจายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติให้มีความสะอาดและเหมาะส าหรับการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร จัดการน้ าเพ่ือกระจายประโยชน์ที่เป็น
ธรรมกับทุกภาคส่วน     
   ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับ การขนส่ งสินค้า 
Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ าเพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ส าหรับท่าเรือ
ปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การขนส่งทางเรือ
และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริหารจัดการท่าเรือ
แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพ่ือให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการ
ผลิตและบริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร 
และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ 
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ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ างบริเวณพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทาง
การเกษตรที่ เหมาะสม และระบบข้ อมูลสารสน เทศเพ่ื อ เฝ้ าระวั งและติ ดตามสถานการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพ้ืนที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกด่านการค้า และการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พ้ืนที่บริเวณ
ด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลกบริเวณด่าน
ชายแดนสุไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้งการจัดหา
ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายด่านในอนาคต  

   ๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ อาทิ 
ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
สามารถเชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ได้ทุกระบบ อาทิ สายนราธิวาส-สุ
ไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่ง
สินค้าและการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และวางระบบการก ากับ
ดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และการก่อสร้าง
สนามบินเบตงให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศและ
สนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) 
และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ  

   ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดท าแผน
แม่บทเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้ เป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจเดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ทุกกลุม่เพ่ือเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐ 

   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ
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การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัด
ปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้
ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและภายนอกภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน) 

   ๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ การบ าบัดรักษา
ทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ าพุร้อน (อ าเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการสู่
สากลที่ค านึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้า
ชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห้วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และผูป้ระกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว  

   ๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนา การค้ า
ชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่
เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ  

   ๗) เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพ่ือ
รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ าและทาง
อากาศ กับพ้ืนที่โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน การลงทุน การให้
สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้กับนักลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคลอ้งกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพ้ืนที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้ าและ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพ้ืนที่เพ่ือทดแทนการน า เข้าแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานส าหรับผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะแรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ โดย
สร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร้อมการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้าง
ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ 
และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่
สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียน
ออนไลน์ E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual 
Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพ่ือยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ ให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความตอ้งการของตลาดในอนาคต  

   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก 
เพ่ือป้องกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพ้ืนที่ การพัฒนาและสร้ างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเชื่อมโยง
ถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
ด้านการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนให้กีฬากลายเป็น วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์
ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกท่ีใช้ภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพร
ของภาคเพ่ือพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิต อาทิ ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ 
เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น     

   ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการ
สนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือสร้างงาน เพ่ิม
รายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน 
และลดตน้ทุนการผลิต  

   ๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไมส่งบในภาค 
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  3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) 
     เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีจุดยืนในการพัฒนา (Positioning)4ด้านได้แก่ 
    1. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  
    2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจเมืองชายแดนเมืองต้นแบบ 
    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
    4. ชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

   ประเด็นการพัฒนา 
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

   1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว 
ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   1.2 พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม    
   1.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   1.4 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
   1.5 ส่งเสริมระบบตลาดกลางช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิต
ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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   1.6 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  

   2.ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  2.1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน 
  2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมือง
ชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
  2.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2.5 วางระบบการบริหารจัดการน้ า ระบบป้องกันอุทกภัยเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  2.6 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

  3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
  3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
  3.2 พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 
  3.3 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด 
  3.4 พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
  3.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

  4.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
   4.1 พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  4.3 สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  4.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ 
  4.5 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 
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  3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565)   
   วิสัยทัศน์“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 
    พันธกิจ 
     1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
     2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความ
เข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
     3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
     4) สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
    5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัยสู่ภาครัฐดิจิทัลและ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
    เป้าประสงค์การพัฒนา 
 1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน  
     2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต  

    ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดนประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็น
ต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีมีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
  1.3 พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ใหม่ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
  1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
ส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.5ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการ
กีฬา นันทนาการ และการบริการ 
  1.6 พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ 
คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
  1.7 ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 
  1.8 พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยง
การค้ากับประเทศอาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2.2สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทาง
ตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันภายใต้ อัตลักษณ์ที่ดีงามของพ้ืนที่ 
  2.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษาและ
บุคลากรการศึกษา 
  2.5 สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อย โอกาส คนยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 
  2.6 สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชน ฉลาดรู้พ่ึงตนเอง ทางสุขภาพ ลด
ปัญหา การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
  2.7 ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ 
รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  3.1 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศน์ป่าเขาชายฝั่ง และทะเล   
  3.2 สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง 
และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   
  3.3 พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.4 ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐาน
ทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ประกอบด้วย 5กลยุทธ์ 
  4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความ
ปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ 
  4.2 เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
  4.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที ่
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
  4.5 สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ 
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(4) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
  “องค์กรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ธ ารงพหุวัฒนธรรมน าสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 
  1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
   1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
   1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
 2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
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 2.7 สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

  4)ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
  4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

  7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 
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(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
  “บริการสาธารณะครอบคลุม เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ท้องถิ่นพัฒนาน าสังคมสู่ความยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน 
  1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ า สะพาน เขื่อน ระบบระบาย
น้ า 
  1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
  2.6 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
  2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
  4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 กลยุทธ ์
  4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน   
  4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  4.3 ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
  4.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
  6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
   6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
   6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
   6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   
  7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ 

“ต าบลมูโนะน่าอยู่ประตูการค้าชายแดนดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมก้าวน าหน้าการบริหารเด่น
เรื่องกีฬาปวงประชาร่มเย็น” 

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

สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
  ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
  ๓. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
  ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี 
  ๕. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  ๖. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
  ๗. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในหันมาสนใจกีฬาเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
  ๘. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 



 
   

39 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

  ๙. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๑๐. จัดระเบียบตลาดมูโนะ 
  ๑๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑๓. ส่งเสริมด้านศาสนา 
  ๑๔. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๕. บริหารจัดการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   

 ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

 

 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  
อาคารต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกัน
อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

-ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ปลูก
จิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอบุัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ -พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
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ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว พาณิชยกรรม 
-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย5 กลยุทธ์   

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
   2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

2.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
   2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

2.7 สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ ์  

   5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  ส่ ง เสริม  สนั บสนุ น ให้ ป ระชาชน ในชุ มชนมี จิ ตส านึ ก ในการร่ วมกันอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

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

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

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะก าหนดการ
พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ และ 37 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
   1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
   1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค 
   1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
   1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
   2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 



 
   

42 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

2.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

   ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
   2.๕ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
   ๒.๖ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
   2.7 ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
   3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

   5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
   5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วย 
5 กลยุทธ์ 

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

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 
   7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
   7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
   7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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   7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ 

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

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะโดย

การวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength – S)  จุดอ่อน  (Weak – W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่โอกาส  (Opportunity - O)และอุปสรรค 
(Threat - T) 

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

2. จุดอ่อน( Weakness) 
1) ขาดประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต  และการแปรรูป 
2) ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
3) ไม่มีตลาดกลาง รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4) ระบบน้ าประปายังไม่ทั่งถึง 
5) ขาดสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี 



 
   

44 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

6) ความไม่ต่อเนื่องของผู้น าท้องที่/ผู้น าท้องถิ่น 
7) ประชาชนขาดความรู้ในการจัดการขยะ 
8) ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูร้อน 

3. โอกาส  ( Opportunity ) 
1) รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
2) เป็นต าบลที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สะดวกแก่การท าการค้าชายแดน 
3) มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
4) การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลิตสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
6) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. อุปสรรค (Threat) 
1) เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ส่งผลท าให้นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน

ในพ้ืนที่ 
2) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
3) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เยาวชนขาดจรยิธรรม 
4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ.2561-2580) 

1. ด้านความมั่นคง 

5.การเสริมสร้าง   
ความมั่นคงแห่งชาติ 

เพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 

10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส
(พ.ศ.2566-2570) 

4..เสริมสร้างสันติสุข 
และความมั่นคงภายในพื้นที่แบบ
มีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึงและ

พัฒนา 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารตี
ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.มูโนะ 

2. ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1 เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

7. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและ 
ระบบโลจิสติกส ์

8. การพัฒนาวิทย์ฯ เทคโนฯวิจัยนวัตกรรม 

9. พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรปูและการตลาด 

2.ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

3. สง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และเมืองทอ่งเที่ยวชายแดน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม 

1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์(แรงงาน) 

9. พัฒนาภาค เมือง พื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

1. เสรมิสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

2. สร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม 

9. พัฒนาภาค เมือง 
และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

4. เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหวัุฒนธรรม 

1.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สง่เสรมิการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

2.ลดความเหลื่อมล้ า พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5. ด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.การเตบิโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิง่แวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิส ติกส ์
(พลงังานทดแทน) 

9.พัฒนาภาคเมือง 
พื้นที่เศรษฐกิจ 

6.การบรหิารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทจุริต 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

9.พัฒนาภาคเมืองพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

3. สง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 

และเมืองทอ่งเที่ยวชายแดน 

2.ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ในพื้นที่เศรษฐกจิทีส่ าคัญ

(สิ่งแวดลอ้ม) 

3.จัดการทรพัยากรธรรมชาติใหม้ี
ความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ 

อย่างยั่งยืน และมีสิง่แวดล้อมที่ด ี

5.ด้านการบริหารจัดการและ         
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ      

และสิง่แวดล้อม 

7.ด้านการบริหารจัดการ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

4.เสริมสร้างสันติสุขและ 
ความมั่นคงภายในพื้นที่แบบ 

มีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ  
เข้าถึงและพฒันา 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลมโูนะน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ดินแดนแห่งศลิปวัฒนธรรม ก้าวน าหน้าการบริหาร เด่นเรื่องกีฬา ปวงประชาร่มเย็น 

 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

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

 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 

งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

๑.ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมด้านศาสนา 

๑.อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 

๑. บริหารจัดการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
๒. บริหารงานและปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 

-แผนงานเคหะ

และชุมชน 

  

 

 

 -แผนงานการศึกษา 
 -แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 -แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
 -แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

 -แผนงานการเกษตร 

 -แผนงานงบกลาง 

 

-แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 

-แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 

  

 

 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 -แผนงานสาธารณสุข 

 -แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 -แผนงานการศาสนาและ

วัฒนธรรม 

  

 

 

 -แผนงานบริหาร งานทั่วไป 

 -แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 

 -แผนงานการเกษตร 

  

 

 

 -แผนงานบริหาร งานทั่วไป 

  

 

 

๑.จัดระเบียบตลาดมูโนะ 

ค่าเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเท่ียว 

เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เพื่อพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนางานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย- 

กรรม และการท่องเท่ียว 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

แผนงาน 



 
   

๔๙ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานอุตสาหกรรม และ
การโยธา 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง ส านักปลดั/ 
กองการศึกษาฯ 

 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
  
  
  
  
  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

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

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

    
    
    
      
      
      
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
  

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลดั - 

    

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการวางแผนการส่งเสรมิ
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองสวัสดิการ
สังคม    

      
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 

- 

  
 

  

 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ - 

          
๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
  
  

- แผนงานบริหารทั่วไป 
  
  

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

  

  



 
   

๕๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
  

 


