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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
----------------------------------------- 

 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 1. ด้านกายภาพ 
  

 1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้านและตำบล 
 ตำบลดุซงญอ เป็น 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอจะแนะ อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจะแนะ  
โดยอยู่ห่างจากอำเภอจะแนะประมาณ  10  กิโลเมตร พิกัด QG 922789  มีพื้นท่ีประมาณ  114.35  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ   71,468.75  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของพื้นท่ีอำเภอจะแนะ  มีการแบ่งเขต   
การปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ  หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ  หมู่ท่ี 3 บ้านสุแฆ  หมู่ท่ี 4 
บ้านรือเปาะ  หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย  หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ  หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม  และหมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ โดยท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ละติจูด : 6.166870 ลองติจูด : 101.698619  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220 หมายเลขโทรศัพท์ 073-530-544-5  
  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จดตำบล บองอ       อำเภอระแงะ 
 ทิศใต้  จดตำบล ช้างเผือก  อำเภอจะแนะ 
 ทิศตะวันออก จดตำบล จะแนะ และผดุงมาตร อำเภอจะแนะ 
 ทิศตะวันตก  จดอำเภอศรีสาคร 
 

แผนที่ต้ังและอาณาเขตตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

  
 

ตำบลดุซงญอ 

ภาพที่มา : กรมประมง 

ตำบลผดุงมาตร 

ตำบลจะแนะ 

ตำบลช้างเผือก 
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 1.2 ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน 
 ลักษณะการต้ังถิ่นฐานโดยท่ัวไปในพื้นท่ีตำบลดุซงญอมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นิยมต้ังบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยมีมัสยิดเป็น
ศูนย์กลางการต้ังถิ่นฐาน โดยท่ัวไปอยู่ในพื้นท่ีราบและมีเส้นทางคมนาคมท่ีสำคัญสายหลักได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201 สำหรับบริเวณท่ีมี
การต้ังถิ่นฐานของชุมชนหนาแน่นจะอยู่บริเวณศูนย์กลางชุมชนคือหมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ หมู่ท่ี 2  บ้านแมะแซและ
หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ 
 
  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพพื้นท่ีของตำบลดุซงญอ ส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขา
สลับซับซ้อน ซึ่งส่วนมากของพื้นท่ี จะอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกและพื้นท่ีราบจะอยู่ทางด้านเหนือของตำบล
เป็นส่วนใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1.3.1 ท่ีราบสูงจากระดับน้ำทะเล 20-50 เมตร มีพื้นท่ีประมาณ  15 % ของพื้นท่ีในตำบล ซึ่ง
อยู่ทางทิศเหนือของพื้นท่ี ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 , 3 และบางส่วนของหมู่ท่ี 2 , 4 , 8 

 1.3.2 ท่ีราบสูงจากระดับน้ำทะเล 50 - 100 เมตร มีพื้นท่ีประมาณ  15 % ของพื้นท่ีในตำบล 
ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของพื้นท่ี ซึ่งประกอบด้วย หมู่ท่ี 5 , 6 , 7 และบางส่วนของหมู่ท่ี 2 , 4 , 8 

 1.3.3 ท่ีราบสูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 200 เมตร มีพื้นท่ีประมาณ 70% ของพื้นท่ีในตำบล  
ซึ่งประกอบด้วยภูเขาท่ีเป็นแนวสลับซับซ้อน อยู่ทางทิศใต้ของตำบล เป็นพื้นท่ีของ หมู่ท่ี 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 

 
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

   เนื่องจากส่วนใหญ่พื้นท่ีประกอบด้วยภูเขามากมาย จึงทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะฝนตกชุก
ตลอดท้ังปี ประกอบกับพื้นท่ีในเขตตำบลดุซงญอ ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้มีต้นไม้ให้
ความชุ่มช่ืนตลอดเวลา รวมทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ 
 

1.5  ลักษณะของดิน 
 พื้นท่ีตำบลดุซงญอ ส่วนใหญ่เป็นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งส่วนมากของพื้นท่ี    

จะอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกและพื้นท่ีราบจะอยู่ทางด้านเหนือของตำบลเป็นส่วนใหญ่ มีสภาพดินท่ีแตกต่างไป
ตามสภาพพื้นท่ีดังนี้  
 1.5.1 กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นท่ีของตำบลประมาณ 3%  ซึ่งอยู่ในหมู่ท่ี  1หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี  3 
หมู่ท่ี  4 และ หมู่ท่ี  8 เป็นจำนวน 2,141 ไร่ 

 1.5.2 กลุ่มดินที่ปลูกยางพารา มีพื้นประมาณ 20 % ท่ีโดยครอบคลุมทุกหมู่บ้านเป็นจำนวน  
31,016  ไร่ 
 1.5.3 กลุ่มดินภูเขา มีพื้นท่ีของตำบลซึ่งเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ป่าไม้ และใช้ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆ

ประมาณ  77 %  เป็นจำนวน  31,084 ไร่ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง 
 แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน จำนวน  8  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 หมู่ท่ี  1 บ้านดุซงญอ   ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายมะรอยาลี  บาโด 
  มีพื้นท่ีจำนวน  4.64  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

  - บ้านดุซงญอ 
  - บ้านบาโงงือบา 
  - บ้านยามู 
  - บ้านแตแร 
  - บ้านตลาดล่าง 
  - บ้านตลาดบน 
  - บ้านแยระ 
  - บ้านมะดรามะ 
 หมู่ท่ี  2 บ้านแมะแซ   ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายกัปตัน  กาเราะ 

   มีพื้นท่ีจำนวน 4.31 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 
  - บ้านยือนือเร๊ะ 
  - บ้านแมเมาะ 
  - บ้านซือแร 
  - บ้านแมะแซ 
 หมู่ท่ี  3 บ้านสุแฆ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายมาหะมะ  สะมะแอ 

   มีพื้นท่ีจำนวน 4.49 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 
  - บ้านบูเก๊ะปือเร๊าะ 
  - บ้านสุแฆ 

 หมู่ท่ี  4 บ้านรือเปาะ ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายมะสกรี  ดอเล๊าะ    
   มีพื้นท่ีจำนวน 18.84  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 

  - บ้านลาแล 
  - บ้านรือเปาะ 

 หมู่ท่ี  5 บ้านกาแย ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายมหามะสักรี  หะมิ 
   มีพื้นท่ีจำนวน 23.94 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 

  - บ้านกำปงบารู 
  - บ้านกำปงบือแน 
  - บ้านกำปงมาแจ 
  - บ้านเล๊ะบูเก๊ะ 

 หมู่ท่ี  6 บ้านกาเต๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบือราเฮง  สาและ 
   มีพื้นท่ีจำนวน 19.62 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 

  - บ้านไอร์เจ๊ะเซ็ง 
  - บ้านต๊ะบูเก๊ะ 
  - บ้านปอเนาะ 
  - บ้านบือแน/มะตูเก 
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 หมู่ท่ี  7 บ้านน้ำหอม ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายมะรูดิง  แตบาตู 
   มีพื้นท่ีจำนวน 32.90 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 

  - บ้านไอร์ปา 
  - บ้านน้ำเย็น 
 หมู่ท่ี  8 บ้านสาเมาะ ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายมาหามะ  ดอเลาะ 

   มีพื้นท่ีจำนวน 5.61 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 
  - บ้านบลูกา 
  - บ้านบือแนจีจา 
  - บ้านสาเม๊าะ 
 
2.2 การเลือกต้ัง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ และนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 

  1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดุซงญอ จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดุซงญอ 

  2) องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 2.2.1 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ประกอบด้วย 
   (1) นายอับดุลรอซัค  บาโด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 
   (2) นายบือราเฮง  สาแม  รองนายกฯ คนท่ี 1 
   (3) นายมูอัมหมัด  อาหวัง  รองนายกฯ คนท่ี 2 
   (4) นายซูราวี  กาแบ  เลขานุการนายกฯ 
 2.2.2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 
   (1) นายรอมลี  การี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 
   (2) นายมือลี  อาบ๊ะ  รองประธานสภาฯ 
   (3)  นายซูร์เบท  สือรี  เลขานุการสภาฯ 
   (4) นายมะซุกรี  มาหามะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
   (5) นายมะซารี  ตีงี  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ 
   (6) นายสกรี  ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 บ้านสุแฆ 
   (7) นายมามะอารีดี  สาและ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ 
   (8) นายอับดุลวอฮะ  สาและ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย 
   (9) นายมะรอสดี  บือกะมูดอ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย 
   (10)  นายอัชมิง  เจ๊ะเต๊ะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ 
   (11)  นายอัรมัน  หะยีมูซอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ 
   (12)  นายยาการียา  แซมา  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม 
   (13)  นายซาการียา  สิเดะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม 
   (14)  นายอาเซ็ง  สะมะแอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ 
   (15)  นายอับดุลเล๊าะ  ดะละ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ 
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 3. ประชากร 
 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนของตำบลดุซงญอ 
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
(ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

หมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือน 

2560 2561 2562 
1.  บ้านดุซงญอ 657 669 677 
2.  บ้านแมะแซ 299 305 306 
3.  บ้านสุแฆ 212 216 217 
4.  บ้านรือเปาะ 314 317 318 
5.  บ้านกาแย 233 239 241 
6.  บ้านกาเตาะ 229 231 232 
7.  บ้านน้ำหอม 313 319 332 
8.  บ้านสาเมาะ 209 211 212 

รวม 2,466 2,507 2,535 
(ที่มา : สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส)  

 
ตารางแสดงจำนวนประชากรของตำบลดุซงญอ 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 

(ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

หมู่ที่ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1.  บ้านดุซงญอ 1,003 1,016 1,025 1,042 1,047 1,051 2,045 2,063 2,076 
2.  บ้านแมะแซ 612 621 631 612 619 622 1,224 1,240 1,253 
3.  บ้านสุแฆ 442 457 456 455 461 461 897 918 917 
4.  บ้านรือเปาะ 796 804 802 778 791 795 1,574 1,595 1,597 
5.  บ้านกาแย 560 573 586 555 558 564 1,115 1,131 1,150 
6.  บ้านกาเตาะ 545 549 551 520 528 533 1,065 1,077 1,084 
7.  บ้านน้ำหอม 628 647 656 572 586 599 1,200 1,233 1,255 
8.  บ้านสาเมาะ 540 549 556 479 486 488 1,019 1,035 1,044 

รวม 5,126 5,216 5,263 5,013 5,076 5,113 10,139 10,292 10,376 
(ที่มา : สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส)  
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 จากตารางแสดงจำนวนประชาการ 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2561-2562) เมื่อเปรียบเทียบ
ประชากรรายหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2562 พบว่า หมู่บ้านท่ีมีประชากรรวมมากท่ีสุด คือ หมู่ ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
รองลงมา คือ หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ และลำดับท่ี 3 คือ หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม 
 สำหรับหมู่บ้านท่ีมีประชากรรวมน้อยท่ีสุด ปี พ.ศ. 2562 คือ หมู่ท่ี 3 บ้านสุแฆ 
 โดยการคาดการณ์ในอนาคต จำนวนประชากรเฉล่ียในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ
ตำบลดุซงญอ จำนวนประมาณการ 10,800 คน และคาดการณ์อีก 10 ปี (พ.ศ. 2573) จำนวนประชากร
ประมาณ 11,300 คน 
 
  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
  

ตารางแสดงจำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
 

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 
ลำดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

1 0 - 3 ปี 374 312 686 
2 4 - 9 ปี 601 521 1,122 
3 10 - 19 ปี 984 962 1,946 
4 20 - 29 ปี 948 859 1,807 
5 30 - 39 ปี 762 755 1,517 
6 40 - 49 ปี 572 634 1,206 
7 50 - 59 ปี 484 506 990 
8 60 ปี ขึ้นไป 537 564 1,101 
  รวม 5,263 5,113 10,376 

  (ที่มา : สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส) 
 
 
 4. สภาพทางสังคม  
 

  4.1 สถานศึกษา 
  สถานศึกษาตำบลดุซงญอมีสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

  4.1.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตำบลดุซงญอ อำเภอ
จะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

 

  4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5  แห่งดังนี้ 
 1) โรงเรียนบ้านดุซงญอ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 1บ้านดุซงญอ ตำบลดุซงญอ 

 2) โรงเรียนบ้านแมะแซ     สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 2บ้านแมะแซ ตำบลดุซงญอ 
 3) โรงเรียนบ้านรือเปาะ    สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 4บ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ 
 4) โรงเรียนบ้านกาแย  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย ตำบลดุซงญอ 
 5) โรงเรียนบ้านน้ำหอม   สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ 
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 4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอจำนวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
 1) ศูนย์เด็กเล็กบ้านดุซงญอ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 1  บ้านดุซงญอ ตำบลดุซงญอ 
 2) ศูนย์เด็กเล็กบ้านแมะแซ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 2  บ้านแมะแซ ตำบลดุซงญอ 
 3) ศูนย์เด็กเล็กบ้านรือเปาะ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 4  บ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ 
 4) ศูนย์เด็กเล็กบ้านกาแย  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 5  บ้านกาแย ตำบลดุซงญอ 
 5) ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำหอม  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 7  บ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ 
 

 4.1.4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  1  แห่งดังนี้ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ  
   

 4.1.5 ห้องสมุดประชาชนจำนวน  1  แห่งคือ ห้องสมุดบ้านดุซงญอ หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
 

 4.1.6 โรงเรียนสอนศาสนาอสิลาม จำนวน  11  แห่ง ดังนี ้
   1) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดมูฮำมาดี หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
   2) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดอัลอิสละห์ หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ 
  3) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดดารุลอีมาน  หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ 
  4) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดคอยรียะห์ หมู่ท่ี 3 บ้านสุแฆ 
 5) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดอัลฮูรียะห์ หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ 
 6) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดยามาตุลอิสลามียะห์ หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย 
 7) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดอัลอิสลามียะห์ หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ 
 8) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดนูรุลอีบาดะห์ หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม 
 9) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดบ้านน้ำหอม หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม 
 10) ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดอีบาดัต หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ 
 11) ศูนย์การศึกษาอสิลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดนูรุลฮูดา หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ  
 
  4.2 สถานบริการสาธารณสุข 

  ในพื้นท่ีตำบลดุซงญอมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้แก่ประชาชนจำนวน  2 แห่ง ดังนี้ 
  4.2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
  4.2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกาแย-กาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย - หมู่ท่ี 6 
บ้านกาเต๊าะ 

 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  พื้นท่ีตำบลดุซงญอสามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงโดยใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักซึ่งมี

ถนนสายสำคัญดังนี้ 
 5.1.1 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4115 เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างตำบลดุซงญอ-อำเภอจะ

แนะ จังหวัดนราธิวาสผ่าน หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
 5.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4055 เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างอำเภอระแงะ-บ้านดุซงญอ-  

บ้านกาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ผ่านพื้นท่ี 
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  หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
  หมู่ท่ี 3 บ้านสุแฆ 
  หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ 
  หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย  และ 
  หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ 
 

 
 

 5.1.3 ทางหลวงชนบทหมายเลข 3104 เป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง บ้านดุซงญอ-บ้านยามู  
ผ่านพื้นท่ี 

  หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ 
  หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ ถึงบ้านยามู หมู่ท่ี 1 ตำบลดุซงญอ 

 
 5.2  การไฟฟ้า 

  ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายให้ในพื้นท่ีตำบลดุซงญออยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ย่อยอำเภอจะแนะ ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลดุซงญอ 
 
 5.3 การประปา 

  ระบบประปาในพื้นท่ีองค์การบริหารสาวนตำบลดุซงญอ ยังมิได้มีระบบประปาหมู่บ้านมาใช้เพื่อ
การอุปโภค บริโภค แต่ใช้ระบบประปาภูเขา (ประปาดิบ) มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอทุกฤดูกาล โดยให้บริการกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  2 บ้านแมะแซ หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย หมู่ท่ี 6 บ้านกาเตาะ หมู่ท่ี 7 
บ้านน้ำหอม  และหมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ 

 
 5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

  ตำบลดุซงญอมีระบบการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีใหบ้ริการในพื้นท่ี ได้แก่ 
  5.4.1 ระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายในตำบลดุซงญอ มีชุมสายโทรศัพท์จำนวน  1 แห่งการ

ให้บริการด้านโทรศัพท์ในตำบลดุซงญออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) มีบริการโทรศัพท์
สาธารณะให้บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีตำบลดุซงญอ 

  5.4.2 ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีเครือข่ายสัญญาณ 3 ระบบ คือ GSM  DTAC และระบบ True 
Move H ให้บริการครอบคลุม หมู่ท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 8 

  5.4.3 ท่ีทำการไปรษณีย์ไทย สาขา ดุซงญอ 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  

  6.1 การเกษตร 
  พื้นท่ีตำบลดุซงญอมีอาชีพหลักของประชาชน คือ การทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ โดยมีพืช

เศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได้แก่ ลองกอง  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชผักสวนครัว 
 

ตารางแสดงการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของตำบลดุซงญอ 
การทำสวนลองกอง เงาะ มังคุด และสละ 

 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

ลองกอง เงาะ มังคุด สละ 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
1. บ้านดุซงญอ 114 141 12 20 23 25 - - 
2. บ้านแมะแซ 44 173 19 36 29 59 - - 
3. บ้านสุแฆ 47 41 11 21 43 50 2 5 
4. บ้านรือเปาะ 42 155 21 33 38 100 4 5 
5. บ้านกาแย 84 137 51 142 45 87 - - 
6. บ้านกาเต๊าะ 143 103 55 156 54 68 5 12 
7. บ้านน้ำหอม 166 368 52 100 42 163 - - 
8. บ้านสาเมาะ 47 46 15 31 39 61 - - 
รวม 8 หมู่บ้าน 687 1,164 236 539 313 613 11 22 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส)   
 
 

ตารางแสดงการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของตำบลดุซงญอ 
การทำสวนทุเรียน ประกอบด้วย ทุเรียน ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนพืน้เมือง 

 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

ทุเรียน ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนพื้นเมือง ทุเรียนก้านยาวและชนี 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
1. บ้านดุซงญอ 78 101 68 92 10 9 - - 
2. บ้านแมะแซ 32 98 32 44 30 54 - - 
3. บ้านสุแฆ 28 58 28 45 5 13 - - 
4. บ้านรือเปาะ 65 157 63 128 6 29 - - 
5. บ้านกาแย 49 374 44 303 5 71 - - 
6. บ้านกาเต๊าะ 91 198 71 160 20 38 - - 
7. บ้านน้ำหอม 168 848 142 728 26 120 - - 
8. บ้านสาเมาะ 40 50 33 27 7 23 - - 
รวม 8 หมู่บ้าน 551 1,884 481 1,527 109 357 - - 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
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ตารางแสดงการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของตำบลดุซงญอ 
การทำสวนยางพารา  ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวแก่ 

 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
1. บ้านดุซงญอ 256 1,890 6 210 23 48 - - 
2. บ้านแมะแซ 94 1,076 4 53 13 12 - - 
3. บ้านสุแฆ 83 1,650 4 45 10 15 - - 
4. บ้านรือเปาะ 174 6,745 8 84 15 15 - - 
5. บ้านกาแย 92 4,150 - - 15 15 - - 
6. บ้านกาเต๊าะ 152 4,823 8 62 20 16 - - 
7. บ้านน้ำหอม 175 9,872 - - 20 16 - - 
8. บ้านสาเมาะ 128 2,135 8 71 2 10 - - 
รวม 8 หมู่บ้าน 1,154 32,341 38 525 118 147 - - 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
 
 

ตารางแสดงการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของตำบลดุซงญอ 
การทำไร่/ปลูกพืชไร่ 

 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

อ้อย สับปะรด มันเทศ ถ่ัวลิสง 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
1. บ้านดุซงญอ 2 10 4 3 4 3 3 1 
2. บ้านแมะแซ - - 6 5 7 5 8 4 
3. บ้านสุแฆ - - 3 2 8 6 14 5 
4. บ้านรือเปาะ 5 10 - - 3 2 10 8 
5. บ้านกาแย - - - - 4 3 - - 
6. บ้านกาเต๊าะ - - 3 2 3 2 - - 
7. บ้านน้ำหอม - - - - - - - - 
8. บ้านสาเมาะ - - - - - - - - 
รวม 8 หมู่บ้าน 7 20 16 12 29 21 32 18 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
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ตารางแสดงการใช้ทีดิ่นด้านการเกษตรของตำบลดุซงญอ 
การทำสวนผัก/ปลูกพืชผัก 

 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

แตงโม แตงกวา ถ่ัวฝักยาว ผักบุ้งจีน 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
1. บ้านดุซงญอ 2 3 4 7 5 4 5 4 
2. บ้านแมะแซ 2 4 5 5 4 6 8 7 
3. บ้านสุแฆ 3 7 6 8 5 4 6 4 
4. บ้านรือเปาะ 2 4 5 8 7 4 8 6 
5. บ้านกาแย - - 2 2 3 3 9 8 
6. บ้านกาเต๊าะ - - 2 2 2 3 4 7 
7. บ้านน้ำหอม - - - - - - - - 
8. บ้านสาเมาะ 2 2 2 3 2 3 4 3 
รวม 8 หมู่บ้าน         

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
 
 

ตารางแสดงการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของตำบลดุซงญอ 
การทำสวนผัก/ปลูกพืชผัก (ต่อ) 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 

หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

คะน้า ผักกวางตุ้ง พริกหยวก พริกขี้หนู ข้าวโพดหวาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
เน้ือที่ 
ปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เน้ือที ่
ปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เน้ือที ่
ปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เน้ือที ่
ปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

เน้ือที ่
ปลูก 
(ไร่) 

1. บ้านดุซงญอ 3 1 3 2 - - 2 1 - - 
2. บ้านแมะแซ 2 1 4 2 4 1 3 1 3 3 
3. บา้นสุแฆ - - 3 3 3 1 4 3 3 4 
4. บ้านรือเปาะ 5 3 5 4 3 2 5 3 4 5 
5. บ้านกาแย - - 2 2 - - 2 1 - - 
6. บ้านกาเต๊าะ 3 2 1 2 - - - - 2 2 
7. บ้านน้ำหอม - - - - - - - - - - 
8. บ้านสาเมาะ - - - - - - - - 2 1 
รวม 8 หมู่บ้าน 13 7 18 15 10 4 16 9 14 15 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
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6.2 การประมง 
  ตำบลดุซงญอ มีการทำประมงน้ำจืดปริมาณสัตว์น้ำท่ีได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่ง

เพาะเล้ียงในบ่อ 
 
6.3 การปศุสัตว์ 
  ด้านปศุสัตว์ส่วนใหญ่ประชาชนในตำบลดุซงญอ เล้ียงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค ได้แก่ โค กระบือ แพะ  

แกะ ไก่ และเป็ด เป็นต้น 
 
6.4 การบริการ 
  ในพื้นท่ีตำบลดุซงญอมีสถานประกอบการค้าและบริการ จำนวน ๑32 แห่ง เป็นการจำหน่าย

สินค้า/ของชำและเบ็ดเตล็ดมากท่ีสุดจำนวน45แห่งรองลงมาได้แก่จำหน่วยอาหารและเครื่องด่ืม จำนวน 39 แห่ง
และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจำนวน  17 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อ
ชีวิตประจำวันมีบริการตลาดนัดเอกชนขายเฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 
 

ตารางแสดงจำนวนสถานประกอบการค้าและบริการ 
จำแนกตามประเภทร้านค้าและบริการในพืน้ที่ตำบลดุซงญอ 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ประเภทร้านค้าและบริการ จำนวน (แห่ง) 
1. จำหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 39 
2. ส่ิงทอ ส่ิงทัก เครื่องแต่งกาย 2 
3. เครื่องเรือน เครื่องแต่งบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน 5 
4. บริการซ่อมยานพาหนะ 3 
5. โรงแรม  หอพัก  ค่ายพัก  และท่ีอยู่อาศัยอื่นๆ - 
6. รับเหมาก่อสร้าง - 
7. สถานีและบริการเช้ือเพลิง 2 
8. รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 17 
9. บริการเสริมสวย 6 
10. จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3 
11. จำหน่ายสินค้า/ของชำเบ็ดเตล็ด 45 
12. ร้านโทรศัพท์มือถือ 2 
13. จำหน่วยเนื้อสัตว์ 3 
14. รับซื้อ-ขายของเก่า 1 
15. จำหน่วยอุปกรณ์ไฟฟ้า จานดาวเทียม 1 
16. จำหน่วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 
17. จำหน่วยทองรูปพรรณ 1 
18. ธุรกิจ-บริการอื่นๆ - 

รวม 132 
ที่มา : งานจัดเก็บรายได้ ฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ณ 31 ธันวาคม 2561 
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6.5 การท่องเท่ียว 
 สถานท่ีท่องเท่ียวของตำบลดุซงญอ ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส “ทะเลหมอกบ้านน้ำหอม” 

 ประวัติ บ้านน้ำหอม เดิมเป็นกลุ่มบ้านกาแย บ้านกาเต๊าะ และไอร์กีโย ต่อมาเริ่มมีชาวบ้านมาจาก
บ้านจะแนะและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี อพยพเข้ามาอยู่เพื่อทำไร่เล่ือนลอย และ
เล้ียงสัตว์ จนกลายเป็นหมู่บ้าน 

  - ปี พ.ศ.๒๕๑๙ แยกออกจากบ้านรือเปาะ บ้านกาแย 
  - ปี พ.ศ.๒๕๒๔ แยกเป็นหมู่ท่ี ๙ บ้านไอร์กีโย ตำบลดุซงญอ และเปล่ียนช่ือหมู่บ้านใหม่ ว่าบ้าน 

น้ำหอม มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ช่ือ นายแฉล้ม อาการ (หะยีสุไลมาน วามุ) 
 - ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ตำบลดุซงญอ แยกออกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลดุซงญอ และตำบลผดุงมาตร ซึ่ง

บ้านน้ำหอมเป็นหมู่บ้านท่ี ๗ ของตำบลดุซงญอ  
 

   
 

   
ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/Waerungpainai/ 

 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 99.97 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.03 
 
  7.2 ศาสนสถาน 

  ในพื้นท่ีตำบลดุซงญอมีศาสนสถานในศาสนาต่างๆ ท้ังหมดจำนวน  12 แห่ง จำแนกเป็นมัสยิด 
จำนวน  11  แห่ง  และสำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
 1) มัสยิดมูฮัมมาดีบ้านดุซงญอ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 1  ต.ดุซงญอ 
 2) มัสยิดอัลอิสละห์บ้านยือนือเร๊ะ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 2  ต.ดุซงญอ 
 3) มัสยิดดารุลอีมานบ้านแมะแซ   สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 2  ต.ดุซงญอ 
 

https://www.facebook.com/Waerungpainai/
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 4) มัสยิดคอยรียะห์บ้านสุแฆ  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 3  ต.ดุซงญอ 
 5) มัสยิดอัลฮูรียะห์บ้านรือเปาะ    สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 4  ต.ดุซงญอ 
 6) มัสยิดยามาตุลอิสลามียะห์บ้านกาแย สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 5  ต.ดุซงญอ 
 7) มัสยิดอิสลามียะห์บ้านกาเต๊าะ    สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 6  ต.ดุซงญอ 
 8) มัสยิดนูรุลอีบาดะห์บ้านน้ำหอม    สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 7  ต.ดุซงญอ 
 9) มัสยิดนูรุลอีบาดะห์บ้านน้ำหอม  สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 7  ต.ดุซงญอ 
 10) มัสยิดอีบาดะห์บ้านสาเมาะ    สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 8  ต.ดุซงญอ 
 11) มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านบาลูกา    สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 8  ต.ดุซงญอ 
 12) สำนักสงฆ์บ้านแตแร     สถานท่ีต้ัง  หมู่ท่ี 1  ต.ดุซงญอ 
 
 7.3 ประเพณีและงานประจำปี 
 ประเพณีของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรม
และขนมธรรมเนียมท่ีสำคัญ ได้แก่ พิธีถือศีลอด (ถือบวช) พิธีเข้าสุหนัต ประเพณีวันฮารีรายออิดีลฟิตรีย์ ประเพณี
วันฮารีรายออัจยี ประเพณีแต่งงาน พิธีงานศพ ประเพณีแต่งงาน ขนบธรรมเนียมการเคารพ เป็นต้น 
 ประเพณีของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา งานบุญเดือนสิบ (วันสาร์ทไทย)  
 
 7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 ภาษาถิ่น ภาษายาวี 
 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  

 8.1 ทรัพยากรน้ำ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นท่ีตำบลดุซงญอ มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

 1) คลองดุซงญอ  คลองยามู เป็นแหล่งน้ำท่ีไหลผ่าน หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
2) คลองไอบาตู คลองไอเปาะวอ  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาภูเขาใช้ประโยชน์สำหรับ

   หมู่ท่ี 2 บ้านแมะแซ และหมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ   
3) คลองไอลูโบะมาเนาะ  คลองไอลูโบะมาแฮ เป็นแหล่งน้ำท่ีไหลผ่าน หมู่ท่ี 8 บ้านสาเมาะ 
4) คลองเมาะแอเสาะ คลองไอรือเปาะเป็นแหล่งน้ำท่ีไหลผ่าน หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ และเป็น

  แหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาภูเขาใช้ประโยชน์สำหรับหมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ   
5) คลองไอฮูลูกูนุง  คลองไอกาแปะ 
6) คลองไอกาเตาะ  คลองไอกาแย 
7) คลองไอกีโย  คลองไอปา  คลองตืองะ 
8) คลองไอสาเมาะ 
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ตารางแสดงแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลดุซงญอ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ แม่น้ำ ห้วย/ลำธาร คลอง หนองน้ำ/บึง น้ำตก 

1. บ้านดุซงญอ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

2. บ้านแมะแซ ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

3. บ้านสุแฆ - - ✓ 
ไม่เพียงพอและ 

ไม่ทั่วถึง 

- - 

4. บ้านรือเปาะ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

5. บ้านกาแย - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

6. บ้านกาเต๊าะ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

7. บ้านน้ำหอม ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

8. บ้านสาเมาะ - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

 - - 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
 

ตารางแสดงแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค) ของตำบลดุซงญอ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

บ่อบาดาล
สาธารณะ 

บ่อน้ำต้ืน
สาธารณะ 

ประปาหมู่บ้าน
ของ อบต. 

ระบบประปา  
(การประปาส่วน

ภูมิภาค) 
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. บ้านดุซงญอ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

2. บ้านแมะแซ ✓ 
ไม่เพียงพอและ 

ไม่ทั่วถึง 

- ✓ 
เพียงพอ แต่ 

ไม่ทั่วถึง 

- - 

3. บ้านสุแฆ ✓ 
ไม่เพียงพอและ 

ไม่ทั่วถึง 

- ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- ✓ 
ไม่เพียงพอและ 

ไม่ทั่วถึง 
4. บ้านรือเปาะ - - ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
- ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
5. บ้านกาแย - - ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
- ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
6. บ้านกาเต๊าะ - - ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
- ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
7. บ้านน้ำหอม - - ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
- ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
8. บ้านสาเมาะ - - ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
- ✓ 

เพียงพอและทั่วถึง 
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
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 8.2  แหล่งน้ำสร้างขึ้น 
 ฝาย       8 แห่ง 
 บ่อน้ำต้ืน  826 แห่ง 
 บ่อโยก       9 แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน      1 แห่ง 
 ประปาภูเขา      6 แห่ง 
 

ตารางแสดงแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นของตำบลดุซงญอ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ ฝาย สระ คลองชลประทาน 

1. บ้านดุซงญอ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

2. บ้านแมะแซ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

3. บ้านสุแฆ - - ✓ 
ไม่เพียงพอและ 

ไม่ทั่วถึง 

- - 

4. บ้านรือเปาะ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

5. บ้านกาแย - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

6. บ้านกาเต๊าะ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

7. บ้านน้ำหอม - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

8. บ้านสาเมาะ - - ✓ 
เพียงพอและทั่วถึง 

- - 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส) 
 
 8.3  ทรัพยากรป่าไม้ 

 ในเขตพื้นท่ีตำบลดุซงญอ  มีบางส่วนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาซีโป ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตำบล
มีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดงดิบช้ืน เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้ยังมีป่า
ด้านทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ ครอบคลุม หมู่ท่ี 4 บ้านรือเปาะ หมู่ท่ี 5 บ้านกาแย หมู่ท่ี 6 บ้านกาเต๊าะ 
และ หมู่ท่ี 7 บ้านน้ำหอม  ก็เป็นป่าดงดิบช้ืนและมีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน มีไม้เศรษฐกิจท่ีสำคัญ เช่น  
ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น 
 
 8.4  สภาพสิ่งแวดล้อม 
   8.4.1 ขยะ 
   - ปริมาณขยะ  ประมาณ 140 ตัน/เดือน 
   - จำนวนท่ีดินสำหรับกำจัดขยะของตำบลดุซงญอ ปัจจุบันอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 บ้านดุซงญอ 
   - รถยนต์ท่ีใช้ในการเก็บขยะ จำนวน 1 คัน 
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   8.4.2 น้ำเสีย 
   - ในเขตตำบลดุซงญอ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย   

 
 
 9. ด้านการบริหารจดัการสาธารณภยั 
 

 9.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ในเขตตำบลดุซงญอ มีหน่วยงานท่ีคอยควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ดังนี้ 
 1) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 แห่ง คือ ท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดุซงญอโทร. 1169 หรือ 073-530475 
 2) ชุดรักษาคุ้มครองความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 8 แห่ง 
 
 9.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  1) รถ อปพร. รับ-ส่งผู้ป่วย  จำนวน 1 คัน 
 

 
 

  2) รถดับเพลิง    จำนวน 1 คัน 

 
 
  3) รถบรรทุกน้ำ    จำนวน 1 คัน 
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 10. ด้านข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับตำบล 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 
จำนวนที่ 
สำรวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

10.1 ด้านสุขภาพ      
1) เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป 18 คน 18 คน 100.00 0 คน 0.00 
2) เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
 เดือนแรกติดต่อกัน 

11 คน 11 คน 100.00 0 คน 0.00 

3) เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบ
 ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

1,258 คน     

4) ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
 ได้มาตรฐาน 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

5) ครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบำบัด บรรเทาอาการ
 เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

6) อายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำป ี 2,794 คน 2,794 คน 100.00 0 คร. 0.00 
7) คนอายุ 6 ปี ข้ึนไป ออกกำลังการอย่างน้อย
 สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 

6,558 คน 6,558 คน 100.00 0 คร. 0.00 

10.2 ด้านสภาพแวดล้อม      
8) ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมี
 สภาพคงทนถาวร 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

9) ครัวเรือนมี น้ำสะอาดสำหรับ ด่ืมและบริโภค
 เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

10) ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
  45 ลิตรต่อวัน 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

11) ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ 
  เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

12) ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 
13) ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
  อย่างถูกวิธี 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

14) ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

10.3 ด้านการศึกษา      
15) เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
  พร้อมก่อนวัยเรียน 

259 คน 259 คน 100.00 0 คน 0.00 

16) เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
  9 ปี 

1,175 คน 1,173 คน 99.83 2 คน 0.17 

17) เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ 
  เทียบเท่า 

7 คน 7 คน 100.00 0 คน 0.00 

18) คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
  ที่ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีงานทำ ได้รับการ 
  ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

11 คน 11 คน 100.00 0 คน 0.00 

19) คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ
  คิดเลขอย่างง่ายได้ 

4,663 คน 4,656 คน 99.85 7 คน 0.15 

(หมายเหตุ : คร. ย่อมาจาก ครัวเรือน) 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 
จำนวนที่ 
สำรวจ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

10.4 ด้านการมีงานทำและรายได้      

20) คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ 3,696 คน 3,681 คน 99.59 15 คน 0.41 
21) คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ 718 คน 668 คน 93.04 50 คน 6.96 
22) รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 1,625 คร. 1,623 คร. 99.88 2 คร. 0.12 
23) ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,625 คร. 1,615 คร. 99.38 10 คร. 0.62 

10.5 ด้านค่านิยม      

24) คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา 6,913 คน 6,913 คน 100.00 0 คน 0.00 
25) คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 6,913 คน 5,529 คน 79.98 1,384 คน 20.02 
26) คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

6,558 คน 6,558 คน 100.00 0 คน 0.00 

27) ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
  ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

720 คน 720 คน 100.00 0 คน 0.00 

28) ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน  
  ภาครัฐหรอืภาคเอกชน 

49 คน 49 คน 100.00 0 คน 0.00 

29) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว 
  ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

11 คน 11 คน 100.00 0 คน 0.00 

30) ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
  ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถ่ิน 

1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

31) ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,625 คร. 1,625 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

(หมายเหตุ : คร. ย่อมาจาก ครัวเรือน) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
----------------------------------------- 

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
  
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้า งความมั่นคงของชาติ 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี แผนพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน แผนอำเภอ และแผนชุมชน และการพัฒนาตามนโยบาย
ของผู้บริหารฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการจัดทำให้สอดคล้องเช่ือมโยงในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 

 “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พัฒนา จำนวน  6 ด้าน ดังนี ้
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

  ๑.1.1 ด้านความม่ันคง 
   (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

    (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

    (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
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    (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
                          (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
  1.1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และ

ส่งเสริมเกษตรกร   รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
  1.1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

  1.1.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

   1.1.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ

  บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
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  1.1.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6 ) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ (พ.ศ. 2561 - 2565)      

มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ โดยมุ่งบรรลุ
เป้าหมายในระยะ ๕ ปี ท่ีจะสามารถต่อยอดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอยึดเป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการ
สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความความเหล่ือมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติมโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

    ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

   
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
ข้างต้น โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน 
ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สำคัญ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
 ๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 ๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึน้ 
 ๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความความเหลื่อมล้ำในสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 2.๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่าง
กัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 2.3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 3.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
   3.1.๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   3.1.๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
   3.1.๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
   3.1.๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
   3.1.๕ รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   3.1.๖ เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ 
   3.1.๗ ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
   3.1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
 3.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
  3.2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  3.2.2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นท่ีการทำเกษตร- 
กรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
  3.2.3 พัฒนาพื้นท่ีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
  3.2.4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวสูงขึ้น 
  3.2.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
  3.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 เป้าหมายที่ ๑ รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่า
เศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ   
จัดท่ีดินทำกินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม  
 เป้าหมายที่ ๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ท้ังน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณ
น้ำต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนท่ีประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ควบคู่
กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
 เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟู
คุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
 เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้าน
ต่างๆ หรือในพื้นท่ีหรือสาขาท่ีมีความเส่ียงจะได้รับผลกระทบสูง  
 เป้าหมายที่  ๕  เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบั ติ          
ความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง   
 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 5.๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 5.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 5.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 5.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
 5.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัย คุกคามทางทหารและภัย 
คุกคามอื่นๆ 
 5.๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 6.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ       
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 6.3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น ตัวช้ีวัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้   
การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 6.4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด ตัวช้ีวัด จำนวนคดีท่ีรัฐดำเนินคดีกับ  
ผู้มิได้กระทำความผิดซำ้ต้องชดเชยความเสียหายลดลง  
  

7. ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายการพัฒนา    
ท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 7.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมายเพื่อ ลดความ
เข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ  
 7.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง
และทางน้ำ  และเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมท้ังขยาย ขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 7.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน       
โลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ National Single Window 
(NSW) สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมท้ังการขนส่งสินค้า
ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนสำคัญท่ีเช่ือมต่อกับโครงข่ายทางหลัก มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้ 
พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  
 7.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ ครอบคลุมท่ัว
ท้ังประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มข้ึน รวมท้ังพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 
 7.๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและ 
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน ระบบ
ส่งน้ำและระบบจำหน่ายน้ำ 
   

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 8.๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด   
๑)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ      
๒)  สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐ ๓)  สัดส่วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ และ ๔)  จำนวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
 8.๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด 
  ๑) อัน ดับความสามารถการแข่งขัน โครงสร้างพื้ นฐานด้านวิทยาศาสตร์  และ           
ด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๓๐  
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  ๒)  ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงานท้ังหมด ๓)  มูลค่าการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจำนวน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี และ 
๔) นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีผลิตได้เองภายในประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้น      
ไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว   
 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ 
ประกอบด้วย 
 9.๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด ๑) ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง และ ๒) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  
 9.๒ เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ตัวช้ีวัด 
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 
 9.๓ พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด ๑) ค่าเฉล่ียสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน ๒) ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นท่ีลดลง  

 9.๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน ประกอบด้วย ตัวช้ีวัด        
๑) มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ และ ๒) สถานประกอบการท่ีจดทะเบียน 
ในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่เพิ่มข้ึน 

 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีเป้าหมายการพัฒนา      

ท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 
 10.๑ เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ ประโยชน์
ได้เต็มศักยภาพ ประกอบด้วย ๑) ความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้าน       
โลจิสติกส์ ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา
และ ต้นทุนในการขนส่ง  และ ๒) ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ ำโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทย       
กับประเทศเพื่อนบ้าน  
 10.๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น  ประกอบด้วย ๑) ดัชนี
ย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนี การอำนวยความสะดวกทางการค้า 
(Enabling Trade Index)  ๒) มูลค่าสินค้าขั้นกลางท่ีผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ ๓) มูลค่าการค้าการลงทุน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  และ ๔) มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 10.๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ีสำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  ประกอบด้วย ๑) ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ๒) มูลค่า
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค  ๓) มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค  
และ ๔) กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต  การลงทุน และบริการ  
 10.๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีสำคัญท้ังในทุกระดับ  ประกอบด้วย ๑) มูลค่า
การให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค  ๒) ความสำเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาค  และ ๓) ความก้าวหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน   
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 1.3 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
 

 
 

 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส ยังคงพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้ 
รูปแบบการผลิตแบบด้ังเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคา นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและการลงทุน 
อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทำการประมงท่ีสำคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์และ 
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม รวมท้ังมีพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน มีจุดท่ีต้ังท่ีได้เปรียบ     
ในการเช่ือมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นท่ีภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่าง
ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อำเภอหนองจิก 
การพัฒนาการค้าและการท่องเท่ียว อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอเบตง เพื่อสร้างงาน และรายได้ใหก้ับประชาชน  
ควบคูไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนและ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความม่ันคง
ให้กับภาคการผลิต  
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการสนับสนุนการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อเพิ่มผลผลิต
เฉล่ียต่อไร้และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
  1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นท่ี โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ใหส้ามารถเช่ือมโยงแหล่งซื้อขายท้ังในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท้ังระบบ Online และ Offline 
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  1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการ
ทำเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตร ปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยการปลูกพืชท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของ ตลาด ร่วมกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) และการทำปศุสัตว์ การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้าน   
การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเส่ียงจากความผันผวนด้านราคา รวมท้ังเสริมสร้าง
ความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น ระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
(Smart Farmer) และยกระดับ เกษตรกรรายย่ อย ไป สู่ ผู้ประกอบการธุ รกิ จเกษตรมื ออาชีพ  (Smart 
Entrepreneur)  
 ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเล้ียงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝ่ังเพื่อ การส่งออกและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับ ศูนย์วิจัยและเพาะเล้ียงสัตว์น้ำใหเ้ป็น
ศูนย์กระจายพันธุ์ สัตว์น้ำท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good 
Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมท้ัง กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
มีสุขอนามัยท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่ีหลากหลายและได้มาตรฐานสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่ง
รายได้ท่ีสำคัญใหก้ับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ี ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)  
 ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพิ่ม รายได้ในจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ท่ีมีพันธุกรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดี   
ไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเล้ียงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อ การบริโภคในพื้นท่ี 
สนับสนุนโรงชำแหละท่ีได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ 
นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมท้ังสนับสนุนการเล้ียงปศุสัตว์ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิม 
ให้เป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปท่ีได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภค ในท้องถิ่นและส่งออก  
 ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ  
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นให้เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ
การส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเช่ือมโยงเครือข่ายใน รูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการ
ร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหา ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
ท่ีทันสมัย ให้การสนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต และ
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยำ เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพตามความต้องการของตลาด และมกีารผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้
และแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมและท่ัวถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมท้ังพัฒนาผู้ประกอบการ
และ SMEs ตลอดจนส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเช่ือมโยงธุรกิจ ตามแนวประชารัฐ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้   
 ๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต         
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการน าผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป 
และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยี ฐานชีวภาพ        
ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเช่ือมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
รักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบให้มท่ีีหลากหลาย  
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 ๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ท่ีใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ การขึ้น
ทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง รวมท้ัง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
แหล่งกำเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นท่ีในการ
เช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การและบริการ อาทิ ไก่เบตง และ ปลากุเลา รองรับการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน ระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก   
 ๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าวและการเพาะเล้ียงชายฝ่ังและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมหนองจิกและ
นิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการทำประมงและการแปรรูปท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง สนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม้าลงทุนในพื้นท่ีโดยการใหสิ้ทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง   
 ๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายพื้นท่ีเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง
ด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยให้มีในการออกแบบระบบน้ำในลุ่มน้ำหลัก และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ำ
ของภาค (ลุ่มน้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและระบบ
กระจายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมท้ังจัดการ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความ
สะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ให้มีเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมท้ัง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายประโยชน์ท่ีเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
 ๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี ให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับ การขนส่งสินค้า Feeder 
ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ สำหรับท่าเรือปัตตานีและ
ท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคล่ืน พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การขนส่งทางเรือและระบบ      
โลจิสติกส์ท่ีได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังการบริหารจัดการท่าเรือแบบมีส่วนร่วม
จากชุมชนโดยรอบในพื้นท่ี เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝ่ังมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม   
 ๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและ
บริการในพื้นท่ี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ  
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ประมง และชายฝ่ัง เพื่อเป็น
ปัจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดความ
มั่นคงและยั่งยืน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และ
การจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่ิงปลูกสร้าง บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะ
บริเวณชายฝ่ัง รวมท้ังจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรท่ีเหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ                  หน้า | 31 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง ท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาส่ิงอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจ
บริเวณชายแดน  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสมัยให้มีในการ
อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้ พื้นท่ีบริเวณด่านชายแดน ชุมชนและ
พื้นท่ีหลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก บริเวณด่านชายแดนสุไหงโก-ลก และด่าน
ชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเก๊ะตา รวมท้ังการจัดหาท่ีดินเพื่อรองรับการขยายด่านในอนาคต  
 ๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานท้ังทางบก และทางอากาศ อาทิ 
 2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้ มีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย สามารถเช่ือมโยงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สาย
นราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมท้ังพัฒนาและสร้างความร่วมมือ ในการเช่ือมโยงการเดินทาง  
การขนส่งสินค้าและการท่องเท่ียวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เช่ือมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และวางระบบการ
กำกับดูแลการขนส่ง ใหม้ีมาตรฐานความปลอดภัย 
 2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และการก่อสร้างสนามบินเบตง ให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการ พัฒนาเช่ือมโยงการ
คมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเท่ียวเมืองเบตงกับแหล่งเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นท่ีตอน
ในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศ  
 ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผนแม่บทเชิงพื้นท่ี
เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์       
จาก เทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจ เดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรท่ีเป็นมิตร     
กับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการให้กับพื้นท่ีโดยรอบ สามารถลดความเหล่ือมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ในพื้นท่ีทุกกลุ่ม  เพื่อเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาใหเ้ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีท่ี ๑๖ – ๒๐   
 ๔) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่ิงอำนวยความสะดวก และ
บริการท่ีเพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดเก็บข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม และการท่องเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมท่ีใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเท่ียวเมืองเก่า จังหวัดปัตตานี เมืองเก่า
จังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ 
(ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเท่ียวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเท่ียวชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริการ เช่น ท่ีพัก มัคคุเทศก์ เป็น ต้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน           
การท่องเท่ียว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังภายใน และภายนอก
ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน)   
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 ๕) พัฒนาเมืองท่องเท่ียวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเท่ียว อาทิ  การบำบัดรักษาทาง
การแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ำพุร้อน (อำเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากล        
ท่ีคำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
(Nursing Home Care) รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเท่ียวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก) 
โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความ
สะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ และโครงข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเท่ียว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียวตลอดหว่งโซคุ่ณค่า รวมท้ังการพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเท่ียว  
 ๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาท่ีดินรองรับการพัฒนาการค้าชายแดน และการจัด 
ต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการ  
 ๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อรองรับ
การค้าการลงทุนท้ังในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมท้ัง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงท้ังระบบถนน ระบบราง รวมท้ัง ทางน้ำและทางอากาศ    
กับพื้นท่ีโดยรอบและประเทศเพื่อนบ้านและระบบจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุน การลงทุน การให้สิทธิ
ประโยชน์ท้ังด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรม เป้าหมายและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตร ต่อ ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดท้ังในพื้นท่ีและต่างประเทศ ท้ังทักษะ ฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี และทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  เมืองการค้าและเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนในพื้นท่ีเพื่อทดแทนการนำเข้าแรงงานจากประเทศ  
เพื่อนบ้าน อาทิ การจัดต้ังศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสำหรับผู้ท่ีได้รับการพัฒนา
ทักษะแรงงานในพื้นท่ี และสนับสนุนแรงงานท่ีมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่   
 ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสร้าง
โอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาท่ีมีการพัฒนาทักษะการทำงานพร้อมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนท่ีมี
สมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ และสนับสนุน
การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสามารถนำมาใช้ในการ 
ประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาท่ีทันสมัย อาทิ 
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA)  บทเรียนออนไลน์ E-learning หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book  ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) และส่ือหลายมิติ เป็นต้น 
เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียนในชุมชน รวมท้ังการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เพื่อสร้างโอกาส     
ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ี  ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน 
และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต 
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 ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์และทักษะ การเล้ียงดูทารก เพื่อป้องกัน
และลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นท่ี การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเช่ือมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการ
ให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ด้านการออกกำลังกาย และกีฬา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนใหก้ีฬากลายเป็นวิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์
ทางเลือกท่ีใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และการจัดต้ังศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐานผลิต  อาทิ ขม้ินชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น  
 ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการสนับสนุนความรู้     
ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมท้ังสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)   
การพัฒนาการท่องเท่ียวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝาก       
ของท่ีระลึก เช่ือมโยงการท่องเท่ียววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้ รวมท้ังส่งเสริมให้ชุมชน  
มีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต  
 ๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับ ในการอยู่ร่วมกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น           
ท่ีหลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา   
เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนท่ีดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา      
ความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค 
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 1.4 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  :  
 

เศรษฐกิจม่ันคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 
 

คำอธิบายวิสัยทัศน ์
 เศรษฐกิจม่ันคง หมายถึง การท่ีระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสมั่นคง มีองค์ประกอบดังนี้ 
   ภาคการเกษตร เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ไม้ผล 
ปศุสัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
   ภาคการท่องเท่ียว เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   เพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโป๊ะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก 
ผลิตภัณฑ์ส้มแขก เป็นต้น 
   เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เวชสำอางจากข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น 
   การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 
   การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ตำบล 5 อำเภอ) 
   การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เมืองต้นแบบ “สามเหล่ียม มั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน” 
   รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
   คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความ
พร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
 การค้าเฟื่องฟู หมายถึง การท่ีการค้าของจังหวัดนราธิวาสมุ่งสู่การเป็น… มีองค์ประกอบดังนี้ 
   จังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลกเป็นต้นแบบ และมี
การค้าชายแดนท้ัง 3 ด่าน คือ ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโก-ลก 
   การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน
การค้าชายแดนในระดับต้นแบบท่ีดีของประเทศ 
   การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้าง
พื้นฐานเอื้อต่อการคา และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองท่ีน่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
   เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในท่ัวทุกพื้นท่ีของ
จังหวัดนราธิวาส 
 นราน่าอยู่ หมายถึง การท่ีสังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
   เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ของจังหวัดท่ีชัดเจน 
   ประชาชนมีคุณภาพ มีความต่ืนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีทักษะสากล 
(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) พร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
   ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ยึดหลักในการพัฒนาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานอย่าง
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
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   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยึดวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีงานมีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพึงตนเองสูงขึ้น 
   ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองส่ิงแวดล้อมท่ี
ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

 มุ่ งสู่ สัน ติสุ ขที่ ยั่ งยืน  หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสัน ติ สุข ท่ียั่ งยืน                 
มีองค์ประกอบดังนี้ 
   กองกำลังประจำถิ่น กองกำลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยการวางระบบป้องกัน
ภัยคุกคามในพื้นท่ีด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพื้นท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง 
   เรือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
ในพื้นท่ี พร้อมท้ังการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ 
   ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจ มีความภาคภูมิใจในพื้นท่ี และมี
ความเข้มแข็ง 
   ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
   ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในท่ัวทุกพื้นท่ีอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
   ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
   ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของ
บุคลากร และระบบงานท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

 พันธกิจ (Mission) 
 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การ
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหล่ือมล้ำ เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ
ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็น
หลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
 4) สร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) :  
  1) เศรษฐกิจเติมโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น เติมโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต 
ปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.51 
ต่อป ี
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) :  4 ประเด็น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment Promotion and 
Border Trading ) 
  กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี ้

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 สร้างระบบนิเวศน์ การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบ
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ ท่ีมีความพร้อมมาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนท่ีเป็นสากล 

1.3 พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้มี
ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 

1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับส่งออก
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.5 ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์   
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียงเชิงสันทนาการและกีฬา สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของการ
กีฬา นันทนาการ และการบริการ 

1.6 พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีปริมาณ คุณภาพ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า และการส่งออก 

1.7 ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเท่ียว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

1.8 พัฒนาจังหวดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เช่ือมโยง
การค้ากับประเทศอาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency 
Economic Based) 
  กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 2.2 สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตาม
โครงการพระราชดำริและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพก้าวทันการเปล่ียนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน
ภายใต้ อัตลักษณ์ท่ีดีงามของพื้นท่ี 
 2.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษาและบุคลากร
การศึกษา 
 2.5 สร้างโอกาสแก่ผู้ด้วยโอกาส คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้ 
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 2.6 สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะท่ีเข้มแข็งให้ประชาชนฉลาดรู้พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหาการ
เจ็บป่วย ป่วยตายทุกพื้นท่ี และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 
 2.7 ลดความเหล่ือมล้ำทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็งสร้างงาน อาชีพ รายได้แก่
ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น แ ล ะ มี สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี  (Natural Resource and Environment Management and 
Sustainability) 
  กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี ้
 3.1 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบ
นิเวศน์ป่าเขาชายฝ่ัง และทะเล 
 3.2 สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดเซาะชายฝ่ังและตล่ิง และ
ภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการท่ีทันสมัย 
 3.3 พัฒนาให้เป็นเมืองส่ิงแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3.4 ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานจากฐานทรัพยากร 
มุ่งเน้นการพฒันาพลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รองรับการเติมโตของเมือง 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening) 
 กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี ้
 4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย
สงบ เรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นท่ี 
 4.2 เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรม        
ทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
 4.3 เสริมสร้างการทีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นท่ี 
 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีรัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานในพื้นท่ี
ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับเช่ือมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 4.5 สร้างพื้นท่ีให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจ
ในพื้นท่ี ให้กระจายท่ัวทั้งจังหวัด 
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 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
   
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า บริการสาธารณะครอบคลุม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตม่ันคง ธำรงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข” 

 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
  1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล 
  1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
 

 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม 
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
   การจัดการศึกษา 
  2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
  2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
   เรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
 

 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  4.5 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 
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 5) ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   และส่ิงแวดล้อม 
  5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
  5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
  6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
  6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 

 7) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
  7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
  7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ
   ประชาคมอาเซียน   
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 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตำบลดุซงญอ 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  :  

 
“ดุซงญอน่าอยู่  เรียนรู้คู่คุณธรรม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
  พันธกิจ (Mission) : 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลดุซงญอให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ  ด้านสวัสดิการสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านสุขอนามัย 

  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี   
3. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ

  บรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
  เรียบร้อยในพื้นท่ี 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการค้าและการลงทุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน  ตลอดจนสนับสนุนโครงการตามแนว
  พระราชดำริในพื้นท่ี 

5. ปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้น่าอยู่  ตลอดจนกำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และระบบ

  บำบัดน้ำเสีย 
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และ

  สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี 
7.  พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) : ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 ประเด็นที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค ์ โครงสร้างพื้นฐานของตำบลดุซงญอ  มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ำ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค                
3. จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร 
5. จัดให้มีไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

 ตัวชี้วัด ประชาชนตำบลดุซงญอได้รับบริการจากโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ                  หน้า | 41 
 

 ประเด็นที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 เป้าประสงค ์ ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา  
   ด้านสุขอนามัย และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน  สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน

  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด 

   5. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ตัวชี้วัด        ประชาชนตำบลดุซงญอได้รับการดูแลจากภาครัฐ และมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดีขึ้น ร้อยละ 60 
 

 ประเด็นที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค ์ ประชาชนมีส่วนร่วมและความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  งานป้องกันและ

  บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ  ผู้นำศาสนา และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
  ความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ

  ประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการ

  รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 ตัวชี้วัด ประชาชนตำบลดุซงญอรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการ
  ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 
 ประเด็นที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ 
  การท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค ์ การค้าและการลงทุนผลิตภัณฑ์หมู่บ้านประสบความสำเร็จ เกิดการสร้างกลุ่มอาชีพและ
   มีรายได้ให้กับประชาชนอย่างมั่นคง 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการตลาดการค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
   2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
   3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 
ตัวชี้วัด ประชาชนมีรายได้ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถดำรงชีพในการยึดหลัก

 เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 20 
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 ประเด็นที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
   สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์ ตำบลดุซงญอน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
  4. จัดทำระบบขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 ตัวชี้วัด ประชาชนตำบลดุซงญอให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
  เพิ่มมากขึ้น 

 
 ประเด็นที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
   ปัญญาท้องถ่ิน 
 เป้าประสงค ์ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ได้รับการอนุรักษ์ 

  ฟื้นฟู ให้ดำรงสืบไป  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

 ตัวชี้วัด ตำบลดุซงญอมีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ และเป็นเอกลักษณ์ของตำบล 
  โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลอนุรักษ์และดูแลสืบต่อไป 
 
   ประเด็นที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค ์ ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
2. พัฒนาปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน  
6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร 

 ตัวชี้วัด องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีและ
  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ใช้เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่าง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาส่วนกลาง และบริบทในพื้นท่ีของตำบล โดยคำนึงถึงศักยภาพท้องถิ่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ “ดุซงญอน่าอยู่ เรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย   

 1. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุง 
รักษาเส้นทางการคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

 2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข
และอนามัยชุมชน การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตโดยท่ัวถึง การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สวัสดิการชุมชน การพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  

 3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  :     
การสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
ในพื้นท่ี  

 4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว : 
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  :         
การส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 

 7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล : การบริหารจัดการองค์กร
ด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม ตรวจสอบได้ รวมท้ังการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

2.4 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 25602 - 2564) แผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2550 – 2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 
2565) แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแนวทางในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ และกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เพื่อการพัฒนาตำบลดุซงญอ ดังนี้ 
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สรุปแผนความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สม ดุลและพั ฒ นาระบ บการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

           
1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
1.2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ท่ีมีผลกระทบต่อความ
มั่นคง 
1.3 การพัฒนาศักยภาพ ของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง 
1 .4  การบู รณ าการคว าม
ร่วมมื อ ด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
1 .5  การพั ฒ น ากล ไกกา ร
บริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม 

 2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 
2.3 สร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเท่ียว 
2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก 
2 .5  พั ฒ น า เศ รษ ฐ กิจบ น
พ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
 

 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ท่ี ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี 
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เ อื้ อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ 

 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
4.2 การกระจายศูนย์กลาง
คว าม เจ ริญ ท าง เศ รษ ฐ กิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
4.3 การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถ
ขอ งชุ ม ช น ท้ อ ง ถ่ิ น ใน กา ร
พัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

 5.1 สร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
5 .2  ส ร้างการเติบ โตอย่ าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล 
5 .3  ส ร้างการเติบ โตอย่ าง
ยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 
5.4 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5 .5  พัฒ นาความมั่ นคงน้ ำ 
พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือ
กำหนดอนาคตประเทศ 
 

 6.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง  ต อ ส น อ งค ว า ม
ต้องการ และให้บ ริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
6 .2  ภาครัฐบ ริหารงานแบบ
บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
6 .3  ภ าค รั ฐมี ข น าด เล็ ก ล ง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
แ ล ะ เ ก่ ง  ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  มี จิ ต ส ำ นึ ก  มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ 

 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความ
เข้ มแข็ งทาง เศรษฐ กิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความ 
เป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหาร 
จัดการในภาครัฐการป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 
1) การรักษาความม่ันคงภายใน
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ 
ธำรงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักย-ภาพ
การป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อ
บูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่ อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการป้องกัน
ภัยคุกคามข้ามชาติ 
4) การรักษาความม่ันคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพื่อคงไว้ซ่ึงอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
5) การบริหารจัดการความม่ันคง 
เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เก่ียวข้องกับความม่ันคงกับแผน 
งานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา 
1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม 
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 
3) การพัฒนาภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาภาคการค้าและการ
ลงทุน 
 

 แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณ ธรรม จ ริยธรรม มีวิ นัย  จิ ต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึ ง
ประสงค์ 
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพและให้
ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด้ าน
สุขภาพ 
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคม
สูงวัย 
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมี
ส่ วน ร่ วมพัฒ นาป ระเท ศ อย่ า ง
เข้มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
1 ) เพิ่ ม โ อ ก า ส ให้ กั บ ก ลุ่ ม 
เป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมี
อาชีพ 
2) กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้ งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอง
คลุมและทั่วถึง 
3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ
สร้างความเข้มแข็งการเงิน ฐาน
ร า ก ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
ก า ร จั ด ก า ร ทุ น  ที่ ดิ น แ ล ะ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

 แนวทางการพัฒนา 
1) การ รักษาฟื้ นฟู ท รัพยากร 
ธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิด
ความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4) ส่ ง เส ริมการผลิ ต และการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพิ่ มขี ดความ 
สามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) บริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกล ไกแ ก้ ไข ปัญ ห าความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 
1 ) ป รั บ ป รุ ง โค ร ง ส ร้ า ง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ให้ มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม 
เกิดความคุ้มค่า 
2) ป รับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไก
ในการติ ด ต ามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 
3) เพิ่ มประสิทธิภ าพและ
ย ก ระ ดั บ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4) เพิ่ มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6 )ป ฏิ รู ป ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรมให้ มี
ความทันสมัย เป็นธรรม และ 
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ าน การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1) ขยายความร่วมมือทางการค้า 
และการลงทุนกับมิตรประเทศ 
และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โท รค มนาคม ในกรอบ ค วาม
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน 
GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจ การ
บริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่าง 
ประเทศ (Outward Investment) 
ของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่ อน 
บ้ าน ในลั กษณะหุ้นส่ วนท าง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านขนส่ง 2) การสนับสนุนการ
พัฒนาระบบขนส่ง 3) การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ 4) การพัฒนา
ด้ านพลั งงาน  5 ) การพัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล 6) การพัฒนา
ระบบน้ำประปา 

 ยุทธศาสต ร์ ท่ี  8  การพั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จัย 
และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2) พัฒนาผู้ ประกอบการให้ เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 - ด้านบุคลากรวิจัย 
 - ด้ าน โค รงส ร้ า งพื้ น ฐ าน ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒ นาภ าค เพื่ อส ร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง 
2) การพัฒนาเมือง 
- การพัฒนาเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัด 
- การพัฒนาเมืองสำคัญ 
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
- พื้ น ที่ บ ริ เวณ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เล
ตะวันออก 
- พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1) ขยายความร่วมมือทางการค้า 
และการลงทุนกับมิตรประเทศ 
และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โท รคมน าค ม ในก รอบ ค วาม
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน 
GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจ การ
บริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 
4) ส่ ง เส ริมการลงทุ น ไท ย ใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Outward 
Investment) ของผู้ประกอบ การ
ไทย 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประ-
โยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
 - ด้านบุคลากรวิจัย 
- ด้ าน โครงส ร้างพื้ นฐานท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ด้านการบริหารจัดการ 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ 
8 ) ส่ ง เส ริม ความ ร่วม มื อ กั บ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความม่ันคง 
9) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน
การต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่สำคัญ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒ นาภ าค เพื่ อส ร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง 
2) การพัฒนาเมือง การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางของจังหวัด การ
พัฒนาเมืองสำคัญ 
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1) ขยายความร่วมมือทางการค้า 
และการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้า 
และบริการของไทย 
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง  โลจิสติกส์  และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภู มิภาคภายใต้แผนงาน GMS, 
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ 
JDS และภู มิภ าคอาเซียน  เพื่ อ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจการ
บริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 
4 ) ส่ ง เส ริม ก า รล งทุ น ไท ย ใน
ต่ างป ระเทศ  (Outward Invest-
ment) ของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค
ที่มีความเสมอภาคกัน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้ าน ในลั กษ ณ ะหุ้ น ส่ วนท าง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ 
8 ) ส่ ง เส ริม ความ ร่วม มือ กั บ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความม่ันคง 
9) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน
การต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่สำคัญ 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1) ขยายความร่วมมือทางการค้า 
และการลงทุนกับมิตรประเทศ 
และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โท รคมน าค ม ในก รอบ ค วาม
ร่วมมืออนุภู มิภาคภายใต้แผน 
ง า น  GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจการ
บริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 
4) ส่ ง เส ริมการลงทุ น ไท ย ใน
ต่างประเทศ (Outward Invest-
ment) ของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ที่มีความเสมอภาคกัน 
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ 
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค 
และนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
9) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน
การต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่สำคัญ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
6) ส ร้างความ เป็ นหุ้ นส่ วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภู มิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ 
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติในการสร้างความ
ม่ันคง 
9) บู รณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ 
10) ส่ง เส ริมให้ เกิดการปรับตั ว
ภายในประเทศที่สำคัญ 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  เส ริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนแนว
ทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะ
ฝีมือแรงงาน 
2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนทุกวัย 
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 
5) สร้างความเข้มแข็งของสังคม
พหุวัฒนธรรม 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  พั ฒ น า
อุ ต ส าห ก รร ม เก ษ ต รแ ล ะ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
เกษตร 
2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง 
การเพาะเลี้ ย ง กุ้งและสัต ว์ น้ ำ
ชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เท ค โน โล ยี ฐานชี วภาพ  แล ะ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร 
6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า 
(Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
7) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิก
ต่อเน่ืองอำเภอเมืองปัตตานี 
8) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ
ลุ่มน้ำเพื่อป้องกันความเสียหาย
พื้นที่ เศรษฐกิจและสร้างความ
ม่ันคงด้านทรัพยากรน้ำ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือ
แรงงาน 
2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนทุกวัย 
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ มี
ความเข้มแข็ง 
5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3 เส ริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนแนว
ทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะ
ฝีมือแรงงาน 
2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนทุกวัย 
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 
5) สร้างความเข้มแข็งของสังคม
พหุวัฒนธรรม 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  พั ฒ น า
อุ ต ส าห ก รร ม เก ษ ต รแ ล ะ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต 
แนวทางการพัฒนา 
10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและ
บ ริ ก า ร ใ น พื้ น ที่  แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการจัดการฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน (ต่อ) 
  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  พั ฒ น า

อุ ต ส าห ก รร ม เก ษ ต รแ ล ะ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต 
แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
9) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน 
10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและ
บริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการจัดการฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

        

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมือง   
สุ ไหงโก -ลก และเมืองเบตง   
ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน และพัฒนา
เมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่
และศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
บริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน รวมทั้ งพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน (ต่อ) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมือง   

สุ ไหงโก -ลก และเมืองเบตง   
ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน และพัฒนา
เมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่
และศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ชายแดน 
แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มี
ความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้ง
ทางบก และทางอากาศ 
3) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมือง
น่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาค 
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
5) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน
และส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองการ
ท่องเที่ยว 
6) พั ฒ นาและส่ ง เส ริมธุ ร กิ จ
การค้าชายแดน 
7) เร่งรัดการพฒันาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อ
รองรับการค้าการลงทุนทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
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 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

4. แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างสันติ
สุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ี
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้ าใจ 
เข้าถึงและพัฒนา 
กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1 เส ริมสร้าง
คว ามมั่ น ค งท างเศ รษ ฐ กิจ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน 
กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ลดความเหลื่อม
ล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 

 ยุท ธศาสต ร์ ท่ี  2  ลดคว าม
เห ลื่ อ ม ล้ ำ  พั ฒ น า แ ล ะ
เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ป ระชาชนบน พ้ืนฐานหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3  จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ ให้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
กลยุทธ์ 

  

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในการ
จัดการตนเองให้มีความปลอดภัย 
สงบเรียบร้อย และมีความม่ันคง
ในพื้นที่ 
2) เส ริมส ร้างวิ ธี ก ารคิ ด ของ
ประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิต 
บนฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
และอยู่ร่วมกันบนความหลาก หลาย
ของประเพณี และวัฒนธรรม 
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ 
4) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
และการบู รณาการภารกิจความ 
ม่ันคงของหน่วยงานในพื้นที่ ทุก
ระดับ และพัฒนาระบบงานความ
ม่ันคงที่ทันสมัย ได้รับการ ยอมรับ
เชื่อม่ันไว้วางใจจากประชาชน 
5) สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจ 

 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รองรับ
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ  และการ
พั ฒ น า จั ง ห วั ด ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) ส ร้างระบบ นิเวศน์การค้ า
ชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนา
เมืองสุไหงโก -ลก เป็นต้นแบบ
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
ที่มีความพร้อมมาตรฐาน และการ 
จัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
3) พัฒนาผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมวิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้มี
ความพร้อมในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่
แข่งขันได้ 
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
อุตสาห กรรม  เพิ่ ม มู ลค่ าที่ มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน เพื่อหนุน
เสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 
2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์
พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและ
ประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการ
พระราชดำริและเสริมสร้างศักยภาพ 
การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3) พัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนให้มีคุณภาพก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกันภายใต้ 
อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ 
4) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้วยโอกาส คน
ยากจนเยียวยา และพื้นฟูผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ 
5) ส ร้างชุ มชนแห่ งสุ ขภ าวะที่
เข้ ม แ ข็ ง ให้ ป ระช า ช น ฉ ล าด รู้  
พึ่ งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหา 
การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพื้นที่ และ 

 กลยุทธ์ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ห นุ น เส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง 
2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์
พระราชา ส่งเสริมการขยาย ผลและ
ประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการ
พระราชดำริและเส ริม  ส ร้าง
ศักยภาพ การพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) พัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนให้มีคุณภาพก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีภู มิคุ้ม กัน
ภายใต้อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ 
4) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้วยโอกาส 
คนยากจนเยียวยา และพื้นฟูผู้ได้  
รับผลกระทบจากความไม่สงบใหมี้
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ 
5) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่
เข้ มแข็ ง ให้ ป ระชาชนฉลาด รู้  
พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหา  

 1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ความห ลากห ลายของระบ บ
นิเวศน์ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล 
2) สร้างระบบการจัดการปัญหา
ทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง และ
ภัยพิ บั ติ  แบบมีส่ วน ร่วมและ
วิทยาการที่ทันสมัย 
3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม
ที่ ดี อากาศบ ริสุทธิ์  บ้ าน เมือง
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วย
การใช้ พ ลั ง งานท ดแ ท นแล ะ
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  จ า ก ฐ า น
ทรัพยากร มุ่ง เน้นการพัฒ นา
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รองรับการเติมโตของเมือง 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

4. แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างสันติ
สุขและความมั่นคงภายในพ้ืนท่ี
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้ าใจ 
เข้าถึงและพัฒนา 
กลยุทธ์ (ต่อ) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1 เส ริมสร้าง
คว ามมั่ น ค งท างเศ รษ ฐ กิจ 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน 
กลยุทธ์ (ต่อ) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ลดความเหลื่อม
ล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ 
ชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ (ต่อ) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ลดความเหลื่อม 
ล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ 
ชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ (ต่อ) 

    

ซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พื้นที่ให้กระจายทั่วถึงจังหวัด 

 5 ) ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
เส ริม ส ร้า งค วาม เติ บ โต ข อ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิ เ ว ศ น์ ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒ นธรรม  การท่ องเที่ ยว เชิ ง
สันทนาการและกีฬา สร้างสรรค์  
เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของการ
กีฬา นันทนาการ และบริการ 
6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบ
การบริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพรองรับ
ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า
และการส่งออก 
7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน 
รองรับการท่องเที่ยวการค้าและการ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้า
ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เปิ ด
ตลาดสู่ สั งคมดิ จิทัล  เชื่อมโยง
การค้ากับประเทศอาเซียน และ
นานาชาติบนโลกออนไลน์ 

 พัฒนาขีดความสามารถการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
7) ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้  
ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ชุมชน
จากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 

 การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพื้นที่ 
และพัฒนาขีดความสามารถการ
บ ริ ก าร สุ ข ภ า พ ที่ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 
7) ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ 
ด้ วยระบบ เศรษฐ กิจชุมชนที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้
แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากร
และภูมิปัญญา 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองระบบ ประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามี
บทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน กลยุทธ์ 
1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุง 
รักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทาง
น้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
1.2 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภค 
1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผัง
เมืองและผังตำบล 
1.4 พัฒนาและป รับป รุงระบบ
จราจร 
1.5 จั ด ให้ มี ไฟ ฟ้ า แ ล ะ ร ะ บ บ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบยั่ งยืน ให้ กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมส่งเคราะห์
และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้ งใน นอก
ระ บ บ  แ ล ะ ต าม อั ธ ย าศั ย  โด ย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 
การกีฬา และนันทนาการ 
2.6 ส่ ง เส ริม ก า รป้ อ ง กั น  รัก ษ า 
ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต กลยุทธ์ 
2.1 ส่ง เส ริมและสนับสนุนการ
สร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่ งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่ ง เส ริม งาน ด้ านสั งคมส่ ง
เคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้ งใน นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติ 
การการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 
การกีฬา และนันทนาการ 
2.6 ส่ง เสริมการป้องกัน  รักษา 
ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่ อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ ท่ี  5 ด้านการบริหาร 
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกใน
การร่วมกัน อนุ รัก ษ์ท รัพ ยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและ
เมือง 
5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 
 

 ยุทธศาสตร์ ท่ี  7  ด้านการ
บ ริ ห าร จั ด ก า รต าม ห ลั ก    
ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 
7 .1  พั ฒ น าค วาม รู้ค ว าม 
ส าม า ร ถ แ ล ะ คุ ณ ธร ม แ ก่
บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒ นาป รับป รุงจัดห า
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจน
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒ นาป รับป รุงระบ บ
บริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบ
ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ที่ ทั น ส มั ย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การดำเนินงานขององค์กร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่ ง เส ริม งาน ด้ านสั งคมส่ ง
เคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเท่ียว กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้ า การ
ลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิ ชย 
กรรมและการท่องเท่ียว กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
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สรุปแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส ร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ยุ ท ธศาสต ร์ช าติ ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส (ต่อ) 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้ งใน นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติ 
การการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 
การกีฬา และนันทนาการ 
2.6 ส่งเส ริมการป้องกัน รักษา 
ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านการสาธารณสุข 
2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ ยว
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
4.5 ส่ ง เส ริ มโค รงการตามแนว
พระราชดำริ 
 

 4.3 ส่ งเสริมให้ ประชาชนยึ ดหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
4.5 ส่ ง เส ริ ม โค ร งก า รต าม แ น ว
พระราชดำริ 
 

 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ ยว
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
4.5 ส่ ง เส ริ มโค รงการตามแนว
พระราชดำริ 
 

    

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน กลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่ ง เส ริมและส นับ สนุนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่ง เส ริมและสนับสนุนการ
อ นุ รั ก ษ์ โ บ ร า ณ วั ต ถุ แ ล ะ
โบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธ รรม ข อ ง เด็ ก 
เยาวชนและประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกใน
การร่วมกัน อนุ รัก ษ์ท รัพ ยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและ
เมือง 
5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพ ณี  และภู มิ ปัญ ญ า
ท้องถ่ิน กลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบ
ทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่ ง เส ริม แ ละ ส นั บ ส นุ น ก า ร
อนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน
และประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน กลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่ ง เส ริมและสนับสนุนภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่ง เส ริมและสนับสนุนการ
อ นุ รั ก ษ์ โ บ ร า ณ วั ต ถุ แ ล ะ
โบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุ ณ ธรร ม  จ ริ ย ธ รรม ข อ ง เด็ ก 
เยาวชนและประชาชน 

    

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ                  หน้า | 56 
 

สรุปแผนความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

1. ด้านความมั่นคง 
 

 2. ด้านการสร้างความ สามารถในการ
แข่งขัน 

 3 . ด้ านก ารพั ฒ นาแล ะ เส ริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ใน
ภาครัฐการป้องกัน การทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

3. แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้ างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ
สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรและ อุตสาหกรรมแป รรู ป
การเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ภาคการผลิต 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก 
และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมือง
ยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

     

 

4. แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและ
ความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ลดความเหลื่ อมล้ำ 
พัฒ นาและ เสริม สร้ างคุณ ภาพชี วิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 ลดความเหลื่อมล้ำ 
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชี วิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 

  

           

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหาร จัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

  

ยุทธศาสตร์ที่  6 ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่  6 ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้ านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 
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วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน 
“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน บนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน” 

วิสัยทัศน์  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 - 2565)  
“เศรษฐกิจก้าวหน้า บริการสาธารณะครอบคลุม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตม่ันคง ธำรงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข” 

 

วิสัยทัศน์ จังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 
“เศรษฐกิจม่ันคง การค้าเพื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
“ดุซงญอน่าอยู่ เรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 

  โดยสภาพท่ัวไปของตำบลดุซงญอ ท้ังทางด้านกายภาพ ด้านการเมือง การปกครอง ด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนสภาพปัญหาและความ
ต้องการของตำบลดุซงญอ สามารถท่ีจะวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนา ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. มี พื ช เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ส ำ คั ญ ใน ก าร เพิ่ ม ร าย ไ ด้  เช่ น 
 ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง เงาะ ฯลฯ 
2. พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม 
3. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีเกิดจากกลุ่มสตรี 
4. มีการจัดงานของดีเมืองจะแนะ ทำให้ได้ประชาสัมพันธ์
 สินค้าของแต่ละหมู่บ้าน 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
6. มีพื้นท่ีใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน 
7. มีตลาดนัด ไว้จัดจำหน่ายสินค้าของแต่ละหมู่บ้าน 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนขาดความรู้ และไม่ให้ความสนใจในการแปร
 รูปอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิต 
2. ประชาชนไม่มีการพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
3. ประชาชนไม่มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ
 ตนเอง ต้องรอภาครัฐให้ความช่วยเหลือ 
4. ขาดความร่วมมือ และการเสียสละในการรวมกลุ่ม
 ต่างๆ 
5. การคมนาคมขนส่งสนิค้าไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
6. ลักษณะการประกอบอาชีพแบบต่างคนต่างทำมาหากิน 
 

ด้านการเมืองการปกครอง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาตำบลของ
 ตนเอง 
2. องค์กรบริหารงบประมาณของตนเองได้ดี 
3. มีการบูรณาการร่วมกันทำงานกับส่วนราชการ หรือ 
 หน่วยอื่น 
4. องค์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
 การเมืองการปกครองมากข้ึน 
5. มคีวามต่อเนื่องของผู้บริหารท้องถ่ิน 

ด้านการเมืองการปกครอง 
1. งบประมาณในการบริหารงานมีจำกัด จึงตอบสนอง
 ความต้องการของประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควร 
2. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครอง
 ระบอบประชาธิปไตย 
3. ประชาชนยังยึดติดกับการซื้อขายเสียง 
4. ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจในการเลือกต้ังเท่าท่ีควร 
5. ส่วนราชการขอเงินอุดหนุนจากองค์กรเป็นจำนวนมาก 
 จึงไม่สามารถใช้งบประมาณพัฒนาได้เท่าท่ีควร 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
2. มีแหล่ งน้ ำตามธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย เช่น  ห้ วย 
 หนอง คลอง บึง 
3. มี ยุ ท ธศาส ตร์ ใน ก ารพั ฒ น า ด้ าน อนุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแล รักษาทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมไม่คุ้มค่า 
3. เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน 
4. งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัด 
5. สถานกำจัดขยะไม่เพียงพอ 
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โอกาส อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. รัฐบาลมีงบลงทุนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. รัฐบ าล มี น โยบ ายแก้ ไขปัญ หาความยากจน โดย
 ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ 
3. ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่น  ส่งเสริมด้านการ
 ประกอบอาชีพของประชาชน 
4. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถ
 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลในพื้นท่ีได้ 
5. มีโครงการพระราชดำริเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี 
6. มีพื้ น ท่ี ใกล้กับประเทศเพื่ อนบ้ าน  สามารถใช้ เป็น
 เส้นทางในการขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ขาดการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
2. นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในพืน้ท่ีเนื่องจาก
 เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน 
3. ผู้ประกอบการขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
4. เกิดการย้ายถ่ินฐาน ทำให้รายได้ในพื้นท่ีลดน้อยลง 
5. ประชาชนขาดความรู้ในการส่งออกนำเข้าสินค้า 
6. อุตสาหกรรมด้านอาหารฮาลาลไม่ได้รับการส่งเสริม
 อย่างจริงจัง 
7. ค่าตอบแทนในการจ้างงานต่ำ ทำให้แรงงานต้องไป
 ทำงานท่ีประเทศเพื่อนบ้าน 
8. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 
9. เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 
10. เกษตรกรเกิดการกู้หนี้ยืมสิน 

ด้านสังคม 
1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่าง
 ต่อเนื่อง 
2.  รัฐบาลส่ ง เส ริมและสนั บสนุ น ด้ าน สวัส ดิการแก่
 ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
3.  รัฐบาลให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือ
 เป็นนโยบายเร่งด่วน 
4.  มี เงิน ลงทุ นและสนับสนุ นจ ากส่ วนราชการและ
 หน่วยงานต่างๆ                   

ด้านสังคม 
1. ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
2. ยาเสพติดยังคงแพร่ระบาดอยู่ในพื้นท่ี เนื่ องจากพื้นท่ี
 ห่างไกลทำให้การดูแลไม่ท่ัวถึง 
3. ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ทำให้ประชาชน
 เกิดความหวาดกลัว 
4. งบประมาณ มีจำกัดใน ด้านการพัฒนาสั งคม  และ
 คุณภาพชีวิต 
 

ด้านการเมืองการปกครอง 
1.  รัฐบาลให้ความสนใจและจัดการฝึกอบรมแก่ผู้น ำ
 ท้องถ่ินเป็นประจำ 
2. รัฐบาลสนับสนุนในการจัดการเลือกต้ัง สร้างระบอบ
 ประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
3.  พรบ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
 ให้แก่ อปท.   

ด้านการเมืองการปกครอง 
1. ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในเร่ืองการเมือง 
2. ประชาชนขาดความเข้าใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  รัฐบาลใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่สามารถ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพของ ประชาชนได้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกิดเหตุภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง 
2. เกิดการส่งเสริมและสนับสนนุอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีท่ีผ่านมาและ
คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 1) ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม 

    องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เป็น 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอจะแนะ อยู่ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของอำเภอจะแนะ โดยอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 10  กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ  114.35  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ   71,468.75  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของพื้นท่ีอำเภอจะแนะ  ในตำบลดุซงญอ    
มีท้ังหมด  8  หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นับถือศาสนาพุทธมีเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 วิถีการใช้ชีวิตตามธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันมาเหมือนกับพื้นท่ีในตำบลอื่นๆ ประชาชน 
ในตำบลไม่มีความแตกแยกทางด้านศาสนาแต่ประการใด  ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไปมาหาสู่กันในงานพิธีการ
ต่างๆ ในหมู่บ้านอยู่เสมอ ด้านการศึกษาตำบลดุซงญอมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  1 แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ  จำนวน 5  แห่ง และ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน  1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีบุตรมาก  มีแนวโน้มการศึกษาต่อ
ของเด็กและเยาวชนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ เพราะส่วนมากจะสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัวมากกว่า         
สำหรับด้านสาธารณสุขตำบลดุซงญอ มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้แก่ประชาชน จำนวน 2 แห่ง แต่ก็ยัง  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับการรักษาของประชาชน เนื่องประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลไม่สะดวก    
ต่อการเดินทาง สภาพท่ัวไปของตำบลดุซงญอเป็นแนวป่าเขา ฝนตกชุก ทำมีการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดจากยุง 
เช่น  โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ฯลฯ ปัญหายาเสพติดยังพบผู้เสพ ผู้ติด หรือกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ี เนื่องจากง่าย    
ต่อการซื้อขาย ยากลำบากต่อการดูแลอย่างท่ัวถึง 

 
 2) ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกยางพารา สวนผลไม้ จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว แต่เนื่องจากประกอบอาชีพหลักอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยสนใจท่ีจะประกอบอาชีพอื่น รายได้หมุนเวียนอยู่คงท่ี 
ส่วนหนึ่งท่ีไม่มีท่ีทำกินก็จะออกไปประกอบอาชีพท่ีเขตเมือง หรือประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนกลุ่มสตรีก็จะรวมกลุ่ม
สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง  ในอนาคตเมื่อเกิดประชาคมอาเซียน ตำบลดุซงญอก็จะมีส่วนร่วมในการเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านได้เพิ่มขึ้น 
 
 3) ข้อมูลสถานการณ์ทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
 การใช้เทคโนโลยีของประชาชนยังไม่แพร่หลาย เนื่องสภาพทางภูมิศาสตร์ทำให้การส่ือสาร
ไม่ได้รับความสะดวก  ประกอบกับประชาชนขาดการศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ส่วนคนรุ่นใหม่ก็จะ
ออกไปประกอบอาชีพหรืออาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือประเทศเพื่อนบ้าน  การใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็นส่วน
ราชการ หรือคนท่ีมีความรู้เท่านั้น 
 


