บทที่ 1
บทนํา
1. 1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
แสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุ บ นพื้ น ฐานของการรวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล อย า งรอบด า นและเป น ระบบ ทั้ ง นี้ จ ะต อ ง
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่งทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเปน
กรอบในการกํา หนดทิศทางการพัฒ นาขององค ก รปกครองส ว นทองถิ่น ให มุงไปสูสภาพการณอัน พึ ง
ประสงคไ ดอยางเท าทั น กั บการเปลี่ ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ที่ ต อ งกํ า หนดถึ ง สภาพการณ ที่ ต อ งการจะบรรลุ แ ละแนวทางในการที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ ถึ ง
สภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง ดัง
แสดงในรูปที่ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น
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รูปที่แสดงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายแรงดวน และนโยบายทั่วไป)

นโยบายกระทรวง กรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน)

(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
( วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น)

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํา
งบประมาณ)
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะหาป ( พ.ศ. 2552-2556 ) ทีน่ ําสูการแกไข
ปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
2. เพื่อใหการพัฒนามีเปาหมายที่ชัดเจน และมีความสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาล
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ในขั้นตอนนี้ หนวยงานที่รบั ผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองพบผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวจัดทํา
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติในโครงการดังกลาว แจงแจงผูท ี่เกี่ยวของเพือ่ ทราบ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
1.การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ควรจัดเก็บควรเปนขอมูลที่มีความครอบคลุมและทันสมัย ประกอบดวย ขอมูล ประชากร
อาชีพ รายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน
อุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน
2.การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น
เพื่อจะนํามาใชในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาและจะตองนําแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
ขั้นตอนนี้เปนการประเมินถึงปจจัยภายในองคกร ไดแก จุดแข็ง จุดออน และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส
และอุปสรรค โดยใชเทคนิค SWOT Analysis มาเปนเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
ในขั้นตอนนี้ ประกอบดวยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
1. การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดม
คติอันเปน “จุดหมาย” ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
2. การกําหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission)ในการพัฒนาทองถิ่นเปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่น
จะตองทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาทองถิ่นตองการอะไร และเปนอะไรในอนาคต ดังนั้น พันธกิจ
จึง เป น ถ อยแถลงที่ แ สดงถึงลัก ษณะหรื อขอบขา ยในการดํา เนินงานขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น ที่
เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดการบริหารสาธารณะรวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่
ตองการนําเสนอ

4

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ทอ งถิ่นจะตองทํา
แลว ซึ่งวัตถุประสงคจําแนกไดเปน 2 สวน คือ วัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่น และวัตถุประสงคเฉพาะ
สวนหรือเฉพาะเรื่อง
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขั้ น ตอนนี้ จ ะสามารถจั ด ทํ า ได เ มื่ อ ได มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ภ ารกิ จ หลั ก วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห SWOT ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงเปนการแสดงแนวคิด
หรือวิธีการที่ทองถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิน่
เปนการกําหนดปริมาณหรือสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา โดยมีเงื่อนไขเรื่อง
เวลาที่ตองการทํา ปริมาณที่ตองการ คุณภาพ สถานที่ ความเปนไปได ซึ่งจะสามารถกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จเพื่อใชในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนได
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจะนําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทําราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นตามเคาโครงที่กําหนด แลวนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประชาคมเมืองเพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอขอรับอนุมัติจากสภา
ทองถิ่นตามลําดับ เมื่อสภาทองถิ่นอนุมัติแลว ผูบริหารทองถิ่นจึงประกาศใชแผน ตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรมีความสําคัญและประโยชนตอการบริหารงานหลายประการ คือ
1. ชวยกระตุนใหผูบริหารคิดวางแผน ปรับปรุงองคการที่ตนเองรับผิดชอบใหเขมแข็ง มีคุณภาพ
และกาวหนาอยูเสมอ
2. ชวยทําใหผูบริหารตองตื่นตัวติดตามสถานการณตางๆ ตลอดเวลา เพื่อวางแผนปรับปรุงองคการ
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณอยางรวดเร็ว โดยตองมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน ใหทันเหตุการณ
และสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคตไดดียิ่งขึ้น
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3. ชวยระบุถึงโอกาส ภัยอุปสรรค จุดแข็ง จุดออน และจุดยืนปจจุบันขององคกรและลูทางในการ
ดําเนินงานในอนาคต ซึ่งจะทําใหการปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรให
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพการณนั้น ๆ
4. ชวยทําใหการวางแผนปฏิบัติ (Action Plan หรือ Operation Plan) สําหรับแตละโครงการ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ตองปฏิบัติผลที่คาดวา
จะไดรับ รวมทั้ง การใชทรัพยากรและงบประมาณของแตละโครงการไดชัดเจนยิ่งขึ้น
5. ชวยทําใหเจาหนาที่ทุกฝายขององคการที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการมีความ
เขาใจรวมกันที่ถูกตองและเขาใจในแนวเดียวกันในเรื่องทิศทางและความคาดหวังตางๆขององคกร
6. ชวยทําใหการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในองคการเกิดประสานงานกันและผนึกกําลังไปใน
แนวทางเดียวกันไดดียิ่งขึ้น
7. ชวยลดความขัดแยงและความซ้ําซอนที่อาจเกิดขึ้น เพราะมีจุดรวมในการทํางานดวยกันหากแตละ
ฝายในองคกรขาดจุดรวมในการทํางานรวมกัน อันเปนผลจากการรับรูหรือเห็นภาพทิศทางขององคกรไม
ตรงกันก็จะทําใหเกิดความขัดแยงหรือความซ้ําซอนในการทํางานขึ้นได
8. ชวยใหการจัดสรรและการใชทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร ไมวาจะเปนเงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
*************************************
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1. ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมา
สุไหงโก-ลก (Sungai Kolok) เปนภาษามาลายู มาจากคําวา (Sungai) แปลวา แมน้ํา ลําคลอง และ
คําวา โก-ลก (kolok) แปลวา คดเคี้ยว ถาเปนคํานามหมายถึง มีดพรา ที่คนพื้นเมืองนิยมใช เมื่อนําคําวา
สุไหงรวมกับโก-ลก หมายถึง แมน้ําที่คดเคี้ยว คงเรียกชื่อเมืองตามแมน้ําที่ไหลผานพื้นที่ ปจจุบันแมน้ํา
สายนี้เปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
เดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก เปนพื้นที่ของตําบลปูโยะ ขึ้นกับอําเภอสุไหงปาดี ตอมาเมื่อมีความ
เจริญมากขึ้นมีประชากรมากขึ้น จึงไดแยกออกจากตําบลปูโยะ จัดตั้งเปนตําบลสุไหงโก-ลก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดตั้งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยสงคราม เดินทางมาตรวจ
ราชการที่ตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ ไชยสุวรรณ กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะนั้น ไดรองขอตอ
จอมพล ป.พิบูลยสงคราม เพื่อขอจัดตั้งตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเปนเทศบาล ตอมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483
จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก โดยมีนายวงศ ไชยสุวรรณ เปนนายกเทศมนตรี
คนแรก
หลังจากจัดตั้งเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ได 8 ป ตําบลสุไหงโก-ลก ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
กิ่งอําเภอขึ้นกับอําเภอสุไหงปาดี มีเขตปกครอง 4 ตําบล คื่อ ตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัส
และตําบลมูโนะ จนกระทั่งวันที่ 1 มกราคม 2496 จึงไดรับการยกฐานะเปนอําเภอสุไหงโก-ลก
เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัยแรกเริ่มการจัดตั้งมีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 83 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2509 ขยายเขตเทศบาลออกไปทางทิศเหนืออีก 0.5 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมี
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.50 ตารางกิโลเมตร
ตอมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
ตําบลสุไหงโก-ลก ขึ้นเปน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อาณาเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก ความยาวประมาณ 6.4 กม.
ทิศใต
ติดตอตําบลกายูคละ อําเภอแวง ความยาวประมาณ 4.3 กม.
ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําโก-ลก (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย) ความยาวประมาณ 8.6 กม.
ทิศตะวันตก ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี ความยาวประมาณ 4.1 กม.
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ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูทางตอนใตของแหลมมาลายู มีลักษณะสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขต
รอน สภาพพื้นที่มีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล คือมีเพียง 2 ฤดู คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยฤดูรอนจะอยู
ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
เปนลมรอนที่พัดจากทะเลจีนใต จึงทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนขึ้น โดยจะรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไม
รอนอบอาวเทากับจังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุม ไดแกชวงที่ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งหอบเอาไอน้ําและความชุมชื่น
จากทะเลฝงอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย เขามาทําใหมีฝนตกชุก ฝนที่ตกสวนใหญจะเปนชวงบายถึงค่ํา
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกชวงหนึ่งเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งพัดพาความชื้นจากอาวไทยเขามา ทําใหมีฝนตกชุกระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ซึ่งจะทําใหมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากเปนแหงๆ และเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุทกภัยในทุกป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 27-29
อาศาเซนเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 22-23 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด อยูที่ 31-32 องศา
เซนเซียส)
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูระหวางเขาตะเว เขาลีแป และเขา
บาดูตาโมง ไปจรดแม น้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้ นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบและที่ราบลุมต่ํากวา 50 เมตร สภาพพื้นที่เปนลอนคลื่นสูงๆต่ําสลับกันไป
และมีพื้นที่ราบอยูริมฝงแมน้ําโก-ลก ซึ่งมีพื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 10-14 เมตร พื้นที่
สวนใหญประมาณรอยละ 80 ยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วางเปลา และพื้นที่สาธารณะ และที่เหลืออีก
ประมาณรอยละ 20 จะเปนที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง นอยและอื่นๆ โดยยานชุมชนหนาแนนและ
เขตพาณิชยกรรม จะอยูทางดานทิศตะวันออกคอนไปทางเหนือ ของพื้นที่ สวนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปาน
กลางจะอยูตอเนื่องกับชุมชนหนาแนนมากไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดานนอก
กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4050 และ4057 โดยสวนใหญยังเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยูหางจากแนวที่เปนศูนยกลางการ
เกิ ด แผ น ดิ น ไหว โดยกรมทรั พ ยากรธรณี ไ ด กํ า หนดไว ว า เมื่ อ พิ จ ารณาตามกฎกระทรวงที่ อ อกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทยแล ว
กําหนดใหบริเวณจังหวัดนราธิวาสอยูในเขตปลอดแผนดินไหว (Aseismic Zone)
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2. ขอมูลดานพื้นฐานที่สําคัญ
1. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 จํานวนถนนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 149 สาย ชํารุดตองซอมแซม 16 สาย
- ถนนคอนกรีต จํานวน 60 สาย
- ถนนแอสฟลทติก จํานวน 20 สาย
- ถนนลาดยาง จํานวน 89 สาย
- ถนนลูกรัง จํานวน 2 สาย
1.2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 แหง
1.3 ขอมูลดานไฟฟา
- ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) จํานวน 1,800 จุด ตองการติดตั้งเพิ่มเติมอีก 50 จุด
ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืงสุไหงโก-ลก
1.4 ขอมูลการประปา
- จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2546 = จํานวน 5,866 คน
- จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2547 = จํานวน 6,005 คน
- จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2548 = จํานวน 6,441 คน
- จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2549 = จํานวน 7,900 คน
- จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2550 = จํานวน 8,100 คน
ที่มา : สํานักงานประปาสวนภูมภิ าค อําเภอสุไหงโก-ลก
1.5 พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ําทวม
จากภาวะฝนตกหนักในชวงกลางเดือนธันวาคม ปรากฏวาไดเกิดอุทกภัยในพื้นที่ริมฝงแมน้ําโก-ลก
ตอเนื่องมาจนถึงบริเวณถนนเจริญเขต ไดแกถนนวิถีอุทก ซอยแยกตางๆของถนนเจริญเขตและมีชุมชนตางๆ
ถูกน้ําทวมและตองอพยพประชาชน ไดแก ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนทากอไผ ชุมชนทาประปา ชุมชนบือเร็ง
ชุมชนโปฮงยามู และชุมชนทาโรงเลื่อย และยังมีชุมชนที่ถูกน้ําทวมแตไมตองการอพยพประชาชน ไดแก
ชุมชนหลังดาน ชุมชนเจริญสุข และชุมชนปาโงเปาะเส็ง นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่ถูกน้ําทวมเปนประจําก็คือ
บริเวณศาลเจาแมโตะโมะ
ที่มา : กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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3. ขอมูลดานการแกไขปญหาความยากจน
แสดงการลงทะเบียนคนยากจนในเขตเทศบาลที่ผานการทําประชาคมแลว
อําเภอ/เขต/เทศบาล
สย.1 สย.2 สย.3 สย.4 สย.5 สย.6
เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก
สย.1
สย.2
สย.3
สย.4

=
=
=
=

7

-

-

ปญหาที่ดินทํากิน
ปญหาคนเรรอน
ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน
/นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม

1

สย.5
สย.6
สย.7
สย.8

=
=
=
=

1

สย.7
47

ปญหา รวม
อื่น ๆ
80 136

ปญหาการถูกหลอกลวง
ปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน
ปญหาอื่นๆ

ที่มา : ที่วาการอําเภอสุไหงโก-ลก ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
4. ขอมูลดานประชากร
สถิตประชากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ วันที่ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ชวงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
ต่ํากวา 1 ป
1 ถึง 4
5 ถึง 9
10 ถึง 14
15 ถึง 19
20 ถึง 24
25 ถึง 29
30 ถึง 34
35 ถึง 39
40 ถึง 44
45 ถึง 49
50 ถึง 54
55 ถึง 59
60 ถึง 64
65 ถึง 69
70 ถึง 74
75 ถึง 79
80 ถึง 84
85 ถึง 89
90 ถึง 94
95 ปขึ้นไป
รวม

108
1,229
1,797
1,813
1,570
1,529
1,460
1,387
1,356
1,339
1,319
1,036
836
493
379
237
167
99
52
29
2
18,237

110
1,155
1,741
1,848
1,596
1,594
1,612
1,665
1,636
1,766
1,584
1,229
906
530
407
326
239
146
60
40
7
20,197

218
2,384
3,538
3,661
3,166
3,123
3,072
3,502
2,992
3,105
2,903
2,265
1,742
1,023
786
563
406
245
112
69
9
38,434
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในระยะ 20 ป
กลุมประชากร
1 วัยประถมศึกษา (5-14 ป)
2 วัยแรงงาน (15-59 ป)
3 วัยพึ่งพา (0-14,>60 ป)
4 อัตราสวนการพึ่งพิง
5 วัยสูงอายุ (> 60 ป)

2548

%

2553

%

2558

%

2563

%

2568

%

7222
25016
7268
29.05
2976

17.21
59.59
17.26
7.07

6912
26782
8351
31.18
3537

15.58
60.36
18.79
7.96

6638
28051
10987
39.16
4795

14.15
59.79
23.35
10.12

7025
28498
14739
51.71
6332

14.22
58.01
29.79
12.8

7379
28620
19304
67.44
8155

14.29
55.41
33.84

ที่มาขอมูล:สรุปผลจากการคํานวณประชากรกลุมอายุ และ (4) =(3)/(2)*100 (โครงการจัดทําแผนแมบท)

14.61
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5. ขอมูลทางดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิน่
5.1 ขอมูลทางดานการศึกษา
ตารางที่ 1 โรงเรียนและระดับที่เปดสอน
ลําดับที่
ชื่อโรงเรียน
1
โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฏรบํารุง)
2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงมะลิ)
3
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
5
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
6
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
7
โรงเรียนรังผึ้ง
8
โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต
9
โรงเรียนผดุงวิทย
10 โรงเรียนบานสุชาดา-เกษมทรัพย
11 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
12 วิทยาลัยชุมชน

สังกัด
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
สพฐ.
สพฐ.
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
อาชีวศึกษา
ก.ศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียน และครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ลําดับที่
ชื่อศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
1
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2
วัดโก-ลกเทพวิมล
3
มัสยิดอัลอามีน
4
มัสยิดอะหมาดียะห
รวม

ระดับที่เปดสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1-6
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3
ปวช. และ ปวส.
อนุปริญญา
นักเรียน
71
200
351
186
808

ครู
3
11
17
10
41

ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียน และครูโรงเรียนเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อโรงเรียน
นักเรียน
1
โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบํารุง)
516
2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงมะลิ)
77
3
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)
1,214
4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
669
ขอมูล : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551

ครู
39
12
68
47

กอนประถมศึกษา
ปฐมวัย อ.1 อ.2 รวม
ป.1
110
100
210
7
110
100
210
7
ป.2
116
139
255
7
116
139
255
7

ป.3
157
127
285
7
157
127
225
7

ประถมศึกษา
ป.4 ป.5
129 112
134 130
263 242
7
7
129 112
134 130
263 242
7
7
ป.6
138
130
268
7
138
130
268
7

รวม
762
760
1,523
42
762
760
1,463
42

มัธยมศึกษาตอนตน
ม.1 ม.2 ม.3 รวม
157 129 109 395
142 170 122 434
299 299 231 829
7
8
7
22
157 129 109 395
142 170 122 434
299 299 231 829
7
8
7
22

ตารางที่ 5 ขอมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2 เฉพาะเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ชื่อโรงเรียน

บานสุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก

รวม

เพศ
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง

ขอมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
71 51 44 166
115 130 104 349
186 181 148 515
5
5
5
15
71 51 44 166
115 130 104 349
186 181 148 515
5
5
5
15
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รวม
ทั้งสิ้น
762
760
1,523
42
561
783
1,344
37
1,323
1,543
2,807
79

ปฐมวัย
13
29
42
1
-

กอนประถมศึกษา
อ.1 อ.2 อ.3
64 71 48
67 43 37
131 114 85
5
3
3
32 47
48 31
80 78
2
2
36 34
23 39
59 73
2
2
18 26 29
15 22 36
33 48 65
1
2
2
รวม
183
147
330
11
92
108
200
5
70
62
132
4
73
73
46
5

ป.1
48
46
94
3
22
15
37
1
ป.2
41
27
68
2
15
16
31
1

ป.3
41
34
75
2
19
16
35
1

ประถมศึกษา
ป.4 ป.5
37 31
35 31
72 62
2
2
9
14
17 20
26 34
1
1

ตารางที่ 6 ขอมูลนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เฉพาะเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ชื่อโรงเรียน

ผดุงวิทย

อนุบาลบาน
สุชาดา

เกษมทรัพย

รังผึ้ง

เพศ
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ป.6
44
24
68
2
15
17
32
1

รวม
242
197
439
13
94
101
195
6

ม.1
5
4
9
1

มัธยมศึกษาตอนตน
ม.2 ม.3 รวม
6
11
22
6
9
19
12 20
41
1
1
3

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
-
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รวม
ทั้งสิ้น
183
147
330
11
92
108
200
5
312
259
571
17
189
193
382
14

ชื่อโรงเรียน
บุณยลาภ
นฤมิต

แสงธรรม

รวม

เพศ
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ปฐมวัย
13
29
42
1

กอนประถมศึกษา
อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1
51 40 29
91 26
38 43 35
81 34
89 83 64 172 60
3
3
3
6
2
- 201 218 106 538 96
191 178 108 506 95
392 396 214 1,044 191
13 12
8
24
6

ขอมูล : ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551

ป.2
24
22
46
2
80
65
145
5

ป.3
21
28
49
2
81
78
159
5

ประถมศึกษา
ป.4 ป.5
18 24
24 28
42 52
2
2
64 69
76 79
140 148
5
5
ป.6
22
32
54
2
81
73
154
5

รวม
135
168
303
12
471
466
937
31

ม.1
11
16
27
1
217
347
564
13
233
367
600
15

มัธยมศึกษาตอนตน
ม.2 ม.3 รวม
17 13
41
11 10
37
28 23
78
1
1
3
204 219
640
345 354 1,046
549 573 1,686
13 13
39
227 243
703
362 373 1,102
589 616 1,805
15 15
45

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
128 111 91 330
331 322 226 879
459 433 317 1,209
10 10
8
28
128 111 91 330
331 322 226 879
459 433 317 1,209
10 10
8
28

14

รวม
ทั้งสิ้น
267
286
553
21
970
1,925
2,895
67
2,013
2,918
4,931
135
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ตารางที่ 7 ขอมูลนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1
ระดับ ปวช.
ลําดับ
สาขาวิชา
ที่
1 เครื่องกล
2 เครื่องกล.ทวีภาคี
3 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4 พณิชยการ
5 พณิชยการ
รวมทั้งสิ้น

แผน
รับ
ยานยนต
80
ยานยนต
ไฟฟากําลัง 40
การบัญชี
40
คอมพิวเตอร 80
240

จํานวนผูสมัคร
ชาย หญิง รวม
61
61
19
19
1
16
17
25
36
61
106 52 158

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง รวม
61
61
19
19
1
16
17
25
36
61
106 52
158

แผน
รับ
40

จํานวนผูสมัคร
ชาย หญิง รวม
22
22

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง รวม
22
22

40
40
40

14
15

3
38

17
53

14
15

3
38

17
53

160

51

41

92

51

41

92

แผน
รับ
20
20

จํานวนผูสมัคร
ชาย หญิง รวม
6
6
6
6

สาขางาน

ระดับ ปวส.
ลําดับ
สาขาวิชา
ที่
1 เครื่องกล
2
3
4

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางาน
เทคนิค
ยานยนต
ไฟฟากําลัง
การบัญชี
การสราง
เว็บเพจ

รวมทั้งสิ้น
ระดับ ปวช.ระบบเทียบโอนประสบการณ
ลําดับ
สาขาวิชา
ที่
1 เครื่องกล
รวมทั้งสิ้น

สาขางาน
ชางยนต

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง รวม
6
6
6
6
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ระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนประสบการณ
ลําดับ
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่
1 เครื่องกล
2 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3 การบัญชี
4 คอมพิวเตอรธุรกิจ
5 การโรงแรม
รวมทั้งสิ้น

แผน
รับ
20
20
20
20
20
100

จํานวนผูสมัคร
ชาย หญิง รวม
7
7
27
27
13
20
33
6
13
19
53
33
86

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง รวม
7
7
27
27
13
20
33
6
13
19
53
33
86

ขอมูล : วิทยาลัยการอาชีพอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ตารางที่ 8 ตารางจํานวนนักเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก
สถานศึกษา
ประถม
มัธยมตน มัธยมปลาย ปอ. (คน) ปวช. (คน)
กศน.สุไหงโก-ลก
89
415
432
ขอมูล : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551

หมายเหตุ
-

5.2 ขอมูลดานศาสนา
1) จํ า นวนวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา ในเขตเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก มี วัด จํา นวน 4 วั ด คื อ
วัดชลเฉลิมเขต วัดโก-ลกเทพวิมล วัดทองดีประชาราม วัดขวัญประชา
2) จํานวนมัสยิดและสุเหรา ในศาสนาอิสลาม มีจํานวนมัสยิด และสุเหรา 30 แหง
5.3 ขอมูลทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก
จะแตกตางจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นในเขตภาคใตดวยกันเอง ทั้งนี้เพราะภายในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะผสมกลมกลื่นกันในระหวางกลุมคน 3 เชื้อชาติ คือ ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และชาวไทยเชื้อสายจีน ในสวนของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ก็ยังมีความ
แตกตางแยกยอยลงไปอีก ระหวางคนทองถิ่นดังเดิม และคนที่อพยพโยกยายมาจากภาคอื่นๆของประเทศไทย
เชน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมาตั้งถิ่นฐานรวมตัวเปนชุมชนอยูในเขตเทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก ประเพณีที่สําคัญก็เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเขาพรรษา ออกพรรษา ประเพณี
เดือนสิบ (วันสารทไทย) พิธีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันฮารีรายอ พิธีการเขาสุนัต วันรายอฮัจยี วันตรุษจีน
สารทจีน พิธีแหเจาแมโตะโมะ เปนตน
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6. ขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 การใชประโยชนในที่ดินเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2540 กับป พ.ศ. 2548
ประเภทการใชประโยชนในที่ดิน
ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
สถาบันราชการ
นันทนาการ
เกษตรกรรม
ที่วาง
ถนน ซอย
แมน้ํา ลําคลอง
รวม

เนื้อที่การใชประโยชนใน เนื้อที่การใชประโยชน
ที่ดินป พ.ศ. 2540
ในที่ดิน ป พ.ศ. 2548
เนื้อที่ (ไร) รอยละ เนื้อที่ (ไร) รอยละ
1,638
13.39
1,755
14.35
286
2.34
399
3.26
120
0.98
129
1.05
94
0.77
94
0.77
122
1.00
122
1.00
224
1.83
224
1.83
123
1.01
347
2.84
6,276
51.31
5,270
43.08
2,922
23.89
3,462
28.31
301
2.46
304
2.49
126
1.03
126
1.03
12,232
100
12,232
100

การ
เปลี่ยนแปลง
+117
+113
+9
+224
-1,006
+540
+3
-

6.2 จํานวนอาคารจําแนกตามชนิดของอาคารในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ชนิดอาคาร

จํานวน
บานเดี่ยว
3,897
อาคารเดี่ยว
1,450
บานแฝด
351
ทาวนเฮาส
1,495
หองแถว
5,656
ตึกแถว/อาคารครึ่งตึกครึ่งไม
1,665
โรงแรม
45
อาคารชุด
10
อาคารสํานักงาน
33
อื่นๆ
261
รวม
14,863
ขอมูล : จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม 2549

รอยละ
26.22
9.76
2.36
10.06
38.06
11.20
0.30
0.07
0.22
1.75
100.00
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6.3 ขอมูลการใหบริการทางการแพทย (ป พ.ศ. 2548)
จํานวน
เตียง/ประชากร
แพทย/เตียง
ประชากรที่
มาตรฐาน
รับผิดชอบ จํานวนเตียง
สัดสวน
ขององคการ จํานวนแพทย สัดสวน
(คน)
อนามัยโลก
195,451
200
1:977
1:200-250
18
1:11
ขอมูล : จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม 2549

มาตรฐาน
ขององคการ
อนามัยโลก
1:10

7. ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 ตารางปริมาณขยะมูลฝอย
รายการ

หนวย

1.ประชากร
2.อัตราขยะมูลฝอย
3.ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทั้งหมด
4.สัดสวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได
5.ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได

คน
กก./คน/วัน
ตัน/วัน
เปอรเซ็นต
ตัน/วัน

2548
31,145
1.6
49.8
90
44.8

พ.ศ.
2558
39,767
1.5
59.6
95
56.7

2568
50,776
1.2
60.9
100
60.9

2548
31,145
200
6,229
4,983

พ.ศ.
2558
39,767
210
3,351
8,681

2568
50,776
220
11,171
8,937

7.2 ตารางปริมาณน้ําเสีย
รายการ
1.ประชากร
2.อัตราการใชน้ํา
3.ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
4.ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย

หนวย
คน
ลิตร/คน/วัน
ลูกบาศกเมตร/วัน
ลูกบาศกเมตร/วัน

หมายเหตุ ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย =80% X ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
ขอมูล : จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม 2549
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8. ขอมูลดานความมั่นคงและการเสริมสรางสันติสุข
8.1 ตารางขอมูลผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เสียชีวิต
1
1
2
4

ป พ.ศ. 2549
บาดเจ็บ
3
8
1
2
1
16
31

รวม
3
9
1
3
1
18
35

เสียชีวิต
3
1
1
1
1
7

ป พ.ศ. 2550
บาดเจ็บ
19
1
2
1
1
30
59

รวม
22
1
3
2
2
1
30
66

ป พ.ศ. 2550
ลอบทําราย
1
1
2
4

วางระเบิด
3
2
2
1
3
1
1
13

8.2 ตารางขอมูลการกอความไมสงบในพืน้ ที่
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

วางเพลิง
1
1
1
3

ป พ.ศ. 2549
ลอบทําราย
1
1
1
3

ขอมูล : สภ.สุไหงโก-ลก ณ พ.ศ. 2549 และ 2550

วางระเบิด
1
2
1
1
1
2
1
1
10

วางเพลิง
-
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8.3 ตารางขอมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุม ที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก
คดีกลุมที่
1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
2.คดีชีวิต รางกายและเพศ
3.คดีประทุษรายตอทรัพย
4.คดีอาญาที่นาสนใจ
5.คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
รวม
ขอมูล : สภ.สุไหงโก-ลก

พ.ศ. 2546
46
63
214
123
680
1,126

พ.ศ. 2547
25
43
144
90
123
425

พ.ศ. 2548
26
45
198
159
484
912

พ.ศ. 2549
36
59
208
138
663
1,104

พ.ศ. 2550
26
45
118
101
397
687

9. ขอมูลดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
9.1 สภาพเศรษฐกิจ
1. พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ในเขตเทศบาลเปนเมืองสุไหงโก-ลก มีการทําเกษตรกรรมเปนหลัก โดยพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญที่ปลูกในเขตพื้นที่เทศบาล ไดแก ยางพารา รองลงมาไดแก การปลูกขาวและลองกอง เปนตน
2. ดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบวา สวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ดําเนินการในลักษณะครอบครัว ไดแก โรงสีขาว รานซอม เครื่องยนตและอุปกรณไฟฟารานผลิต
อาหารประเภทขนมและเสนกวยเตี๋ยว สวนการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงและขนาดใหญ
ยังมีนอย ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลที่เกิดจากปญหาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการขาดแคลนแหลง
วัตถุดิบ สําหรับการอุตสาหกรรม เปนตน
3. ธุรกิจการคาและบริการ เปนการคาปลีกและการคาสงและบริการ เปนโครงสรางเศรษฐกิจหลักของ
พื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาชายแดนทั้งสงออกและนําเขาสินคาที่เปนผลิตผลอุตสาหกรรมจากเพื่อนบาน
และการส ง ออกสิ น ค า ภาคเกษตรจากไทยเป น กิ จ กรรมการค า หลั ก ที่ ส ง ผลต อ เศรษฐกิ จ ของเทศบาลเมื อ ง
สุไหงโก-ลก
4. การคาชายแดน ปจจุบันสภาพโดยรวมอยูในภาวะปกติ ซึ่งมูลคาสินคานําเขา-สงออก แตละปนับ
พันลานบาท ซึ่งแยกเปนสินคานําเขาและสินคาสงออก 10 อันดับ ดังนี้
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สถิติสินคานําเขา 10 อันดับ ปงบประมาณ 2550
ลําดับที่

ชื่อสินคา

1
2
3

ไมแปรรูป,ไมหมอน,ไมไสกบ
หนังโคหมักเกลือ
บิสกิต,เวเฟอร,แวฟเฟล,มัมสเบค
คุกกี้,ไพ,ขนมปงอบกรอบ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
หลอดไฟฟาและอุปกรณหลอดไฟ
กาแฟปรุงสําเร็จรูป
ปลาทูนาแชเย็น
เสื้อผาเกาใชแลว
ประตูไมสําเร็จรูป
เศษกระดาษ
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

4
5
6
7
8
9
10
11

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

น้ําหนัก

ราคา

อากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม

147,186,297.93 1,458,229,562.11
3,443,000.00 142,935,066.30
1,376,836.40 107,865,064.03

14,647,872.00
0.00
5,428,080.00

103,115,430.00
0.00
7,930,916.00

915.00
23,354,088.00
166,321.20
19,124,489.04
191,866.00
15,278,484.80
257,340.00
5,198,268.00
158,970.00
5,007,474.64
340,148.00
3,519,294.10
548,125.00
3,073,938.90
1,573,735.70
15,167,817.62
155,243,555.23 1,298,753,547.54

1,177,809.00
861,259.00
764,131.00
0.00
1,502,203.00
176,708.00
5,871.00
1,907,754.00
26,498,687.00

1,717,243.00
1,399,037.00
1,122,988.00
0.00
455,716.00
258,727.00
184,304.00
836,248.00
117,020,609.00

สถิติสินคาสงออก 10 อันดับ ปงบประมาณ 2550
ชื่อสินคา
น้ําหนัก
ราคา
อาหารกุง,อาหารปลา
กาซปโตรเลียมเหลว
ยางแผนดิบ,เศษยางจากตนยาง
ผลไมสด(มะมวง,สม,เงาะ,มะปราง,มังคุด,
ลิ้นจี่)
หนังโค-หนังกระบือ(ฟอกสมบูรณแลว

แปงมันสําปะหลัง,แปงขาวเหนียว
,แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป
ปลาเบญจพรรณสด,ปลาทู,ปลา
อินทรียแชน้ําแข็ง(เล็ก)
ผาฝาย 100%,ผาผืนทอดวยใยสังเคราะห

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป,เสนหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป,เสนหมี่
โชคฝงพื้นใชกับประตูกระจก
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ขอมูล : วันที่ 1 ตุลาคม 2549- 30 กันยายน 2550

อากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม

18,092,910.00
15,230,130.00
5,205,500.00
8,769,920.48

455,147,864.16
288,423,405.71
119,507,500.00
85,222,508.41

0.00
0.00
0.00
0.00

-

132,268.00
4,438,076.00

63,203,264.76
47,165,927.47

0.00
0.00

-

3,920,380.00

41,902,710.00

0.00

-

236,087.18
1,081,389.20

40,918,568.52
34,139,686.49

0.00
0.00

-

223,543.90
21,588,101.40
9,492,368.01 132,172,147.11
66,822,582.77 1,329,361,684.03

0.00
43,610.00
43,610.00

-
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สถิติสินคานําเขา 10 อันดับ ปงบประมาณ 2551
ลําดับที่

ชื่อสินคา

1
2
3

ไมแปรรูป,ไมหมอน,ไมไสกบ
หนังโคหมักเกลือ
บิสกิต,มัมสเบคคุกกี้,เจลี่บี,เวเฟอร
,แวฟเฟล,ขนมปงอบกรอบ
ปลาทูนาแชเย็น
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
หลอดไฟฟาและอุปกรณหลอดไฟ
แปงสาลี
เศษกระดาษ
กาแฟสําเร็จรูป
ประตูไมสําเร็จรูป
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

4
5
6
7
8
9
10
11

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

น้ําหนัก

ราคา

อากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม

125,680,173.00 1,260,003,298.96
2,186,500.00
87,708,580.34
1,038,135.93
83,091,849.58

12,630,242.00
0.00
2,425,759.00

89,089,122.00
0.00
5,986,481.00

1,013,206.00
45,957,202.81
956.52
23,433,911.76
132,732.60
14,958,291.87
1,328,366.00
13,234,823.00
1,827,216.00
10,380,842.82
50,761.00
4,222,398.25
336,094.00
3,676,795.56
501,396.44
7,210,357.34
134,095,537.49 1,553,878,352.29

0.00
1,135,003.00
677,908.00
664,086.00
0.00
212,052.00
76,098.00
747,032.00
18,618,180.00

0.00
1,723,338.00
1,104,564.00
972,976.00
716,669.00
310,417.00
262,711.00
507,730.00
100,674,008.00

สถิติสินคาสงออก 10 อันดับ ปงบประมาณ 2551
ชื่อสินคา
น้ําหนัก
ราคา

อากร

ภาษีมูลคาเพิ่ม

อาหารกุง,อาหารปลา
กาซปโตรเลียมเหลว
เศษยางจากตนยาง
ผลไมสด
โค,กระบือ (มีชีวิต)
ปลาทูสดแชน้ําแข็ง
ผาฝาย 100%,ผาผืนทอดวยใย
สังเคราะห
เสนหมี่,บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป,เสนหมี่
สําเร็จรูป
แปงมันสําปะหลัง,แปงขาวเหนียว
,แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป

12,543,775.00
9,744,500.00
4,516,500.00
10,821,983.50
3,421,019.00
4,233,920.00
262,677.52

330,526,645.93
256,603,360.77
94,846,500.00
98,242,720.12
71,021,100.00
47,306,805.00
51,403,891.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

931,533.60

29,213,149.46

0.00

-

2,126,118.00

26,982,477.30

0.00

-

หนังโค-หนังกระบือ ฟอกสมบูรณแลว

36,367.00
24,479,737.72
7,614,923.72 101,712,578.75
56,253,317.34 1,132,338,966.07

0.00
0.00
0.00

-

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ขอมูล : วันที่ 1 ตุลาคม 2550- 30 มิถุนายน 2551

-
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ตารางแสดงสถิตินักทองเที่ยวเดินทางเขา-ออกในราชอาณาจักรไทย
ผานดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก พ.ศ. 2549-2550
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

พ.ศ. 2549
เขา
19,604
22,186
21,398
22,253
22,095
23,827
23,234
22,024
26,146
24,686
16,327
18,128
261,908

พ.ศ. 2550
ออก
23,475
25,484
19,741
23,513
20,131
24,643
21,034
20,477
22,121
23,213
21,413
18,433
263,683

เขา
12,049
13,031
16,713
17,948
23,333
24,458
21,851
24,833
23,470
26,885
24,190
23,169
251,930

ออก
17,840
14,580
16,053
18,702
23,324
23,254
23,138
24,965
24,796
27,728
22,111
24,455
260,946

ที่มา : ดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก
9.2 สถานที่ทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ ในอําเภอสุไหงโก-ลก
ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง)
ปาพรุสิรินธรเปนสวนหนึ่งของปาพรุโตะแดง ปาพรุแหงสุดทายของประเทศ ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อําเภอ
คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอสุไหงปาดี มีพื้นทีป่ ระมาณ 120,000 ไร แตสวนที่สมบูรณ
โดยประมาณมีเพียง 50,000 ไร เปนปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณดว ยสัตวปาและพรรณไม พื้นที่ปา พรุมีลําน้ํา
สําคัญหลายสายไหลผาน คือ คลองสุไหงปาดี แมน้ําบางนรา และคลองโตะแดง อันเปนที่มาของชื่อปา
ภายในศูนยฯไดจัดใหมีทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ เพื่อประชาสัมพันธความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปาพรุ เริ่มที่บึงน้ําดานหลังอาคารศูนยวจิ ยั และศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธรเปนสะพานไมตอลัด
เลาะเขาไปในปาพรุ ระยะทาง 1,200 เมตร บางชวงเปนสะพานไมรอยลวดสลิง บางชวงเปนหอสูงสําหรับมอง
ทิวทัศนเบื้องลางที่ชอุมไปดวยไมนานาพรรณในปาพรุ จะมีปายชื่อตนไมที่นาสนใจและซุมความรูอ ยูเปนจุด ๆ
สําหรับใหความรูและยังมีหองจัดนิทรรศการใหความรูแกคนที่มาเที่ยวชมอีกดวย
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ศาลเจาแมโตะโมะ
เดิมที เ จ าแมโตะ โม ะ ประดิษ ฐานอยูที่บ านโตะ โมะ อํา เภอสุคิริน จนกระทั้ งชาวบ า นไดอั ญเชิญมา
ประดิษฐานที่อําเภอสุไหงโก-ลก เปนที่นับถือของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งชาวจีนใน
ประเทศมาเลเซียเปนอยางมากทุก ๆ ป จะมีการจัดงานประเพณีประจําปที่บริเวณศาลเจา ตรงกับวันที่ 23 เดือน
สามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชน มีการจัดขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต
ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟดวย
ดานสุไหงโก-ลก
เปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการสรางสะพาน
เชื่อมระหวางประเทศ เปดตั้งแต 05.00 21.00 น. ชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยังเพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟา ของ
กินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหาร และผลไม เนื่องจากดานอยูหางจากตลาดสดที่ขาย อาหาร ผักและ
ผลไม เพียง 800 เมตร
สวนรื่นอรุณ
ตั้งอยูริมถนนทรายทอง 2 ตรงขามฝงถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนสวนสาธารณะพรอม
สนามเด็กเลน มีหองสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียน และมีรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยวอีกดวย
สวนภูมินทร
ตั้งอยูริมถนนเอเชีย 18 ติดกับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก
เปนที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว สวนนี้มีลักษณะเดนคือ อุดมไปดวยไมประจําถิ่น เชน หมากแดง
ปาลมบังสูรย เปนตน
สวนสิรินธร
ตั้งอยูริมถนนทรายทอง 5 ติดกับโรงเรียนเทศบาล 4 ยามเชา–เย็น จะมีประชาชนไปใชบริการมากมาย
เพราะมีบริเวณที่ตั้งติดกับแมน้ําสุไหงโก-ลก มีสระน้ํา น้ําพุ
สวนมิ่งขวัญประชา
มีขนาดใหญที่สุด ในปจจุบนั ไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใชบริการนอยมากและ
พบวาอาคารพักผอนบางหลัง ชํารุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ
สนามกีฬามหาราช
อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เปนสนามกีฬาที่
ไดมาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆ และยังมีสนามกอลฟของเอกชน ไดแก
โก-ลกกอลฟคลับแอนดรีสอรท ตั้งอยูติดกับสวนมิ่งขวัญประชา โดยมีสนามไดรกอลฟที่ไดมาตรฐาน
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10. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
10.1 โครงสรางสวนราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ฝายบริหาร

ฝายนิติบัญญัติ

-นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 1 คน

-สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน

-รองนายกเทศมนตรีจากการแตงตั้งโดยนายกเทศมนตรีไมเกิน
3 คน

-มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 3 เขต ๆ ละ6 คน

-ที่ปรึกษาหรือเลขานุการนายกเทศมนตรี แตงตั้งโดยนายก
เทศมนตรีไมเกิน 3 คน

-เลือกกันเองเปนประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 9

รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 8

สถานธนานุบาล

หนวยงานตรวจสอบภายใน

ผูจัดการสถานธนานุบาล

จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว/7ว

สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

(นักบริหารงานทั่วไป 7)

(นักบริหารงานทั่วไป 8)

กองคลัง

กองชาง

(นักบริหารงานคลัง 8)

(นักบริหารงานชาง 8)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการและสังคม

(นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 8)

โรงเรียนเทศบาล 1

โรงเรียนเทศบาล 2

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ. 2

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ.1

โรงเรียนเทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 4

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ.2

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ.2
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‘10.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551
เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคน และพัฒนาบุคลากรใหสามารถดําเนินการตาม
ภารกิจของเทศบาลไดสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ทําใหเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถคาดการณไดวา ในอนาคต 3 ปขางหนา ในการใช
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง และยังสามารถใชเปนเครื่องมือควบคุมการใชจายดานการ
บริหารงานบุคคล ไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป
การจัดทํ า แผนอั ตรากํ าลั ง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 นี้ คณะกรรมการจั ดทํ าแผน
อัตรากําลังของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เปนประธานเห็นสมควรให
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้
(1) วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาลและสภาพปญหาของเมืองสุไหงโก-ลก
(2) กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ
(4) จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ
40 ของงบประมาณรายจาย
(5) ตองการใหพนักงานเทศบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไมวาจะเปนการ
จัดฝกอบรมภายในองคกร หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเปนผูจัดฝกอบรม
(6) ตองใหพนักงานเทศบาลทุกคนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้
โดยไมกระทบตอภารกิจการงาน
(7) ตองการใหพนักงานและลูกจางเทศบาล ปฏิบัติหนาที่อยางมีจริยธรรมและคุณภาพ
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10.3 ขอมูลจํานวนบุคลากรของเทศบาล
พนักงานเทศบาลแยกตามระดับ
ที่

สวนราชการ

1
2
3

สํานักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองการศึกษา
กองชาง
กองสวัสดิการและ
สังคม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

4
5
6
7

รวม

9 8 7 6 5 4 3 2 1

ลูกจาง
รวม
พนักงาน
ทั้งสิ้น
รวม ประจํา
จาง
12
4
49
65
11
2
15
28
7
6
13

1 1 1 5 3 1 - - 1 2 5 2 1 - - 1 - - 1 2 1 2

-

-

1 1 3 1 - 1 - - 4 2 1 - - - 1 - - - 1

-

7
7
2

28
-

15
57
3

22
92
5

-

-

-

-

-

-

-

4

10

134

148

1

4

4 21 10 5

2

2

-

50

44

279

373

3 1

ขอมูล : งานการเจาหนาที่ ณ เดือน มิถนุ ายน 2551
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10.4 ขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
การมีสวนรวมของประชาชนดานการเมืองอยูในระดับปานกลาง ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 24,632 คน
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน 13,903 คน สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 มีผูสมัคร
ทั้งสิ้น 59 คน ผูมาใชสิทธิ์รอยละ 56.35 (3 เขต) บัตรเสียรอยละ 2.85 (3 เขต) บัตรไมประสงครอยละ 1.92
(3 เขต) นับวาเปนไปในทางที่ดี
รายนามสมาชิกสภาเทศบาล และคะแนนของผูไดรับเลือกตั้ง (11 พฤษภาคม 2551)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล
นายสมชาย สวยงาม
นายไพศาล เบ็ญจุฬามาศ
นายจริน ดิสระ
นายเกษม บุญทิพย
นายสัมพันธ มะยูโซะ
นายยาวารี บินสอเลาะ
นายเจะดอหะ เจะซอ
นายวิษณุ ยูโซะ
นายชัยวัฒน ทองจีน
นายไซมี สะมะแอ
นางทิพรัตน จันทรทอง
นายยูโซะ เจะมะ
นายกิตติศักดิ์ กังวานโยธากุล
นายอนันต อับดุลรอมาน
นายเจะบือราเฮง เจะมามะ
นายแวสดี แวอูเซ็ง
นายไพสิฐ จารุพงศา
นายเจะอาแซ เจะแว

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล

คะแนน

หมายเหตุ

2,839
2,197
2,076
2,052
2,020
1,846
2,118
2,049
1,928
1,762
1,748
1,743
1,914
1,850
1,616
1,549
1,317
1,237

ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
ไดรับเลือกตั้ง
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สถานธนานุบาล เทศบาลมีสถานธนานุบาล 1 แหง เจาหนาที่ 5 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
รายการ
2546

1. เงินทุน (ทุนดําเนินการ)
2. เงินทุนหมุนเวียน
3. กําไรสุทธิ
4. ผูใชบริการ
4.1 จํานํา (ราย)
4.2 ไถถอน (ราย)
5. ทรัพยหลุดจํานํา

2547

ปงบประมาณ
2548

2549

2550

8,931,595.51 9,334,311.55 9,836,030.68 10,491,587.16 11,160,473.74
2,178,532 309,935,77 457,488.54
120,420.05 27,304,788.07
747,662.14 811,708.84 1,130,269.50 1,153,252.72 1,486,845.44
9,239
8,951
699,950

9,669
9,425
717,100

10,948
10,355
703,350

10,924
10,558
1,049,200

14,657
13,256
1,246,100

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
10.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี ที่ ทํ า การ 2 แห ง คื อ ศู น ย ห ลั ก อยู ที่ ถนนเอเซี ย 18
(ตรงขางโรงเรียนเทศบาล 3) ศูนยยอยอยูที่บริเวณสนามกีฬามหาราช (ติดสนามเทนนิส)
รายการ

2546

2547

2548

2549

2550

1. รถยนตบรรทุกน้ํา
2. รถยนตดับเพลิง
3. รถกระเชาบันใดเลื่อน
4. รถกูภัย
5. รถยนตตรวจการณบรรทุกเครื่อง
หาบหาม
6. เครื่องหาบหาม
7. เรือทองแบน
8. เพลิงไหมในรอบป (ครั้ง)
9. ความเสียหาย ในเขต/นอกเขต
10. เจาหนาที่ปองกันฯ (คน)
11. อปพร. (คน)
12. ทอธารประปา (จุด)

2
4
1
1
1

3
4
1
1
1

3
4
1
1
1

3
4
1
1
1

3
4
1
1
1

1
1
6
40
303
141

1
1
7
930,000
39
438
149

1
1
15
95,000
39
438
160

1
1
6
310,000
37
438
160

1
1
10
2,596,000
37
438
160

ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน มิถุนายน 2551
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10.7 ขอมูลชุมชนทั้ง 24 ชุมชน
ลําดับ
ที่

ชุมชน

ประธานกรรมการชุมชน

จํานวน
หลังคาเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

กูโบร
โตะลือเบ
ตันหยงมะลิ
โก-ลกวิลเลจ
บือเร็ง
บาโงเปาะเล็ง
บาโงปริเม็ง
กือดาบารู
กือบงกาแม
หัวสะพาน
เสาสัญญาณ
ดงงูเหา
หลังดาน
สันติสุข
จือแรตูลี
โปฮงยามู
ทากอไผ
สวนมะพราว
เจริญสุข
มัสยิดกลาง
หัวกุญแจ
อริศรา
ทาโรงเลื่อย
ทาประปา

นางเจะแมะ มะแซ
นายดือราแม มามะ
นายคณิต นิลกระวัตร
นายเสริม จันทรแกว
นายเจะดอหะ เจะซอ
นางอุไรวรรณ มะหะหมัด
นายดอเลาะ บาราหาแม
นายวินัย นาคใหม
นายสาเหะมาหะมะนอ กานา
นายนาพี ยือรา
นางยามิงละห มะ
นายชูศักดิ์ บํารุง
นายอิ่ม จันทมุณี
นายผาด คงสม
นายเจะบือราเฮง เจะมามะ
นายมะยูกี เจะเลาะ
นายอันวา มูซอ
นายบรรจง เดชสงค
นายสมศักดิ์ นรสาร
นายสัมพันธ มะยูโซะ
นายอมรัน อูเซ็ง
นายสมคิด ศิลป
นายดอเลาะ เจะแว
นายอิสมะแอ ยูโซะ

143
154
125
112
221
150
160
151
102
118
135
310
219
160
116
101
150
120
100
111
130
125
110
115

566
814
589
510
1,102
532
694
833
557
552
708
931
638
526
575
729
632
500
500
511
520
510
528
526

262
253
281
241
511
258
335
399
271
261
334
444
298
261
269
351
302
238
247
248
249
243
243
228

304
561
308
269
591
274
359
434
286
291
374
487
340
265
306
378
330
262
253
263
271
267
285
298

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2551

กรรมการ
ชุมชน
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ที่ตั้ง
ถ.ประชาวิวัฒน ซ.4
ถนนโตะลือเบ
ถ.บานตันหยงมะลิ
ถนนประชาวิวัฒน
ถนนเจริญเขต ซ.13
ถนนทรายทอง 4
ถ.ประชาวิวัฒน ซ.11
ถนนทรายทอง 4
ถนนโตะลือเบ
ถ.ชลธารเขต ซ.3
ถนนทรายทอง 1
ถนนทรายทอง 3
ถนนเอเชีย 18
ถนนบานตันหยงมะลิ
ถ.ประชาวิวัฒน
ถนนเจริญเขต ซ.7
ถนนชลธารเขต ซ.1
ถนนบานตันหยงมะลิ
ถนนเจริญเขต ซ16
ถนนเทศปฐม
ถนนทรายทอง 1
ถนนประชาวิวัฒน ซ 11
ถนนประเวศชลธี
ถนนวิถีอุทก
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ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาที่ผานมา สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงและสอดคลองกับแผน
การพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลของทองถิ่น และสนับสนุนสงเสริมการเขามามี
สวนรวมของประชาชนในการวางแผนการพัฒนาและการบริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใหเปนเมืองนาอยู
ประชาชนมีสภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการวางแผนพัฒนาได ยึดแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในระยะที่ผานมา เปนไปตามความตองการของประชาชนใน
เขตเทศบาล ซึ่งสามารถสรุปแยกได ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 14
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ถนนเจริญเขต ซ.18
3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนรักษชนะอุทิศซอยขางรานรับซื้อของเกา
4. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนทรายทอง 3 ซอย 1 (ลุงแสง)
5. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 3 ชลธาร
เขต ซอย 3
6. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ําถนนภายในชุมชน เจริญสุข
7. โครงการกอฝารางระบายน้ํา คสล.ถนนเจริญเขต ซอย 5
8. โครงการกอสรางและปรับปรุงทอเหลี่ยมระบายน้ําถนนเจริญเขต ซอย 3(ขางโรงแรมปารคสัน)
9. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ําฝารางรถวิ่งได ถนนเจริญเขต ซอย 8
10. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา 2 ขางถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 6
11. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนแอลฟลทติกคอนกรีต ถนนเจริญเขต ซอย 11
12. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 (หลังบอปลานายกอรุณ)
13. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ ถนนทรายทอง 4 ซอย 5 (เสมาวิโรจน)
14. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําบือเร็ง 1 และบือเร็ง 2
15. โครงการจัดซื้อที่ดินเปนทางเชื่อม ถนนประชาวิวัฒน ซอย 11
16. โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนเจริญเขต กม.0+014-กม.0+320 (ชวงที่1)
17. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนหลังโรงเรียนแสงธรรม
(บานบูกานากอ)
18. โครงการปรับปรุงกําแพง คสล.กันดิน คสล.สวนรื่นอรุณ
19. โครงการกอสรางทางเทาพรอมคันหิน คสล.ถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 5 (ขางโรงเรียน ท.3)
20. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ําถนนประชาวิวัฒน ซอย 5
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21. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8
22. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ําถนนภายใน
บานกือบงกาแม
23. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในบานบือเร็ง
24. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8 (ซอยยอยเฟอรนิเจอร)
25. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน ซอย 8 (ซอยยอยปลัดสมบัติ)
26. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอยบานอาจารยอนุศักดิ์
27. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวฒ
ั น ซอย 4/3
และ 4/4
28. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนประชาวิวัฒน ซอยโรงฆาสัตว 5 (บานแมนี)
29. โครงการกอสรางและปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนชุมชนโตะลือเบ
30. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนชุมชนกือบงกาแม ตัดผานซอย 2 ถึงซอย 3
(หลังลอแม็ก)
31. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ ฝงทอ คสล.พรอมทางเทาถนนทรายทอง 4 ซอย 5 (เสมา
วิโรจน ซอย 1)
32. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนชลธารเขต (ซอยโรงเลื่อย)
33. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในบานบือเร็ง
34. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนอนุกาชาดอนุสรณ
(ซอยตลาดขี้แพะ)
35. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนภายในหมูบ านอริศรา
ซอย 7
36. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนสายตามผังเมืองรวมสาย ข
37. โครงการจัดทําผังเมืองรวม
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1. โครงการดําเนินงานศูนยสาธิตการตลาด
2. โครงการอุดหนุนจังหวัดจัดงานแขงเรือหนาพระทีน่ ั่ง
3. ดานการแกไขปญหาความยากจน
1.โครงการดําเนินงานพัฒนาอาชีพในชุมชน
2.โครงการรณรงคแกไขปญหาความยากจนและการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
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4. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1.โครงการอบรมภาษาตางประเทศ
2.โครงการอบรมโสตหองสมุด ICT
3.โครงการนํานักเรียนเขาแขงขันวิชาการของกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
4.อบรมสัมมนาปฏิบัติการทางวิชาการ
5.โครงการจัดนิเทศทางวิชาการ/แขงขันวิชาการ
6.โครงการคายวิชาการ
7.โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด
8.โครงการสอนดนตรี
9.โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
10.โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
11.โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12.โครงการประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานวิชาการงานโรงเรียนเทศบาลระดับเขตศึกษา
13.โครงการเขาพรรษา
14.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
15.โครงการเขาสุนัติหมู
16.โครงการอุดหนุนกิจการดานศาสนา
17.อุดหนุนโครงการงานเมาลิดกลางจังหวัด
18.โครงการจัดคายจริยธรรมเยาวชน
19.โครงการวันเทศบาล
20.โครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน
21.โครงการอาซูรอสัมพันธ
22.โครงการวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
23.โครงการวันแมแหงชาติ
24.โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม
25.โครงการวันปยมหาราช
26.โครงการวันลอยกระทง
27.โครงการสงทายปเกา-ตอนรับปใหม
28.โครงการวันตรุษจีน
29.โครงการวันสงกรานต
30.โครงการสงเรือเขารวมแขงขันหนาพระที่นั่ง
31.โครงการอุดหนุนจังหวัดจัดงานแขงเรือหนาพระทีน่ ั่ง
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5.ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.โครงการสงเคราะหผูประสบภัย
2.โครงการผูดอยโอกาส
3.โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
4.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
5.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
6.โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด
7.โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด
8.โครงการกีฬานักเรียนเทศบาล ระดับภาคใต
9.โครงการกีฬานักเรียนเทศบาล ระดับประเทศ
10.โครงการแขงขันตะกรอ เยาวชน/ประชาชน
11.โครงการแขงขันบาสเก็ตบอล เยาวชน/ประชาชน
12.โครงการแขงขันเทนนิส เยาวชน/ประชาชน
13.โครงการแขงขันแบตมินตันเยาวชน/ประชาชน
14.โครงการแขงขันลีลาศเยาวชน
15.โครงการแขงขันเทเบิลเทนนิส
16.โครงการแขงขันฟุตบอลชุมชน
17.โครงการแขงขันกีฬาขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
18.โครงการอบรมศึกษาดูงานแกผูประกอบการจําหนายอาหารรานอาหารแผงลอยขายอาหาร
ตลาดสด
19.โครงการอบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ (อบรมกลุมผูประกอบการสุขาภิบาลอาหาร)
20.โครงการอบรมชีววิถีพิทกั ษสิ่งแวดลอม
21.โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานแก อสม.
22.โครงการอบรมฟนฟูความรูแก อสม.
23.โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ
24.โครงการการประกวดหนูนอยสุขภาพดี
25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม.แหงชาติ
26.โครงการการเฝาระวังโภชนาการในเด็ก 0-6 ป ในชุมชน/ศูนยเด็กเล็ก
27.โครงการอบรมทางดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ (อบรมทางดานสาธารณสุข กลุมเสี่ยงและ
กลุมดานสงเสริมสุขภาพ)
28.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
29.โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่
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6.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
2. โครงการปรับปรุงลานบริเวณอนุสาวรียร ัชกาลที่ 5 และสวนภูมินทร
7.ดานการบริหารจัดการที่ดี
1.โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
2.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท
3.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโตะวางและเกาอี้ เครื่องสํารองไฟ UPS ไมนอยกวา
800 VA
4. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
5. โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-3
6. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท
7. โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุ/เทป/ซีดี/MP3
8. โครงการจัดซื้อตูเหล็กชนิด 2 บาน
9. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท
10. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
11. โครงการจัดซื้อเครื่องพัดลมเพดาน
12. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
13. โครงการจัดซื้อมารทชิ่งยูโฟเนียม
14. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
15. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
16. โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก
17.โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก
18. โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณการสอน
19. โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน
20. โครงการจัดซื้อโตะเกาอีค้ รู
21. โครงการจัดซื้อรับโทรทัศนสี 29 นิ้ว
22. โครงการจัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็ตเตอร
23. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนเทป DVD
24. โครงการจัดซื้อบล็อกสตารท
25. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
26. โครงการกอสรางอางลางมือ
27. โครงการทาสีรั้วโรงเรียน
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28. โครงการปรับปรุงหองสมุด
29. โครงการเชื่อมตออาคาร
30. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารมหาหงส
31. โครงการปรับปรุงหองสวม
32. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
33. โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับ 3-6 จํานวน 3 ตัวๆละ 1,300 บาท
34. โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
35. โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน
36. โครงการจัดซื้อเกาอี้
37. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
38. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา
39. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
40. โครงการจัดซื้อเครื่องพนเคมีภัณฑแบบพนหมอกควัน
41. โครงการจัดซื้อเครื่องพนยาฆาหญา
42. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต
43. โครงการจัดซื้อรถพวงสามลอ (โชเล)
44. โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 1 ตัน กระบะ 4 ประตู
45. โครงการปรับปรุงพื้นซีเมนตบริเวณฌาปนสถาน
46. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
47. โครงการจัดการเลือกตั้ง
8.ดานความมัน่ คงและเสริมสรางสันติสุข
1. โครงการเทศบาลพบประชาชน
2. โครงการฝกอบรมและจัดเก็บขอมูล จปฐ.
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
4. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
5. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
6. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.
7. โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
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10.8 สถานะการเงินการคลัง
ปงบประมาณ

ประเภทรายรับ
พ.ศ.2548

พ.ศ.2549

พ.ศ.2550

ก. รายได
1. หมวดภาษีอากร
14,866,002.75 14,744,548.95 14,193,790.05
2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
3,652,259.39
3,139,816.40
2,987,741.68
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1,444,606.72
1,807,016.28 12,367,891.14
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพานิชย
243,512.65
285,975.82
399,080.94
5. หมวดรายไดจากการลงทุน
304,686.87
1,107,196.52
87,600.00
6. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
505,493.44
446,326.85
393,688.50
7. รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหหมวดภาษีจัดสรร
112,195,604.95 95,048,166.07 85,086,254.65
รายไดไมรวมเงินอุดหนุน 113,212,166.77 116,487,438.94 115,607,654.91
ข. รายไดจากเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่
37,560,310 42,301,377.00 65,651,979.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีวัตถุประสงค
- ดานการศึกษา
69,309,929.93 76,975.522.00 98,603,568.00
7,645,047.00
9,419,012.00 10,982,058.00
- โครงการถายโอน
444,000.00
335,300.00
- บริการสาธารณสุข
1,965,000.00
130,000.00
- ดานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
100,000.00
1,463,290.00
216,200.00
- ดานบริหารทั่วไป
รวมรายไดจากเงินอุดหนุน 114,959,286.93 130,624,501.00 177,518,805.14

รวมรายไดทงั้ สิ้น

248,171,453.70

247,111,939.94 293,126,460.05
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รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย

พ.ศ.2548

รายจายจากเงินรายรับ
รายจายจากเงินรายได
รายจายงบกลาง
คาชําระหนี้เงินกู
รายจายตามขอผูกผัน
เงินสํารองจาย
เงินชวยเหลืองบเฉพาะกาล

ปงบประมาณ
พ.ศ.2549
พ.ศ. 2550

5,351,642.30
6,652,300.00

1,236,899.00
-

589,700.00
-

รวมรายจายงบกลาง

12,003,942.30

1,236,899.00

589,700.00

รวมรายจายประจํา

11,986,443.49
7,257,027.00
14,267,818.12
11,893,658.94
8,961,219.65
3,395,662.10
448,570.90
58,210,400.20

13,328,176.20
7,441,225.00
19,800,951.13
10,595,361.06
13,221,279.22
9,186,071.53
4,714,829.07
574,879.94
78,862,773.15

14,719,465.03
6,847,776.00
20,005,531.21
11,768,052.58
17,580,030.66
10,623,616.21
1,179,216.55
82,723,688.24

352,260.00
352,260.00
70,566,602.50

80,099,672.15

51,550.00
51,550.00
83,364,938.24

2,249,579.00
4,000,000.00
6,249,579.00

4,692,788.28
5,165,100.00
2,144,399.66
268,000.00
3,179,272.06
4,545,910.47
19,995,470.47

รายจายของหนวยงาน
รายจายประจํา
หมวดเงินเดือน
หมวดคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
รายจายเพื่อการงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
รวมรายจายเพื่อการลงทุน
รวมรายจายจากเงินรายไดทั้งสิ้น
รายจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปตามอํานาจหนาที่
รายจายประจํา
งบกลาง
- รายจายตามขอผูกพัน
- สํารองจาย
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาวัสดุ
หมวดคาใชสอย
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
รวบรายจายประจํา

19,463,884.99
423,650.79
18,981.99
19,906,517.77

39

หมวดรายจาย
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมรายจายเพื่อการลงทุน
รวมรายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปตามอํานาจหนาที่
รายจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปที่มีวตั ถุประสงค
ดานการศึกษา
หมวดเงินเดือน
หมวดคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
รวมรายจายดานการศึกษา
โครงการถายโอน
คาตอบแทนครูพี่เลี้ยง 3 ศูนย
คาประกันสังคม 3 ศูนย
เงินเพิ่มคาครองชีพ 3 ศูนย
คาตอบแทนพื้นทีพ่ ิเศษ 3 ศูนย
คาเบี้ยยังชีพผูพิการ
คาเบี้ยยังชีพคนชรา
คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
คาพาหนะ 3 ศูนย
คาวัสดุการศึกษา 3 ศูนย
คาอาหารเสริม(นม) 3 ศูนย
คาอาหารกลางวัน 3 ศูนย
คาอาหารเสริม(นม) รร. บานสุไหงโก-ลก
คาอาหารกลางวัน รร. บานสุไหงโก-ลก
รวมรายจายโครงการถายโอน

พ.ศ.2548

ปงบประมาณ
พ.ศ.2549
พ.ศ. 2550

4,557,980.00
4,557,980.00
24,464,497.77

4,994,871.00
9,061,240.00
14,056,111.00
20,305,690.00

4,770,040.00
9,930,500.00
14,700,540.00
34,696,010.47

27,223,687.00
686,700.00
19,660,631,93
43,162.00
11,500,007.00
-

30,463,362.00
667,760.00
15,986,668.00
510,000.00
21,433,089.15
-

31,291,800.00
599,474.00
43,890.00
16,150,899.14
303,001.00
17,401,765.00
120,000.00

2,913,193.05
7,277,000.00
69,304,380.98

6,309,240.00
1,600,000.00
76,970,119.15

9,276,020.00
24,186,200.00
99,373,049.14

1,331,680,00
66,584.00
287,000.00
1,102,000.00
12,000.00
165,600.00
6,000.00
1,593.00
103,545.00
653,130.00
1,062,000.00
1,285,635.00
1,568,280.00
7,645,047.00

1,744,980.00
110,772.00
468,840.00
336,000.00
12,000.00
345,600.00
6,000.00
1,845.00
119,924.60
756,450.00
1,230,000.00
1,254,600.00
3,032,000.00
9,419,011.60

1,780,080.00
114,557.00
513,120.00
336,000.00
18,000.00
1,158,000.00
12,000.00
1,848.00
120,120.00
862,400.00
1,232,000.06
1,447,220.00
3,250,000.00
10,845,345.00
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หมวดรายจาย
ดานสาธารณสุข
โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพสาธารณสุขมูลฐาน
คาตอบแทนแพทย
การอบรมพัฒนาใหความรูกลุมผูประกอบอาหาร กลุม เสี่ยง
ดานการสงเสริมสุขภาพ
โครงการบอดักไขมัน
คาใชจายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับ
ผูดอยโอกาสในเขตเมือง
รวมรายจายดานสาธารณสุข
ดานสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
คาใชจายแขงขันกีฬาเยาวชนหมูบา น/ชุมชน
รวมรายจายดานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ดานแผนยุทธศาสตร กอ.สสส.จชต.
คาตอบแทนปฏิบตั ิงานในพื้นที่พิเศษ
รวมรายจายดานแผนยุทธศาสตร กอ.สสส.จชต.
ดานบริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาความรูบุคลากรทองถิ่น
รวมรายจายดานบริหารทั่วไป
รวมรายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปที่มีวัตถุประสงค
รวมรายจายจากเงินรายรับ
รายจายจากสํารองเงินรายรับ
รายจายประจํา
งบกลาง
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาตอบแทน
หมวดรายจายอื่น
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดที่ดนิ และสิง่ กอสราง
รายจายจากสํารองเงินรายรับ ประจําปงบประมาณ 2548
รายจายประจํา

ปงบประมาณ
พ.ศ.2549
พ.ศ. 2550

พ.ศ.2548
230,000.00
70,000.00
144,000.00

230,000.00
-

425,000.00
60,000.00
179,721.00

-

150,280.00

650,000.00
-

444,000.00

335,280.00

1,314,721.00

-

99,600.00
10,000.00
20,000.00
129,600.00

100,000.00
100,000.00

-

1,463,290.00
1,463,290.00

-

77,393,427.98
172,424,528.25

216,200.00
216,200.00
88,317,300.75 111,849,315.14
188,722,662.90 229,910,263.85

4,000,000.00
-

4,935,234.50
11,110.03
972,178.54
-

-

2,504,040.00
35,000.00

199,000.00
1,266,600.00

57,980.00
10,651,100.00

-

9,400,000.000

-
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หมวดรายจาย

พ.ศ.2548

รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดที่ดนิ และสิง่ กอสราง
รายจายจากสํารองเงินรายรับป 2549
งบกลาง
หมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง

-

รวมรายจายจากเงินสํารองรับ

6,539,040.00

รวมรายจายที่จายจากเงินสะสม
รวมรายจายทั้งสิน้

405,676.00
722,000.00
13,920.00
3,260,160.00
3,151,700.00
7,553,456.00
186,517,024.25

รายจายจากเงินสะสม
หมวดเงินเดือน
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
งบกลาง
หมวดครุภัณฑ
หมวดคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
ภาษีอากรถอนคืน

ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ปงบประมาณ
พ.ศ.2549
พ.ศ. 2550
3,072,348.00
19,662,783.67
-

3,115,050.06

39,519,254.74

3,945,140.00
114,900.00
23,846,800.00
41,730,970.00

57,910.00
7,341,014.96 9,874,822.00
330,600.00
4,000.00
54,570.00
296,169.58 4,192,000.00
- 1,580,000.00
20,099.00
8,104,363.54 15,646,822.00
236,346,281.18 287,288,055.85
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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นําหลักและแนวคิดตาง ๆ มาประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ดังนี้
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
- นโยบายนายกรัฐมนตรี ( นายสมัคร สุนทรเวช )
- แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551-2554
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ( นายพิบูลย พงศธเนศ )

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550-2554 )
วิสัยทัศนประเทศไทย
มุงพัฒนา “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society คนไทยมีคุณธรรมนําความ
รอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมเข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปน
ธรรม สิ่ ง แวดล อ มมี คุ ณ ภาพและทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น อยู ภ ายใต ร ะบบบริ ห ารจั ด การประเทศที่ มี
ธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี”
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ
¾พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน
¾เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม
¾ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
¾พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประเทศให เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใต ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับ
¾การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
¾การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีคุณภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอม ที่นาอยู
¾การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันสังคมไดอยางสันติสุข
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2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญ
กับ
¾การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
¾การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
¾การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สันติสุขและเกื้อกูล
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
¾การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
ความเปนไทย
¾การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
¾การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
¾การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
¾การสรางสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
¾การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม
อยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ
¾การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไทย
¾เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสมารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ
¾สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับความคุมและ
ทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา
¾การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
¾สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
¾การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา
¾การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความ
ยั่นยืน
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นโยบายนายกรัฐมนตรี ( นายสมัคร สุนทรเวช )
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันจันทร
ที่ 18 กุมภาพันธ 2551 มีนโยบายบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ คือ
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟน ฟูประชาธิปไตย
1.2 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
1.3 เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล
1.4 ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Lage:SML)
1.7 สานตอโครงการธนาคารประชาชน
1.8 สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน
1.11 สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร
1.12 ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา
1.13 สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยอยางทัว่ ถึง
1.14 เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ
1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
1.16 ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทวั่ ถึงและเปนธรรม
1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน
2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 นโยบายการศึกษา
2.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและรอกระบบการศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
2.1.2 พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั่วถึง
ตอเนื่อง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
2.1.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนและ
การเรียนรูอยางจริงจัง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง พรอมทั้งจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียนอยางทั่วถึง
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2.1.4 ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปโดยไมเสียคาใชจายรวมทั้ง
สนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก ใหไดรับการศึกษา และเพิ่มโอกาส
ใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต
2.1.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิต
และบริการและเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในสาขาตาง
2.1.6 ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตางๆ
2.2 นโยบายแรงงาน
2.2.1 เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มโอกาสเขาสูภาคการผลิต
การบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2.2.2 จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอการจางงาน การเลิกจางอื่น
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ พรอมทั้งจัดใหมีการจางงานใหมโดยเร็ว
2.2.3 ใหการคุมครองแรงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งใหความสําคัญแกความปลอดภัยในการ
ทํางานและสวัสดิการแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากขึ้น
2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
2.3.1 เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยาง
ไมเปนอุปสรรค
2.3.2 จั ด ให มีม าตรการลดปจ จั ย เลี่ ย งที่ มี ผ ลต อสุ ข ภาพและภาวะทุ พ โภชนาการที่ นํา ไปสู ก าร
เจ็บปวยเรื้อรัง
2.3.3 ดําเนินการระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อปองกันปญหาการปวยและตาย
ดวยโรคอุบัติใหมและระบาดซ้ําใน
2.3.4 เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแล
เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.5 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศที่จะนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ สรางนิสัยรัก
การกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนและมั่วสุมกับอบายสุขและยาเสพติด
2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.4.1 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เพื่อใหมีบทบาทสําคัญใน
การปลุกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของศาสนา มาใชในการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
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2.4.2 ฟ น ฟูและสืบสานคุ ณ คาความหลากหลายของวั ฒนธรรมไทยทั้ งที่ เป น วิถีชีวิต ประเพณี
คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและการดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตรโบราณสถาน พิพิธภัณฑตางๆ
2.4.3 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อสงเสริมให วัยรุนไทยเกิดการ
เรียนรูที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่น และเกิดการเรียนรูศิลปะอยาง
สรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
2.4.4 ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถี
ชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอม
ทั้งขจัดสื่อที่เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ
2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
2.5.1 ประสานเชื่อมโยงการดําเนินการและใชประโยชนจากกองทุนตางๆ เชน กองทุนผูสูงอายุ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อใหเปนพลัง
รวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
2.5.2 สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม เริ่มตั้งแตเด็ก
แรกเกิดและเยาวชนทุกชวงวัย
2.5.3 สรางหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี และคนพิการที่
ดอยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี
และคนพิ ก ารในทุ ก รู ป แบบและอย า งเด็ ด ขาด รวมทั้ ง เสริ ม สร า งสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมแก ค นพิ ก ารและ
ผูดอยโอกาสอยางเหมาะสม และสงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคนพิการใหสามารถพึ่งพาตนเองได
2.5.4 เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราทีไมมีรายได และสงเสริมการ
ใชประสบการณของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง
2.5.5 สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบ ควบคูกับ
การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายการเงินการคลัง
3.1.1 ดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
3.1.2 รักษาวินัยการคลังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว
3.1.3 สงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว เพื่อใหมีเงินออมเพียงพอกับการดํารงชีพในยามชรา
3.1.4 วางระบบการดู แ ลและส ง เสริ ม การเคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวให เ กิ ด
ประโยชนตอประเทศ สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ
3.1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งดาน
ธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ
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3.1.6 พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
3.2.1 ภาคเกษตร
3.2.1.1 เรงปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค ทั้งที่เปนตลาดเดิมและตลาดใหม โดยกําหนดยุทธศาสตรใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก
3.2.1.2 ส ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค า ให แ ก สิ น ค า เกษตร โดยการแปรรู ป ที่ ไ ด คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร
3.2.1.3 เรงรัดการจารจาขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพื่อ
ปองกันมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี และพัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคาเกษตรทั้งในพื้นที่
ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก
3.2.1.4 สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ
3.2.1.5 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร ทั้งในดานการรวมกลุมสหกรณ วิสาหกิจ
ชุ ม ชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่ อใหเ กษตรมีส ว นร ว มในการวางแนวทางพั ฒ นาการเกษตรและพั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันดวยตนเอง
3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
3.2.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาค อุตสาหกรรม รวมทั้งสรางมูลคาใหกับ
สินคาอุตสาหกรรม
3.2.2.2 พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ
เชน อาหาร เหล็ก ยานยนต ปโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส เปนตน
3.2.2.3 สรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อมูลคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแก
สินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
3.2.2.4 สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.2.2.5 สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและ
บริการที่มีมูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ออกแบบใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ตางๆ
พรอมทังสรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําองคความรูและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
3.2.2.6 จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาความสามารถในการแข ง ขั น และการลงทุ น เพื่ อ กระตุ น
อุตสาหกรรมใหมีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงและใชพลังงานนอย
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3.2.3 ภาคการทองเที่ยวและบริการ
3.2.3.1 เรงสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยฟนฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทองเที่ยว
ใหยั่งยื่น และสรางแหลงทองเที่ยวใหมในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
3.2.3.2 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาด
ในระดับภูมิภาค
3.2.3.3 ส ง เสริ ม และพั ฒ นาความร ว มมื อ ของกลุ ม อุ ต สาหกรรมการค า และบริ ก ารที่ เ น น
ความสําคัญของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางดานบุคลากรเพื่อ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
3.2.4 การตลาด การคา และการลงทุน
3.2.4.1 สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
3.2.4.2 ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม
3.2.4.3 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชนทางการคาภายในกรอบความ
รวมมือและขอตกลงทางดานการคาในระบบพหุภาคีและทวิภาคี
3.2.4.4 ทบทวนการจัดตั้งสํานักงานพาณิชยในตางประเทศและปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการดานการคาของประเทศใหเปนไปอยางบูรณาการ
3.2.4.5 สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา การทําสัญญาสินคาเกษตรตามขอตกลง การเปดสาขา การหาตัวแทนและหุนสวน
ในตางประเทศเพื่อสรางเครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ
3.2.4.6 ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนเพื่อสราง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีและสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศ
3.3 นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการ
3.3.1 พัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐาน ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงและเพียงพอ
3.3.2 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเชื่อมโยงโครงขายการบริหารจัดการขนสงมวลชนสินคาและ
บริการ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหวางประเทศ
3.3.3 พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหวางประเทศ ตลอดจน
พัฒนาทาเรือน้ําน้ําลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต พัฒนาทาเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิและลดการใช
พลังงานในภาคขนสง เชื่อมโยงประตูการคาใหมและสนับสนุนการทองเที่ยว
3.3.4 พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก
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3.4 นโยบายพลังงาน
3.4.1 สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ
3.4.2 สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาพลังงานที่เหมาะสม เปนธรรม
3.4.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.4.4 สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
3.4.5 สงเริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไก
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะ โลก
รอน
3.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงขายสื่อสารความเร็วสูงให
ทั่วถึง เพียงพอ
3.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดานบริการความรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูล การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การเตือนภัย และ
ความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี
อวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจ
4.2 เรงรัดการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง
และการอนุรักษฐานทรัพยากร
4.3 อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดการใชสารเคมี
เพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน โดยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
4.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
4.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
4.7 สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมและการปรับ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
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5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการ
พัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิตและบริการ
5.2 สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งเรงผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและ
บริการ
5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพ และปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทยเพื่อปองกันมิใหไทยถูกเอา
เปรียบทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ
5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัย ของประเทศใหสอดคลองกั บการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยพัฒนา
มาตรการจูงใจและกฎหมายใหเอื้อตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และสงเสริมการลงทุน
จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรจากตางประเทศมาใชประโยชน
6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
6.1 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความ
รวมมือดานอื่น ๆ
6.2 สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการสราง
ความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซีย และผลักดันบทบาทอาเซียใน
เวทีระหวางประเทศในวาระที่ไทยเปนประธานอาเซีย
6.3 มีบทบาทที่สรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับ
ภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม
ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย
6.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร กับประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลก
6.5 ดําเนินงานเชิงรุกทางการทูต เพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ในระดับประชาชนกับนานาประเทศ
6.6 คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ

51

7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
7.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
7.2 เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณ
ภาพแหงเขตอํานาจรัฐและผลประโยชนของชาติ
7.3 เรงพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมายและ
บุคคลที่ยังไมมีสถานะที่ชัดเจน
7.4 พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ
7.5 ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและการเสริมสรางผลประโยชน
ของชาติ
7.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤติการณทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภั ย ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น โดยมุ ง ระดมสรรพกํ า ลั ง จากทุ ก ภาคส ว นให ส ามารถดํ า เนิ น งานร ว มกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตางๆ
8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม มาใชใน
การใหบริการรูปแบบตางๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
8.1.2 พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามารับราชการดวยการ
ปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง
8.1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมี
ศักดิ์ศรี
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง

8.1.6 สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นอยางจริงจัง โดยสรางดุลยภาพระหวางการ
กํากับดูแลแลความเปนอิสระของทองถิ่น โดยไมกระทบความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความ
ตองการของทองถิ่น สรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองดวยฐานรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองไดมากขึ้น
8.1.7 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
เพิ่มขึ้น
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8.1.8 เรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการ
จัดสรรรายไดใหทองถิ่นแตประเภทอยางเหมาะสม
8.1.9 สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสผาน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และการจัดทํางบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อให
จั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด วางยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและทิ ศ ทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นอนาคตที่ ส อดคล อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่และความตองการของประชาชน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง
8.2.2 พัฒนากฎหมายใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความจําเปนของสังคม รวมสังคม รวมทั้งจัด
ใหมี”องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ” และ” องคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”
8.2.3 สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันอาชญากรรม
และสรางความเปนธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหเปนไปตามหลักนิติธรรม การ
ใชเครื่องมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร
8.2.4 เสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมที่สอดคลองกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถิ่น บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ขจัดเงื่อนไข
ความไมยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจนการกระทําความผิดที่มีประสิทธิภาพ
8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสาร จากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว

แผนการบริหารราชการแผนดิน ( พ.ศ. 2551-2554 )
วิสัยทัศนของรัฐบาล
ในชว ง 4 ป ข างหน าต อไปนี้ รั ฐ บาลจะบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยสง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมีความมั่นคงและตอเนื่อง และพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวมถึงการผลักดันใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยการขยายโอกาสการลงทุนและสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ
ตอเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในทุก
สาขาการผลิตและบริการ มีการกระจายโอกาสและรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน
ฐานรากใหมีงานและรายไดที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งตนเองไดของชุมชน สรางความ
สมานฉันทในสังคม ใหประชาชนทั่วประเทศอยูอยางสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตทั้งดานที่อยูอาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล และสิ่งแวดลอมที่ดี คืนความ
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สมบู ร ณ ใ ห ท รั พ ยากรธรรมชาติ รั ก ษาความหลากหลายของชี ว ภาพ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และการเมืองมีความกาวหนาไปอยางสอดคลองกันอันนําไปสูความสุขของประชาชน
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล
สถานการณกอนรัฐบาลเขาบริหารประเทศแสดงวาในชวงครึ่งแรกของป 2550 การบริโภคและการ
ลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงอยางมากในชวงที่การเมืองขาดความชัดเจน ผูบริโภคและนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศขาดความมั่นใจเศรษฐกิจ สงผลใหภาคธุรกิจหลายสาขาที่พึ่งตลาดในประเทศประสบ
ความเดือดรอน เศรษฐกิจของประเทศตองพึ่งการสงออกเปนแรงผลักดันเศรษฐกิจ แตผูสงออกก็ประสบกับการ
แข็งคาของเงินบาทที่ทําใหกําไรในรูปเงินบาทลดลงหรือบางกรณีถึงกับขาดทุนและลมเลิกกิจการ ตอมาในชวง
ปลายป 2550 การบริโภคและการลงทุนของเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในการ
เลือกตั้งและการมีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในป 2551 นี้ยังจะตองเผชิญกับ
ปญหาจากเศรษฐกิจโลกที่มีความรุนแรง อยางนอยสองประการ
ประการแรก ปญหาหนี้ดอยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย (sub-prime loans) สงผลใหเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาอยูในภาวะถดถอย และกระทบถึงตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆในโลกและคาดวาจะ
สรางแรงกดดันใหเงินดอลลารออนคาลง ในขณะที่เงินสกุลอื่น ๆรวมถึงเงินบาทแข็งคาขึ้นการสงออกของ
ประเทศไทยในปนี้จึงอยูในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง
ประการที่สอง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นและกอใหเกิดแรงกดดันตอภาวะเงิน
เฟอในโลกและในประเทศไทย ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นไดสงผลใหราคาของพืชผลที่สามารถใชผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนเพิ่มสูงขึ้นดวย ดังนั้นทั้งผูผลิตและผูบริโภคในปนี้มีแนวโนมที่จะไดรับความเดือดรอนจากตนทุนการ
ผลิตและราคาสินคาและบริการที่สูงขึ้น
ประเทศไทยมีคนยากจนอยูประมาณ 6 ลานคน และสําหรับผูที่มีรายไดเกินเสนความยากจนไปแลวการ
กระจายรายไดของคนในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ําอยูเปนอยางมาก ดังนั้นผูที่จะไดรับความเดือดรอนมาก
ที่สุด คือ ประชาชนผูยากจนและขาดโอกาส และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งขาดการเขาถึงแหลง
เงินทุน องคความรู เทคโนโลยี และบริการของรัฐนากจากนั้นประชาชนในฐานรากยังเผชิญกับปญหาหนี้สิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหายาเสพติด ซึ่งทําใหขาดโอกาสในการสรางศักยภาพของตนเอง
และชุมชน และขาดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ คน
เหลานี้เปนกลุมคนที่รัฐบาลจะดูแลเปนพิเศษ
ในชวงที่รัฐบาลจะบริหารประเทศตอไป นอกจากการจัดการกับปญหาเฉพาะหนาที่สําคัญของเศรษฐกิจ
โลกซึ่งประเทศไทยจะตองเผชิญดังกลาวแลว รัฐบาลจะเรงวางรากฐานการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ซึง่ เปน
ปญหาโครงสรางระยะยาวของประเทศ ปญหานี้มีความสําคัญยิ่งขึ้นดังจะเห็นไดจากในปที่ผานมาภาคการผลิต
บางสาขาเริ่มประสบปญหาในการแขงขันอยางชัดเจนมากขึ้นจนผูผลิตบางรายตองลมเลิกกิจการลงไป การ
ปรับตัวไปสูสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงและสาขาที่เปนศักยภาพใหม ๆ ของประเทศจึง
มีความสําคัญยิ่ง และภาคการผลิตและบริการจะตองปรับตัวไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงขึ้นเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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ดานสังคม สังคมไทยจะเริ่มเขาสูจุดเริ่มตนของสังคมผูสูงอายุในป 2552 และประชากรไทยตั้งแตเด็ก
จนถึงผูสูงอายุอยูในภาวะที่ตองปรับตัวเขาสูสังคมฐานความรูในยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้นรัฐบาลจะเตรียมการวาง
ระบบใหผูสูงอายุมีความมั่นคงในชีวิตและไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในอนาคต และใหประชาชนอยูอยางมี
ความสุข มี ส ภาพแวดล อมที่ มีคุณ ภาพชี วิ ตที่ดี และมีบริการของรั ฐ ที่ เ อื้ออํ า นวยต อการปรับตั ว เข าสูสัง คม
ฐานความรูพรอมกับมีการสงเสริมใหเปนคนดี มีจริยธรรม มีเอกลักษณและคุณคาที่เปนวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมไทยอยางไมขาดตกบกพรอง
ดานสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความสุขของคนและ
ชุมชน และยังมีความสําคัญตอรายไดของประชาชนในทองถิ่นและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ขณะนี้ประชาคมโลกไดตระหนักถึงปญหาของภาวะโลกรอน และภัยภิบัติทางธรรมชาติตางๆที่ไดเกิดขึ้น ความ
รับผิดชอบดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจึงเป นภารกิจเรงดวนที่ ประชาคมโลกมีพันธะรวมกัน
รัฐบาลจะสนับสนุนการปรับระบบการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม และให
ความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง แหลงน้ํา ดิน ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และ
มลภาวะตางๆ อยางเปนบูรณาการและดําเนินการใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม
รัฐบาลมุงมั่นที่จะบริหารประเทศ ภายใตหลักการสําคัญสองหลักการ ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นวาจะสรางความ
เชื่อมั่นใหกับนักลงทุนไทยและตางประเทศ และกับประชาคมโลก
หลักการแรก ไดแก การสรางความสมานฉันทใหกับคนไทยทุกภาคสวน ที่จะตองรวมมือกันในการ
นําพาประเทศ ผานปญหาตางๆที่จะตองเผชิญ และสรางรากฐานที่มั่นคงสําหรับประเทศในอนาคตการสราง
ความสมานฉันทนี้รวมถึงเรื่องที่สําคัญ คือ การแกไขและเยียวยาปญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตไปสูแนวทาง
ของการสูแนวทางของการอยูรวมกันอยางสงบสุขและสามัคคีของพี่นองประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใตของประเทศใหเปนฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
หลักการที่สอง ไดแก การสรางความสมดุลและภูมิคุมกันใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับ
นโยบายในทุกดาน ตั้งแตการพัฒนาคนที่มีความรูคูคุณธรรม การสนับสนุนการออมระยะยาวสําหรับวัยสูงอายุ
การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ที่เหมาะสม การพัฒนาชุมชนใหพึ่งตนเองไดและเชื่อมโยงกับตลาดอยาง
เปนขั้นตอน จนถึงการสรางความมั่นคงดานพลังงาน การดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน และการเพิ่มสามารถในการ
พัฒนาวัตกรรมของภาคธุรกิจ เปนตน ซึ่งเปนการบริหารประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปนพันธกิจของรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
นอกจากหลักการทั้งสองแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐเพื่อใหอยูในกรอบ
แนวทางของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว และจะยึดมั่นเปน
แนวทางในการดําเนินงานของรัฐบาล
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นโยบายของรัฐบาลตามที่ไดแถลงตอรัฐสภาภายใตกรอบการดําเนินงานนี้ แบงเปนเรื่องเรงดวนที่จะ
ดําเนินการในปแรก คือ นโยบายขอ (1) นโยบายฟนฟูความมั่นคงของประเทศ และเรื่องที่จะดําเนินการในชวง 4
ป คือ นโยบายขอ 2-8 ไดแก (2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (3) นโยบายเศรษฐกิจ (4) นโยบายที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (5) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6) นโยบายการ
ตางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ (7) นโยบายความมั่นคงของรัฐ และ (8) นโยบายการบริหารจัดการที่
ดี มีรายละเอียดดังนี้
1.นโยบายฟนฟูความมั่นคงของประเทศ
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
1.2 แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
1.3 เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล
1.4 ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหเปนแหลงเงินหมุนเวียนในการลงทุน
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Large :SML)ใหครบทุกหมูบานและชุมชน
1.7 สานตอโครงการธนาคารประชาชน
1.8 สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
1.10 พักหนี้ของเกษตรรายยอยและยากจนที่ผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพ
1.11 สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร และสรางกลไกการสรางเสถียรภาพราคาของสินคา
เกษตรที่เปนธรรม
1.12 ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Centet) และสถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งสราง
เครือขายศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนกับชุมชนและวิสาหกิจ
1.13 สรางโอกาสใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง
1.14 เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ
1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
1.16 ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม
1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน
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2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 นโยบายการศึกษา
2.2 นโยบายแรงงาน
2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายการเงินการคลัง
3.2 นโยบายปรับโครงสรางภาคเกษตร
3.3 นโยบายปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม
3.4 นโยบายปรับโครงสรางภาคการทองเที่ยวและบริการ
3.5 นโยบายปรับโครงสรางภาคการตลาด การคา และการลงทุน
3.6 นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคา และบริการ
3.7 นโยบายพลังงาน
3.8 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจ
4.2 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง
และการอนุรักษฐานทรัพยากร ที่ดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากร
ธรณี
4.3 อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดการใชสารเคมี
เพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน อนุรักษและปองกันรักษาปาทาสมบูรณ
สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการจัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม
4.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย
ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความ
เดือดรอนของประชาชน
4.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม เกษตร
บริการ และชุมชน พรอมทั้งเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดน้ํา
เสีย
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4.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และจัดการดานสิ่งแวดลอม และนําหลักการ ผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายมาใชอยางจริงจัง
4.7 สรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม ปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และสนับสนุนการ
ดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา
ระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมใหสนองความตองการของภาคการผลิตและบริการ
5.2 สรางเสริมความรูความคิดดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ของประชาชนพรอมทั้งเรงผลิตและ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองความตองการของภาค
การผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการ
5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเปาหมายเชิง
นโยบายและตัวชี้วัด
6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
7.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
7.2 เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราชอธิปไตย บูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐและผลประโยชนของชาติ
7.3 เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไมมีสถานะที่ชัดเจน
7.4 พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้น ที่
ชายแดน และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน
7.5 ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคงและการเสริมสรางผลประโยชน
ของชาติ
7.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
8.1 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สรุปแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศน
“นราเมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน เปนดินแดนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เมืองหลักแหลงผลิตการเกษตร
พัฒนาเปนกรณีพิเศษดานการศึกษาและขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
เปาประสงคการพัฒนา
1. ลดสถิติอาชญากรรมและเหตุการณไมสงบเรียบรอยในจังหวัด
2. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑมวลรวม รอยละ 4 ตอป
3. เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัด
5. ลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ เนนการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
6. ลดปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ประกอบดวยกลยุทธ
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจ ใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกชุมชน ทุกกลุมดวยมาตรการทุกวิธีการ
1.2 การบูรณาการงานปองกันและปราบปราม (พตท.)ใหเปนแนวทางเดียวกันและมีเอกภาพ
1.3 การบูรณาการดานงานการขาวรวมกัน
1.4 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมและชวยตนเองในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชนและในหมูบาน
1.5 สงเสริมใหศูนยปฏิบัติการประจําตําบลมีขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาความสงบ
เรียบรอยในตําบลหมูบานที่รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ
1.6 สงเสริมใหกํานัน ผูใหญบาน มีขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ตําบล หมูบานที่รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ
1.7 สงเสริมใหทุกสวนราชการเขามามีสวนรวมในการระวังปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยใน
จังหวัด โดยเฉพาะงานการขาวและการชี้แจงขอเท็จจริงที่ถูกตอง
1.8 สงเสริมใหอําเภอมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแกปญหายาเสพติด ผูมีอิทธิพลและความ
สงบเรียบรอยในเขตรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ
1.9 จังหวัดจะเปนศูนยกลางในการบูรณาการแกไขปญหายาเสพติด ผูมีอิทธิพลและความสงบเรียบรอย
ในเขตจังหวัดรวมกับหนวยตํารวจและทหารในพื้นที่อยางใกลชิด
1.10 ทุกกลยุทธตองกําหนดเปาหมายพื้นที่(หมูบานสีเขียว, สีเหลือง, สีแดง) ใหชัดเจน โดยเฉพาะการ
สนับสนุนงบประมาณและการพิจารณาในการเยียวยา
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2. การพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยวเมืองชายแดน
ประกอบดวยกุลยุทธ
2.1 การเปดชองทางการนําเขา-สงออกใหมากขึ้น
2.2 การพัฒนาศักยภาพการสงออกสินคาและบริการ
2.3 การพัฒนาพื้นที่ดานชายแดนเพื่อการคาและการทองเที่ยว
2.4 การปรับปรุงโครงขายคมนาคมเพื่อเชือ่ มโยงกับประเทศเพื่อนบาน
2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑเครือ่ งแตงกายมุสลิมสูตลาดโลก
2.6 สนับสนุนใหมีการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบมากในทองถิน่
2.7 สนับสนุนกิจกรรมดานการทองเที่ยวทัง้ ในสวนของแหลงทองเที่ยว บุคลากร การบริการและตลาด
2.8 การพัฒนากลุมและเครือขายกลุม OTOP ใหเขมแข็งรวมทั้งการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ การ
สงเสริมการตลาดสินคา OTOP
2.9 สงเสริมการคาและการบริการชายแดนสูประเทศเพื่อนบาน
2.10 สงเสริมและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
3. การพัฒนาใหเปนแหลงผลิตทางการเกษตรแลการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ประกอบดวยกลยุทธ
3.1 สนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสราง
มูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3.2 พัฒนาและปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรและเพิ่มโอกาสในการสรางรายได
ของเกษตรกร
3.3 สนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจดานการตลาดใหสามารถจําหนายผลผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาการศึกษาแลการพัฒนาดานอื่นๆ แบบครบวงจร
ประกอบดวยกลยุทธ
4.1 สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
4.2 สงเสริมการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
4.3 พัฒนาครูผูสอนศาสนา ใหมีคุณภาพและมีแนวทางการเรียนการสอนตามหลักวิชาชีพครูทุกระดับ
4.4 พัฒนา 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ควบคูกับ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนปอเนาะในฝน ใหไดมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน
4.5 สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบใหกับเด็กและประชาชนผูดอยโอกาส ไดอยางทั่วถึง
4.6 สงเสริมใหมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชนตามความตองการของ
ผูเรียนและประชาชนในพื้นที่
4.7 สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยในจังหวัด
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4.8 สงเสริมการใหบริการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยที่ประชาชนพึงไดรับตามมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตขั้นต่ําอยางทั่วถึง
4.9 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
4.10 สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
4.11 สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา
4.12 สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา ใหกับเด็กพิการอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4.13 สงเสริม สนับสนุนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน
4.14 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
5 การแกไขปญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวยกลยุทธ
5.1 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
5.2 จัดระบบขอมูล จําแนกกลุมปญหาของประชาชนตามสภาพพื้นที่ใหเปนปจจุบันถูกตองตามความ
เปนจริงและดําเนินการแกปญหาตามขอมูลของแตละกลุม
5.3 สนั บ สนุ น และสง เสริม ให ป ระชาชนคนยากจนใช เ งิ น กองทุน หมู บา นเป น แหล ง เงิ น ทุ น นํ า ไป
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพอยางจริงจัง
5.4 สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนชวยเหลือประชาชนคน
ยากจนในการพัฒนาอาชีพและสรางอาชีพอยางยั่งยืน
5.5 สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งและเขามามีสวนรวมแกปญหาโดยยึดแผนชุมชนเปนหลัก
5.6 สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกร มีความเขาใจในการบริหารจัดการอยางควบวงจร
5.7 สงเสริมและพัฒนาแรงงานในพื้นที่ ใหสามารถประกอบอาชีพได
5.8 การขยายผลโครงการพระราชดําริไปสูช ุมชน
6. การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและพฤติมิชอบในวงราชการ
ประกอบดวยกลยุทธ
6.1 สรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลแกขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
6.2 สนับสนุนองคกรภาคเอกชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานของอําเภอจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.3 สงเสริมการจัดซื้อจัดจางของทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยวิธีการประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส
6.4 การจัดระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายงบประมาณของภาคราชการเปนราย
ไตรมาสอยางตอเนื่อง
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7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปาไมและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยกลยุทธ
7.1 สนับสนุนงานดานปองกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.2 สนับสนุนใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ ไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.3 สงเสริมงานดานประชาสัมพันธและใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
7.4 สนับสนุนงานดานการจัดเก็บขอมูลและงานศึกษาวิจยั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.5 สนับสนุนงานดานบริการประชาชนในภารกิจตางๆ ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.6 สนับสนุนใหประชาชนใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพที่มีอยูใ นพื้นที่
***********************
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การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
(นายพิบูลย พงศธเนศ )
นายพิบูลย พงศธเนศ นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ไดแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก ตอสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อใหการบริหารงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถบรรลุ
ตามเปาหมาย จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้
1. กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ใหไดมาตรฐานเพื่อปองกันน้ําทวมขังในเขตเมือง
2. ปรุงปรับและขยายถนนทางเทา ไฟฟาสาธาณะ ไฟฟาสาธารณะ ที่พักผอนหยอนใจให ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในเขตเทศบาล
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการปญหามลพิษตางๆ เชน ขยะและน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ใหสะอาด สวยงาม นาอยู และสนับสนุนองคกรยามทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ
งานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล
5. สงเสริมการทองเที่ยว โดยพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนศูนยรวมการทองเที่ยวเชื่อมผสานกับ เมือง
ขางเคียง เพื่อเปนเครือขายเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
6. บริหารจัดการการศึกษาดานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสการเรียนรูแกเด็กเยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใหมีความรูความสามารถเขาสูระดับสากล
7. สงเสริมและพัฒนาการกีฬา และจัดใหมีการแขงขันกีฬาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
8. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา สังคม วัฒนธรรมประเพณี นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถิ่นในสอดคลองกับสภาวะของเมือง
9. สนับสนุนสงเสริมใหมีกองทุนพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน
10. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง และผูด วยโอกาส
11. สนันสนุนใหชุมชนมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสงเสริมการเรียนรูไปสูการประกอบ
อาชีพตามความถนัด
12. สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหเพียบพรอม ทั้งดานบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
13. ปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กูภยั ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
14. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาและบริหาร
15. สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของเทศบาลที่ถูกตอง เที่ยงตรงสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได
16. จัดใหมีการบริการประชาชนดวยความรวดเร็วถูกตองโปรงใส เปนธรรมและประทับใจอยางเสมอ
ภาค
17. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของเทศบาลใหมีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานในทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
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จากนโยบายในการบริหารงานทั้ง 17 ขอที่นายกเทศมนตรีไดแถลงไวตอ สภาเทศบาลสามารถนํามาจัด
กลุมของนโยบายไดดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย
1.1 การกอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ทางเทา ทางระบายน้าํ
1.2 การจัดใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะอยางทั่วถึง
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1.1 การสงเสริมการทองเที่ยว
1.2 การสรางเครือขายการทองเทีย่ ว
3. ดานการแกไขปญหาความยากจน
1.1 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพ
1.2 การจัดการฝกอบรมอาชีพ
1.3 การพัฒนาฝมอื แรงงาน
4. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น
1.1 ดานการสงเสริมการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
1.2 การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา
1.3 สงเสริมสนับสนุนใหมกี ารอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
5. ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.1 สงเสริมงานทางดานการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
1.2 สงเสริมทางดานการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ
1.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยตลอดจนการพัฒนาทางดานการสาธารณสุข
6. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 การปรับปรุงสภาพภูมิทศั นและการจัดสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
1.2 การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย
7. ดานการบริหารจัดการทีด่ ี
1.1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล
1.2 การจัดระบบบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.3 การพัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแกพนักงานเทศบาล
1.4 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช
8. ดานความมัน่ คงและการเสริมสรางสันติสุข
1.1 การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการักษาความปลอดภัยทองถิ่น
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพทีมกูภยั
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน ตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
ปญหา/ความตองการ
- ปญหาน้ําทวมขังในพื้นที่เสีย่ งภัย
- ปญหาคู คลอง ระบายน้ํา
- ปญหาน้ําประปาภายในหมูบ าน

แนวทางการแกปญหา
- เสนอใหมีการสรางเขื่อนกั้นน้ําปองกันน้ําทวม
ขังในพื้นที่เสีย่ งภัย
- เสนอใหมีการจัดสรางระบบระบายน้าํ ใหได
มาตรฐาน
- ตั้งระบบประปาหมูบาน
- อุดหนุนเงินใหการประปาเพื่อขยายเขตประปา

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
ปญหา/ความตองการ
- ปญหาการทองเที่ยว

แนวทางการแกปญหา
- เสนอใหมีการสรางศูนยการคาในอําเภอ
สุไหงโก-ลก
- เสนอใหมกี ารจัดสรางสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
- หามาตรการในการรักษาความปลอดภัยให
เขมแข็งกวานี้
- ใหมกี ารจัดสรางสถานีขนสงในอําเภอ
สุไหงโก-ลก

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ปญหา/ความตองการ
- ตองการใหมกี ารกอสรางศูนยภูมิปญญา
ทองถิ่น

แนวทางการแกปญหา
- - เสนอใหกอ สรางศูนยภูมปิ ญญาทองถิ่น ควรจัด
ในหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ การสืบคน
หาขอมูลดวยระบบ เปนตน
- - ควรจัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปญหา/ความตองการ
- ปญหายาเสพติด

แนวทางการแกปญหา
- จัดกิจกรรม/นันทนาการเพื่อใหเยาวชนหางไกล
ยาเสพติด (ใชพื้นที่สวนหนาโรงพยาบาลในการจัด
กิจกรรมตางๆ)

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหา/ความตองการ
- ปญหาน้ําเนาเสีย
- สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนในเขตเมือง

แนวทางการแกปญหา
- - ควรจัดสรางบอบําบัดน้ําเสียใหมีทกุ ครัวเรือน/
ชุมชน
- ควรจัดใหมีไมดอก/ไมประดับ ไวในเขตเมือง
เชน ประดับดวยใบไมสีทอง เพื่อเปนเอกลักษณของ
เมือง เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานความมัน่ คงและเสริมสรางสันติสุข
ปญหา/ความตองการ
แนวทางการแกปญหา
- ไมมีหอกระจายขาวในชุมชน
- - ควรจัดใหมีหอกระจายขาวของชุมชน
- ปญหาน้ําทวมในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยในความชวยเหลือ - - ควรจัดซื้อเรือสนับสนุนใหชุมชนเวลาน้ําทวม
ยังไมทั่วถึง เนื่องจากไมสามารถนําเรือเขาไป
- ควรติดตัง้ กลองวงจรปดใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ชวยเหลือไดและมีจํานวนไมเพียงพอในการ
ในเขตเทศบาล
ปฏิบัติงาน
- ปญหาความไมสงบในพื้นที่
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ผลการวิเคราะหศักยภาพ ดวยเทคนิค (SWOT Analysis)
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
นโยบายนายกเทศมนตรี
1. กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ใหไดมาตรฐานปองกันน้ําทวมในเขตเมือง
2. ปรับปรุงและขยายถนนทางเทา ไฟฟาสาธารณะ ที่พกั ผอนหยอนใจใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
เทศบาล
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีอุปกรณเครื่องจักรเครื่องยนตมากเพียงพอในการบริการ
มีเจาหนาที่ทมี่ คี วามรูความสามารถ
ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
มีความผูกพันใกลชิดประชาชนและเปนกันเอง
มีระเบียบ กฎหมายที่เปดโอกาสใหจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการได
มีงบประมาณเพียงพอ

1.
2.
3.
4.

ขาดแคลนบุคลากรในระดับผูชํานาญการ เชน วิศวกร สถาปนิก
ปริมาณงานมากเกินกําลังของเจาหนาที่
การบริหารงานภายในหนวยงานขาดการจัดระบบ
สํานักงานเทศบาลอยูแยกจากสํานักงานเทศบาลทําใหการติดตอประสานงานขาดความตอเนื่อง

จุดออน

โอกาส
1. มีหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน
2. เปนเมืองศูนยกลางการคาชายแดน รัฐบาลและหนวยงานภายนอกใหความสนใจ
อุปสรรค
1. สถานการณความไมสงบเรียบรอย ทําใหขาดแคลนแรงงาน
2. สภาพสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะน้ํามันมีราคาแพงทําใหวัสดุ อุปกรณที่ใชในการกอสรางมีราคา
สูงขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว
3. ผูรับเหมาทองถิ่นขาดทุนหมุนเวียน ไมสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงบางรายตองทิ้งงานกอสราง
4. การถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมภิ าค ขาดรูปแบบและวิธีการที่มีความชัดเจน
วิเคราะห เมื่อพิจารณาจากจุดออน จุดแข็ง แลวจะเห็นไดวาในการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานมีโอกาส
ที่จะพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะถือเปนนโยบายและภาระหลักของผูบริหารทุกยุคทุกสมัยและมีปจจัย
ภายนอกเขามาสนับสนุนการทํางาน อันไดแกสภาพของเมืองที่เปนเมืองศูนยกลางการคาขายชายแดน ทําให
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ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ชวยใหการดําเนินการพัฒนาไดเร็วขึ้น ในขณะที่ปญหาอุปสรรคก็
กําลังไดรับการแกไขจากนโยบายของรัฐบาลในดานตางๆ
สรุป การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลทําใหเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกมีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
นโยบายนายกเทศมนตรี
5. สงเสริมการทองเที่ยว โดยพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเปนศูนยรวมการทองเที่ยว เชื่อมผสานเขากับ
เมืองขางเคียง เพื่อเปนเครือขายเมืองทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ
9. สนับสนุนสงเสริมใหมีกองทุนพัฒนาอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงาน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมืองชายแดน ที่เปนเปนจุดผานสินคาเขา-ออก ตางประเทศ
เมืองทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามาพักผอนใชบริการ
ดานภาษาที่สามารถใชภาษาทองถิ่นติดตอสื่อสารกับนักทองเที่ยวได
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถชักจูงนักทองเที่ยวเขามาได
มีศูนยฝกอาชีพของเทศบาล
มีงบประมาณในการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพ
มีการจัดกิจกรรม ประเพณีตา งๆเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
มีกฎหมายใหอํานาจในการดําเนินการ

1.
2.
3.
4.

ไมมีเอกลักษณ เมืองขาดจุดเดน จุดดึงดูดนักทองเที่ยว
ไมมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือทางศิลปกรรม
ขาดสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ
ไมมีการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนอยางจริงจังและทัว่ ถึง

จุดออน

โอกาส
1. เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวอยู
2. เปนจุดพักและจําหนายสินคา
อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.

เหตุการณไมสงบ
ความหวาดระแวงของประชาชนในพืน้ ที่
ความไมรูหนังสือของประชาชนในพืน้ ที่ ขาดโอกาสในการศึกษา
ตลาดแรงงานไมมีรองรับ
ประชาชนขาดความสนใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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วิเคราะห เมื่อพิจารณาจากจุดออน จุดแข็ง แลวจะเห็นไดวาโดยศักยภาพของเมือง ซึ่งเปนเมืองชายแดนที่มี
สถานบริการประเภทรานอาหาร โรงแรม ที่พัก พรอมประกอบกับมีภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลาย
และการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจะทําใหการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลสามารถพัฒนาไป
ได ซึ่งจะสงผลตอทางดานการพัฒนาอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจโดยสวนรวมดวย โดยคํานึงถึงการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่สอดประสานกับการเชื่อมโยงการทองเที่ยวผานทางรถโดยสาร(เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพ)
รถไฟ (สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ) และทางเครื่องบิน (สนามบินนราธิวาส-สุวรรณภูมิ)
สรุป ถาการพัฒนาประสบผลสําเร็จจะทําใหเมืองสุไหงโก-ลกเปนเมืองที่พักของนักทองเที่ยวและเศรษฐกิจดี
หมายเหตุ เมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ไม ใ ช เ มื อ งท อ งเที่ ย วเพราะไม มี เ อกลั ก ษณ ห รื อ แหล ง ท อ งเที่ ย ว แต เ มื อ ง
สุไหงโก-ลกสามารถเปน HUB หรือที่พักสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อเดินทางตอไปทองเที่ยวในประเทศไทยหรือ
ออกไปทองเที่ยวยังมาเลเซีย หรือเปนเมืองที่นักทองเที่ยวเขามาพักผอนหาความสําราญในชวงสั้นๆ
3. ดานการแกไขปญหาความยากจน
นโยบายนายกเทศมนตรี
11. สนับสนุนใหชุมชนมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสงเสริมการเรียนรูไปสูการประกอบ
อาชีพตามความถนัด
นโยบายของรัฐบาล ขจัดความยากจน
จุดแข็ง
1. การมีสวนรวมของประชาชน การนัดหมายประชุมยังสามารถทําไดโดยจัดเวลาประชุมให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนสูง
3. ลักษณะพื้นทีย่ ังเปนกึ่งเมือง กึ่งชนบทการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมยังสามารถทําได
4. มีกองตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางาน
จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งบประมาณมีไมเพียงพอ
บุคลากรขาดความรู ความชํานาญและมีไมเพียงพอ
ผูชํานาญการเฉพาะดานไมมี
มาตรฐานการศึกษาของคนในพื้นที่ยงั ดอยอยู
ตลาดแรงงานในพื้นทีไ่ มมี
ประชาชนละทิ้งวัฒนธรรมประเพณี การชวยเหลือเกื้อกูลกัน หันไปใชชีวิตแบบทุนนิยมมากขึ้น
ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
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โอกาส
1. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความยากจนมีการจัดสรรงบประมาณตางๆ ลงสู
ชุมชนโดยตรง
2. มีสถานศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่จะใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ
3. แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อุปสรรค
1. เหตุการณความไมสงบ
2. ทัศนคติความเชื่อไมนิยมสงบุตรหลานใหเรียนตอในระดับสูงขึ้นในสายสามัญและสายวิชาชีพ
3. ระเบียบกฎหมายไมเอื้ออํานวยตอการทํางานชวยเหลือประชาชน
วิเคราะห ในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาความยากจนมีจุดแข็งที่สําคัญ คือ สภาพของพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนชุมชนกึ่ง
เมือง กึ่งชนบท ในสวนรอบนอกยังเปนพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การสนับสนุนดานวิชาการ จากสถานศึกษาและหนวยงานในพื้นที่จะสามารถผลักดันการแกไขปญหาความ
ยากจนในพื้นที่ไดประสบผลสําเร็จ
สรุป หากพัฒนาไดสําเร็จ ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
นโยบายนายกเทศมนตรี
6. บริหารจัดการการศึกษาดานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสการเรียนรูแกเด็ก เยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใหมีความรูความสามารถเขาสูระดับสากล
7. สงเสริมและพัฒนาการกีฬา และจัดใหมีการแขงขันทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
8. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาวะของเมือง
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียนตั้งอยูใ นตัวเมือง/ในชุมชน
การบริหารงานโดยทุกคนมีสวนรวม
มีสถานที่ อุปกรณ เทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
มีงบประมาณเพียงพอ สามารถดําเนินการได
มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
มีกฎหมายใหอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา การกีฬา นันทนาการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
7. เทศบาลใหการสนับสนุนการจัดงานประเพณีอยางตอเนือ่ ง
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จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาคารเรียนไมเพียงพอ
สถานที่ อุปกรณออกกําลังกายมีไมพอ ไมมผี ูใชบริการ
บุคลากรมีไมเพียงพอ/งานมากกวาคน
ขาดการประเมินพัฒนาการและการประเมินตามสภาพจริง
การสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาของคนในพื้นที่ยงั ดอยอยู
ขาดการประชาสัมพันธที่ดี

โอกาส
1. ชุมชนในเขตเทศบาลเขมแข็งเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และกีฬาสูง
2. มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชาชนในแตละกลุมยังคงยึดถือวัฒนธรรมปฏิบัติเปนแนวทาง
3. ผูปกครองใหความรวมมือ ประชาชนในชุมชนมีสวนรวม
4. รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพืน้ ที่
5. เด็ก เยาวชน ประชาชน สนใจในการออกกําลังกาย
6. เปนพื้นที่ชายแดนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ
7. ในพื้นทีย่ ังมีสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหประชาชนศึกษาในหลากหลายสาขา เชน วิทยาลัยการ
อาชีพ วิทยาลัยชุมชน เปนตน
8. ประชาชนยึดมั่นในศาสนา
อุปสรรค
1.
2.
3.
4.

ครู/บุคลากรมีการโอน (ยาย) คอนขางสูง
ผูปกครองไมมีความเชื่อถือ และสนใจกับโรงเรียนเทศบาล
บริเวณคับแคบ จํานวนนักเรียนนอย
วัฒนธรรมประเพณีถูกลืมหรือไมใหความสนใจ

วิเคราะห เทศบาลมีจุดแข็งที่สําคัญ คือ มีกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลในดานของการใหบริการ
การศึกษา การบํารุงกิจการทางดานศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนการจัดกิจกรรมดานการ
นันทนาการ และการกีฬา ประกอบกับมีปจจัยหนุนจากภายนอก โดยเฉพาะการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
ประชาชนในพื้นที่และรัฐบาล จะทําใหการพัฒนาทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การ
กีฬาและนันทนาการประสบผลสําเร็จ
สรุป ซึ่งจะมีผลทําใหเยาวชน ประชาชนไดรับการพัฒนา และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพทุกดานและอยางทั่วถึง

71

5. ยุทธศาสตรดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นโยบายนายกเทศมนตรี
7. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและจัดใหมกี ารแขงขันทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
10. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง และผูด อยโอกาส
12. สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหเพียบพรอม ทั้งดานบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
นโยบายรัฐบาล การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ดานการปองกันปญหายาเสพติด
จุดแข็ง
1. นโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเทศบาลชัดเจน
2. งบประมาณสนับสนุนมีเพียงพอ
3. มีศูนยตอสูเ พือ่ เอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.

บุคลากรไมเพียงพอ
ความจริงจังในการปฏิบัติงานของบุคลากรคิดวาไมใชหนาที่ความรับผิดชอบเปนงานฝาก
ความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
ความรูความเขาใจของบุคลากรในเรื่องของการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดยังนอย
ขาดการบํารุงขวัญในเรื่องของความชอบพิเศษในสายปองกันยาเสพติด

โอกาส
1. ความเขมแข็งขององคกรชุมชน (อสม.แกนนําชุมชน)
2. นโยบายของรัฐดานยาเสพติดที่ชัดเจน
3. ความรวมมือและการประสานระหวางองคกรภาคีเครือขาย
อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สภาพเมืองชายแดน/แหลงพัก
ธุรกิจบันเทิงในพื้นที่เปนแหลงมั่วสุมเสพยา
สถานการณความไมสงบเปนชองทางในกลุมผูคาขยายตัวไดรวดเร็ว
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติชวยเหลือเทศบาลในการตอสูยาเสพติดไมมี
การมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องนี้นอยถือวาไมใชธุระ
ราชการสวนกลางและภูมภิ าคไมเสริมบทบาทใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงาน
ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดแตพยายามดําเนินงานรองโดยใชงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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7. ขาดการประสานงานและการประสานการปฏิบัติในดานของขอมูลขาวสาร กิจกรรม และการ
ทํางานกับหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติด
ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีนโยบายที่ชดั เจน
มีงบประมาณที่เพียงพอ
ปริมาณบุคลากรฝายสนับสนุนการทํางานมีเพียงพอ
การบริการดานสุขภาพเชิงรุกลงไปใหบริการในพืน้ ที่
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ
ความจริงจังของเจาหนาที่ปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชนมีสูง
มีเทศบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่
มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

จุดออน
1. ขาดผูรับผิดชอบงานหลัก
2. ความรู ความสามารถของผูรับผิดชอบงาน
3. ตลาดสด โรงฆาสัตว ไมผานมาตรฐาน
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความรวมมือและการประสานงานภาคีเครือขายภาครัฐและภาคประชาชน
สื่อตางๆและเทคโนโลยีชวยประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขาวสาร
องคกรชุมชนเขมแข็งชวยเหลือในการปฏิบัติงาน
มีสถานที่ออกกําลังกาย/สวนสาธารณะพรอมและเพียงพอตอการใหบริการ
การมีสวนรวมขององคกรรัฐ ภาคีเครือขายตางๆ
มี พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายหลักทีใ่ หอํานาจในการดําเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

อุปสรรค
1. การมีสวนรวมของประชาชน
- ผูประกอบการไมใหความรวมมือเทาที่ควรคํานึงถึงผลประโยชนสว นตัวมากกวาสุขภาพ
อนามัยโดยสวนรวม
- ผูบริโภค ไมสนใจสิทธิประโยชนที่ตนเองจะไดรับ
2. พื้นที่รับผิดชอบกวางดูแลไมทั่วถึง
3. พฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวติ ดั้งเดิมของประชาชนในทองถิ่นที่ยังไมปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญ
ที่เกิดขึ้น
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

เมืองชายแดนมีการลักลอบนําเขาสินคา (อาหาร) ที่ไมไดมาตรฐานเขามาขายในเขตพื้นที่
ปญหาแรงงานตางดาวซึ่งมักจะนําโรคภัยไขเจ็บเขามาแพรระบาดใหคนในพื้นที่
ประชากรแฝงเขามาอยูในพืน้ ที่เปนจํานวนมาก
แหลงบันเทิง/หญิงบริการ
ปญหายาเสพติดแพรระบาดในพื้นที่
การมีสวนรวมของประชาชนในดานของสุขภาพอนามัยมีนอย

ดานการสงเสริมการกีฬา
จุดแข็ง
1. มีกฎหมายใหอํานาจหนาที่เทศบาลในการจัดการสงเสริมและแขงขันกีฬา
2. มีสนามกีฬา เชน สนามกีฬามหาราช สนามกีฬาในสวนสาธารณะ สนามกีฬาในโรงเรียนและ
สถานที่ราชการ
3. เทศบาลสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการแขงขันกีฬาอยางแพรหลายในทุกระดับทุกประเภท
กีฬา
4. เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรูค วามสามารถทางดานกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬา
จุดออน
1. สนามกีฬายังขาดการพัฒนาใหไดมาตรฐาน ยังไมเหมาะสมตอการจัดการแขงขัน
2. มีการตัดงบประมาณรายจายทางดานการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณการกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา
จากฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ เนื่องจากนําการเมืองเขามาเกี่ยวของ
โอกาส
1. เปนโนบายของรัฐบาลในการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
2. มีการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวางไทย-มาเลเซีย เปนประจําทุกป
3. กลุม ชมรม สุขภาพตางๆ มีการรวมตัวกันออกกําลังกายเปนจํานวนมาก
อุปสรรค
1. เหตุการณความไมสงบเรียบรอย
2. ขาดการพัฒนาการกีฬาในระดับแขงขัน
3. ขาดโรงยิมเนเซียม สําหรับการแขงขันกีฬาในรม
วิเคราะห จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในภาพรวมของการพัฒนาทางดานสังคมและ
คุณภาพชีวิตแลว การดําเนินการแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดอาจจะดําเนินการไมประสบผลสําเร็จ
อันเนื่องมาจากขอจํากัดในดานของบุคลากร ความรูความสามารถ ความชํานาญงานและการสนับสนุนอยาง
เพียงพอจากหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนในดานของการสาธารณสุขและการกีฬานั้น เนื่องจากมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายที่ชัดเจน มีบุคลากร มีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง หากสามารถทําความเขาใจกับฝายนิติบัญญัติ
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ได ก็จะสามารถพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จได ซึ่งจะกอใหเกิดผล ทําใหสุขภาพอนามัยของประชาชนดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
6. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายนายกเทศมนตรี
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการปญหามลพิษตางๆ เชน ขยะและน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกใหสะอาด สวยงาม นาอยู
จุดแข็ง
1. ความพรอมดานเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. งบประมาณมีเพียงพอ
3. บุคลากรฝายปฏิบัติ (คนงาน)มีเพียงพอ
4. โครงการติดตั้งบอดักไขมันสามารถดําเนินการไดผลสําเร็จ
5. เทศบัญญัติใหอํานาจในการปฏิบัติงาน
6. มีพื้นที่สีเขียวเยอะ/สวนสาธารณะเพียงพอ
7. ไดรับรางวัลเมืองนาอยูดา นสุขภาพเปนขวัญและกําลังใจใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
8. มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขาดความตอเนื่องของการดําเนินงาน
ไมมีระบบการกําจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล/น้ําเสีย ที่ถูกหลักสุขาภิบาล
ระบบระบายสาธารณะภายในเมืองไมไดมาตรฐาน
การบังคับใชกฎหมายตามเทศบัญญัติไมเขมแข็งเพียงพอ
ฟุตบาท/ทางเทา ไมไดมาตรฐาน
ขาดการจัดระเบียบแผงลอย

โอกาส
1. การดําเนินงานที่ผานมายังไมมีการตอตาน/คัดคานจากประชาชน
2. นโยบายของรัฐเปนวาระแหงชาติ
3. กระแสจากสื่อตางๆ ใหความสําคัญ ประชาชนตื่นตัว
4. เมืองชายแดนที่รัฐบาลใหความสนใจ และใหการสนับสนุน
5. มีแมน้ําไหลผานกั้นชายแดน ทําใหการถายเทของเสียในเมืองดีขนึ้
6. ไดรับสัญญาเชาที่ดินรถไฟทําตลาดสดทําใหการพัฒนาปรับปรุงไดสะดวกขึ้น
7. มีโครงการชีววิถีพิทกั ษสงิ่ แวดลอมตามกระแสพระราชดําริ
8. ไดงบสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการจัดทําศูนยการกําจัดขยะแบบครบวงจร
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อุปสรรค
1. ความรวมมือระหวางองคกรรัฐยังไมเพียงพอง
2. การมีสว นรวมของชุมชนยังไมเพียงพอ
3. ปญหาการเมืองทองถิ่น ผลกระทบดานฐานเสียงทําใหไมสามารถดําเนินการตามระเบียบกฎหมายได
อยางเต็มที่
4. ลักษณะการวางผังเมืองมีถนน ตรอก ซอยมาก
5. มีฟารมเลี้ยงสุกรอยูในเขตเมือง
6. มีรานรับซื้อของเกา/ขี้ยาง/โรงงานอยูในยานชุมชน
7. การประกอบกิจการไมแปรรูปที่พักไมจาํ นวนมากในพื้นที่
วิเคราะห จากการพิจารณาแลวเห็นไดวาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติของเมืองสุไหงโก-ลก ที่สําคัญไดแก
แมน้ําสุไหงโก-ลก ก็ยังอยูในสภาพที่ดี ปญหาหลักๆ ก็จะอยูที่สภาพแวดลอม ซึ่งในแนวทางแกไขก็มีโครงการ
และงบประมาณขนาดใหญ เชน โครงการบอกําจัดขยะเขามาดําเนินการ ซึ่งในอนาคตโครงการแกไขปญหา
ต า งๆ เพื่ อ รั ก ษาสภาพแวดลอ มของเมือ ง ก็ ยอ มจะเกิ ด ขึ้น ซึ่ ง จะทํา ให ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางยั่งยืน ซึ่งหากการพัฒนาประสบผลสําเร็จ จะทําใหเกิดสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
นโยบายนายกเทศมนตรี
14. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนกําหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารเมือง
15. สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของเทศบาลที่ถูกตองเที่ยงตรงสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได
16. จัดใหมีการบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตองโปรงใส เปนธรรมและประทับใจอยาง
เสมอภาค
17. พัฒนาบุคลกรทุกระดับของเทศบาลใหมีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจและมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานในทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
ดานการมีสวนรวมและการรับรูขาวสารของประชาชน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.

มีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
มีงบประมาณแลเครื่องมือที่ทันสมัย เพียงพอ
มีระเบียบฯ พระราชบัญญัติฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่แนนอน
มีสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน จดหมายขาว วารสารรายเดือน เว็บไซด
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จุดออน
1. ยังขาดความรู ความเขาใจในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาล
2. ไมมีศูนยขอ มูลขาวสารที่เหมาะสมในการใหบริการประชาชน
3. กองตางๆ ยังไมใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธขาวสาร และผลงานของกอง
โอกาส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลใหความรวมมือ
ใชแหลงชุมชน รานคา รานชา กาแฟ เปนที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีสถานีวิทยุ สวท.ตั้งอยูใ นพื้นที่
มีบริษัทใหบริการเคเบิลทีวีของทองถิ่นในพืน้ ที่
สื่อมวลชน ใหความสนใจติดตามขาวและสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่
มีหนวยงานภายนอก เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนใหการสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน
ภาษามาลายู

อุปสรรค
1. ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
2. เหตุการณความไมสงบในพื้นที่
3. ประชาชนยังไมใหความสําคัญในการติดตามขอมูลขาวสารของทองถิ่น
วิเคราะห จากการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งแลว พบวาการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนเกิด
จากปญหาในดานของภาษาและการสื่อสาร ซึ่งก็สามารถแกไขไดจากการพัฒนาและปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ
ของเทศบาลและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรในดานการสื่อสารประชาสัมพันธ และสรางภาคีความ
รวมมือกับประชาชนในรูปแบบตางๆเพื่อใหเขามามีสวนรวมกับเทศบาล
สรุป เทศบาลจะใชกระบวนการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหประชาชนได
ทราบและเขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลอยางแทจริงโดยการ
จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. การเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล
2. การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดในการบริหารงานของเทศบาล
3. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงานในดานตางๆ ของเทศบาล
4. การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล
5. ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการไดรบั ผลในการดําเนินงานรวมกับเทศบาล
ซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนการการรับรูขาวสารที่ถูกตองทันเหตุการณและประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานกับเทศบาลในทุกระดับ
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ดานการใหบริการแกประชาชน
จุดแข็ง
1. มีการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจตางๆ ที่ชัดเจนมีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
กําหนดไวแนนอน
2. เจาหนาทีม่ ีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
3. ประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น
4. มีการใหบริการเปนพิเศษ เชน รับชําระภาษีทางไปรษณีย ทางอินเตอรเน็ต
5. มีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยในการใหบริการ
จุดออน
1. ทํางานลดขั้นตอนไมเปนไปตามระเบียบแบบแผน
2. เมือ่ เจาหนาที่ ที่ไดรับการอบรมแลว ไมทํารายงานแจงใหทราบหรือนําเสนอในทีป่ ระชุม
ประจําเดือน เพื่อการปฏิบัติงานที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. การใหบริการบางเรื่อง เชน ชําระภาษีไมเปนไปตามกําหนด เนื่องจากประชาชนผูชําระภาษีไมอยูใน
พื้นที่
4. สถานที่ใหบริการแยกยายถิ่นอยูหลายที่
5. เจาหนาทีย่ ึดติดรูปแบบในอดีตไมพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางาน
6. เจาหนาทีเ่ กีย่ งงานปดความรับผิดชอบ
โอกาส
1. รัฐบาลสนับสนุนใหมกี ารนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ เชน มีการโอนเงินดวย
ระบบอีเล็คทรอนิค มีระเบียบการจายเงินผานธนาคาร
2. ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3. มีกฎหมายที่จะใชบังคับกับการใหบริการประชาชนใหเปนไปดวยความรวดเร็ว โปรงใส
อุปสรรค
1. เกิดเหตุการณไมสงบ จึงทําใหการจัดเก็บภาษีไดลดนอยลง
2. ระเบียบกฎหมายบางประการออกมาขัดขวางการปฏิบัติงาน
วิเคราะห จากจุดแข็งที่มกี ฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยาง
ตอเนื่องประกอบกับปจจัยเสริมในสวนของการสนับสนุนจากรัฐบาล จัดสรรงบประมาณอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นจาก
รัฐบาล จะทําใหเทศบาลสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป เทศบาลสามารถพัฒนาการใหบริการประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
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ดานการพัฒนาบุคลากร
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
ปฏิบัติงาน
5.
6.

องคกรมีกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานถูกตองและชัดเจน
การปฏิบัติงานยึดหลักการบริหารจัดการดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา
ผูบริหารสงเสริมและสรางเสริมบุคลากร ยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู ความสามารถในการ
มีงบประมาณเพียงพอตอการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
มีระบบคุณธรรมในการคัดเลือกคนเขามาปฏิบัติงาน ทําใหไดคนมีความรู ความสามารถ

จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

องคกรใหการสนับสนุนงบประมาณ ในการยกระดับดานการศึกษาแกบุคลากรไมเพียงพอ
ความขัดแยงของบุคลากรในองคกร ทําใหการปฏิบัตงิ านไมบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนดไว
บุคลากรมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในภารกิจขององคกร
ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความกาวหนาในหนาที่ตําแหนง
บุคลากรขาดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง

โอกาส
1. รัฐบาลและคณะผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการศึกษาแกบุคลากร
2. มีสถาบันตางๆ เปดอบรม สัมมนาดานวิชาการเพื่อเสริมสรางพัฒนาความรู ทักษะแกบุคลากรใหเกิด
ความเชี่ยวชาญใหแตละตําแหนงไดศึกษาเรียนรูเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนแกองคกร
3. มีสถาบันการศึกษารองรับบุคลากรสําหรับผูที่ตองการยกระดับการศึกษา
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดานพัฒนาบุคลากร
อุปสรรค
1. บุคลากรมีรายไดไมเพียงพอในการดํารงชีพ และศึกษาตอ
2. เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ทําใหขาดความมั่นใจในการเดินทางไปศึกษาตอ
วิเคราะห
เมื่อพิจารณาจากจุดออนและจุดแข็งแลว เทศบาลมีโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากร ใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานสนองตอบตอภารกิจของเทศบาลไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันระเบียบ
กฎหมายก็เ ปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลที่ตองการความกาวหน าไดศึ กษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนําวุฒิ
การศึ ก ษามาใช ใ นการเลื่ อ นระดั บ และเลื่ อ นตํ า แหน ง และมี ก ารจั ด การศึ ก ษาอบรม เพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
ในสวนของเครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ก็มีงบประมาณเพียงพอตอการจัดหา
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สรุป ในดานของการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใชจะสามารถดําเนินการได ซึ่งจะมีผลใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัย และเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชน
8. ดานความมัน่ คงและเสริมสรางสันติสุข
นโยบายนายกเทศมนตรี
4. สนับสนุนองคกรยามทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ งานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล
13. การปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกูภยั ใหทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ดานการสนับสนุนองคกรยามทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ งานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.

เปนองคกรจัดตั้งโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนที่รูจักและยอมรับจากประชาชนในทองถิ่น
สามารถปฏิบัติหนาที่แบงเบาภารกิจของเจาหนาที่ทหาร,ตํารวจ ในพื้นที่ไดดี
ทําใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหนาที่

1.
2.
3.
4.
5.

ไดรับการดูแล สนับสนุนจากเทศบาลนอยเกินไป
การคัดเลือกบุคลากรอยูใ นวงจํากัด
หัวหนางานไมมีสวนรวมในองคกรเทาที่ควร
ไมมีการจัดสรรงบประมาณที่แนนอนในการบริหารจัดการ
ไมมีสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร

จุดออน

โอกาส
1. เปนองคกรที่มีโอกาสพัฒนาใหเขมแข็งไดในอนาคต
2. รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญขององคกรมากขึ้นโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
3. เปนองคกรที่อยูในนโยบายการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นในปจจุบัน
อุปสรรค
1. พื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลกวางขวางเกินไป
2. บุคลากรมีไมเพียงพอ
3. ปญหาความไมสงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต
วิเคราะห จาก SWOT เห็นวาเทศบาลซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับงานรักษาความ
สงบเรียบรอยในเขตเทศบาลใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตนั้น ควรสนับสนุนองคกรยามทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถสรางขวัญกําลังใจใหกับ
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บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได ประกอบกับมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของ
องคกร
สรุป การพัฒนาองคกรยามทองถิ่น ยังมีชองทางโอกาสเปดกวางอยูมาก เนื่องจากเปนแนวนโยบายของรัฐ
รวมถึงแนวนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ถาไดรับการพัฒนาที่ถูกตองและถูกทาง โดยจะเปนเหลักประกัน
เบื้องตนใหกับประชาชนในพื้นที่ได เนื่องจากมีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคกรอื่น
ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กูภัยใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
จุดแข็ง
1. เมื่อมีเหตุการณสาธารณภัยเกิดขึ้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดวยความตัง้ ใจและเต็ม
ความสามารถ
2. มีการฝกซอมแผนการระงับอัคคีภัย วิ่งออกกําลังกาย และออกกายบริหาร
เปนประจําสัปดาหละ 2 วัน
3. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง และมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณ
เครื่องใชตางๆในการระงับสาธารณภัย
4. มีสมาชิก อปพร.เปนกําลังเสริมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
จุดออน
1.
2.
3.
4.

ในการอยูเ วรยามเตรียมพรอม เจาหนาที่ผูอยูเวรยามยังขาดความกระตือรือรน
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช มีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ไมทันสมัย
เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานไมมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาไมคอยมาควบคุมสั่งการ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

โอกาส
1. เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานสามารถเขารับการฝกอบรมกับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(สงขลา) และหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและระงับสาธารณภัย
2. เดินทางทัศนศึกษา ณ เทศบาลชั้น 1 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประเทศมาเลเซีย เพื่อ
นํามาปรับปรุงใหดีขึ้น
3. เปดสอบบรรจุเปนพนักงานเทศบาล จางพนักงานจางเปนพนักงานจางตามภารกิจเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจ
อุปสรรค
1. เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นประชาชนผูที่ไมเกีย่ วของจะเขามามุงดูเหตุการณ และจะเขามาปฏิบัติ
หนาที่เอง ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เปนการกีดขวางการ
ทํางาน
2. ในการเตรียมการปองกันอัคคีภัยไมสามารถที่จะติดตั้งถังเคมีดับเพลิง ใหกับชุมชน และแหลงที่
ประชาชนอยูหนาแนนได เนื่องจากเหตุการณกอความไมสงบ
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3. ในบางครั้งเมื่อขอเขาไปตรวจตราในบานเรือนประชาชน เพื่อใหคําแนะนําสิ่งที่กอ ใหเกิดอัคคีภยั ได
งาย เจาของบานไมคอยใหความรวมมือ
4. เสนอแผนขออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย เพียงพอกับสภาพพื้นที่ ไมไดรับการอนุมตั ิ
วิเคราะห เมื่อศึกษา พิจารณาจุดแข็ง-จุดออน เทศบาลสามารถที่จะบริหารจัดการภัยไดดี ไมวาดานบุคลากรและ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆที่ทันสมัย และเพียงพอ
สรุป ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู มีทกั ษะ ในการปองกันสาธารณภัย เทศบาลไดเปดโอกาสใหบุคลากร
เขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ พรอมทั้งจัดหาอุปกรณ เครือ่ งมือเครื่องใชที่ทันสมัยและจําเปนตอการปฏิบัติงาน
********************
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บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
“สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเที่ยว คุณภาพชีวติ ประชาชนดี มีโครงสรางพื้นฐาน
ไดมาตรฐาน”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
1. การดําเนินการพัฒนาเพือ่ ใหเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนเมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเที่ยวมีแนว
ทางการพัฒนา คือ
1.1 บริหารจัดการศึกษา วิชาการ เทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสการเรียนรูแ กเด็ก เยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใหมีความรู ความสามารถเขาสูระบบสากล
1.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬาและจัดใหมกี ารแขงขันกีฬาทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ
1.3 การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวโดยพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเปนศูนยรวมการทองเที่ยวเชื่อม
ประสานกับเมืองขางเคียงเพือ่ เปนเครือขายเมืองทองเที่ยว
2. การดําเนินการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดี โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ
2.1 สนับสนุน สงเสริมใหมีกองทุนพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน
2.2 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง และผูด อยโอกาส
2.3 สงเสริมและรณรงคการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
2.4 การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน
2.5 การสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน อยูอยางไทย ใชอยางพอเพียง
2.6 สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหเพียบพรอมทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใชอยางมีประสิทธิภาพ
2.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
3. การดําเนินการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก มีโครงสรางพืน้ ฐานไดมาตรฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ
3.1 การดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําใหไดมาตรฐานเพื่อปองกันน้ําทวมในเขตเมือง
3.2 ปรับปรุงและขยายถนน ทางเทา ไฟฟาสาธารณะ ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน
3.3 การเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว ปลูกตนไม และปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะในเขตเทศบาลใหดูรมรืน่
สะอาดสวยงาม
3.4 การดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในชุมชน
3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการปญหามลพิษตางๆ

จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
Goals
Kpls
1. จํานวนถนนที่ไดรับการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน
กอสราง ซอมแซมและ
1. กอสราง บํารุงรักษา
ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ
(ไฟฟาสองสวาง) ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

50

1

-

-

1

-

-

1

-

ป 2555
3

-

1

-

ป 2556
4
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50

1

-

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554
3
3

5

1

ป 2552
3

1

ขอมูลพื้นฐาน
Baseline Data
ป 52 - 56
16
1. จํานวนถนนในเขตเทศบาล
ทั้งสิ้น 149 สาย ชํารุดตอง
ซอมแซม 16 สาย
2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ
(ไฟฟาสองสวาง) จํานวน
1,800 จุด ติดตัง้ เพิ่ม จํานวน
50 จุด

3. จํานวนจุดทีม่ ีปญหาดาน 3. จํานวนจุดทีไ่ ดรับการ
วิศวกรรมจราจรที่ไดรับการ พัฒนาดานวิศวกรรมจราจรที่
ไดมาตรฐานแลว จํานวน
พัฒนาใหไดมาตรฐาน
10 จุด จากจํานวนที่มีปญหา
เพิ่มขึ้น
ทั้งหมด 15 จุด
1. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ 1. จํานวนสวนสาธารณะที่อยู
ดานเศรษฐกิจและการ
ไดรับการพัฒนาสงเสริม
ในความดูแลของเทศบาล
ทองเที่ยว
จํานวน 5 แหง ไดแก
1. การสงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มขึ้น
- สวนรื่นอรุณ
- สวนสิรินธร
- สวนมิ่งขวัญประชา

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
Goals

ดานการแกไขปญหาความ
ยากจน
1. การจัดตั้งกองทุน
ฝกอบรมอาชีพ พัฒนาอาชีพ

ตัวชี้วัด
Kpls

1. กลุมอาชีพที่ไดรับการ
อุดหนุน (กองทุน) ในการ
สงเสริมอาชีพในชุมชน มี
จํานวนเพิ่มขึ้น

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554

5 ชุมชน

ป 2555

4 ชุมชน

ป 2556
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5 ชุมชน

ป 2552

ขอมูลพื้นฐาน
Baseline Data
- สวนภูมินทร
- สวนหนาโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 แหง

5 ชุมชน

ป 52 - 56

24 ชุมชน 5 ชุมชน
1. กลุมอาชีพที่ไดรับการ
สงเสริมอาชีพในชุมชน
ประกอบดวย
- กลุมอาชีพการเลี้ยงนก
กระทา (ชุมชนเสาสัญญาณ)
- อาชีพตัดเย็บเสื้อผากลุมสตรี
(สตรีในเขตเทศบาล)
- กลุมอาชีพทําพวงหรีด
ดอกไมจนั (ชุมชนตันหยง
มะลิ)
- พัฒนาอาชีพศิลปะมวยไทย
(ชุมชนหลังดาน)
รวมทั้งสิ้น 4 กลุมอาชีพที่ผาน
การอุดหนุนจากเทศบาล

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
Goals
Kpls
Baseline Data
ป 52 - 56
60%
1.รอยละของจํานวนเด็กใน 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานการศึกษา ศาสนา
ขึ้นไป
สังกัดที่ไดรับการพัฒนาทั้ง จํานวน 4 ศูนย มีจํานวน
ประเพณี วัฒนธรรม และ
นักเรียน 808 คน
ทางดานสติปญ
 ญาและ
ภูมิปญญาของทองถิ่น
2. มีโรงเรียนเทศบาล จํานวน
1. ดานการสงเสริมการศึกษา รางกาย
ทั้งในระบบและนอกระบบ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 แหง จํานวนนักเรียน 3,450
ของนักเรียนทุกคนทุกกลม คน ประกอบดวย
โรงเรียน
- ระดับอนุบาล 598 คน
สาระวิชาและทุกระดับชัน้
- ระดับประถมศึกษา 2,476คน
- ระดับมัธยมศึกษา 376 คน
10
1. จํานวนนักเรียนที่เรียนดี 1. เทศบาลมอบทุนการศึกษา
ทุน
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอน
แตยากจนไดรบั ทุนการ
ปลายเพื่อศึกษาตอในระดับ
ศึกษาเพิ่มขึน้
ปริญญาตรี จํานวน 2 ทุน
9
1. ในเขตเทศบาลมี
2. การสงเสริม ทํานุบํารุง
1.จํานวนศาสนสถานที่
แหง
ศาสนสถาน ประกอบดวย
ศาสนา
ไดรับการอุดหนุน
- วัด จํานวน 4 แหง
งบประมาณ
- มัสยิด จํานวน 5 แหง

9
แหง

2
ทุน

60%
ขึ้นไป

ป 2552

9
แหง

2
ทุน

60%
ขึ้นไป

9
แหง

2
ทุน

60%
ขึ้นไป

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554

9
แหง

2
ทุน

60%
ขึ้นไป

ป 2555

9
แหง

2
ทุน

60%
ขึ้นไป

ป 2556

85

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
Goals
Kpls
Baseline Data
ป 52 - 56
12
1. งานประเพณีที่ทาง
1. งานประเพณีที่ทางเทศบาล
3. สงเสริมสนับสนุนใหมี
การอนุรักษ ฟน ฟู สืบทอด เทศบาลไดจัดขึ้นในแตละป ไดจัดในพืน้ ที่ จํานวน 12 งาน/ งาน/ป
ป ประกอบดวย
จารีต ประเพณี
- ประเพณีอาซูรอสัมพันธ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
- ประเพณีรอมฏอน
ปญญาทองถิ่น
- ประเพณีลอยกระทง
- งานขึ้นปใหม
- ประเพณีตรุษจีน
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีสุนตั หมู
- งานสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
- ประเพณีตรุษอิดิลอัฏฮา
- ประเพณีเขาพรรษา
- งานเมาลิด
- ประเพณีบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน

ป 2552
12
งาน/ป

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554
12
12
งาน/ป
งาน/ป

ป 2555
12
งาน/ป

86

ป 2556
12
งาน/ป

53

392

ป 2552
1 ครั้ง

5

53

392

5

53

392

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5

53

392

ป 2555
1 ครั้ง

-

-

37

ป 2556
1 ครั้ง

87

53

5

1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการ
ลงทะเบียน จํานวน 579 คน
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวน 392 คน

2. จํานวนผูพิการที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ (คน) เพิ่มขึ้น

1. มีจํานวนผูพิการที่ไดรับการ
ลงทะเบียน จํานวน 80 คน
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวน 53 คน

5

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
Goals
Kpls
Baseline Data
ป 52 - 56
2. กิจกรรมที่จดั การฝกอบรม 1. จัดกิจกรรมเขาคายจริยธรรม 5 ครั้ง
เยาวชน จํานวน 40 คน/ป
ดานคุณธรรมจริยธรรม
(ครั้ง) ตองจัดการฝกอบรม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ
392
เบี้ยยังชีพ (คน) เพิ่มขึ้น

ดานสังคมและพัฒนาคุณ
ชีวิต
1. สงเสริมงานดานสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการ
สังคม

3. จํานวนผูปวยเอดสที่ได
รับเบี้ยยังชีพ (คน) เพิ่มขึ้น

1. มีจํานวนผูปวยเอดสที่ไดรบั
การลงทะเบียน จํานวน 11 คน
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวน 5 คน

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
Goals
2. สงเสริมสุขภาพอนามัย
ตลอดจนการพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
Kpls
Baseline Data
ป 52 - 56
10%
1. เด็กอายุ 0-6 ปในชุมชน 1.จํานวนเด็กอายุ 0-6 ป ใน
เขตเทศบาลที่ไดรับการเฝา ชุมชนเขตเทศบาล จํานวน
871 คนที่ไดรบั การเฝาระวัง
ระวังภาวะโภชนาการมี
ภาวะโภชนาการ 781 ราย
จํานวนเพิ่มขึ้น
(89.67%)
10%
2. นักเรียนชั้น ป.1และ ป.2 2.จํานวนนักเรียนชั้น ป.1 และ
ป.6 สังกัดโรงเรียนเทศบาล มี
สังกัดโรงเรียนเทศบาลที่
843 ราย ไดรับวัคซีนชั้นเสริม
ไดรับวัคซีนชัน้ เสริมใน
ในโรงเรียนมี 758 ราย (90%)
โรงเรียนมีจํานวนเพิ่มขึน้
26%
3. อสม.ในเขตเทศบาลที่ผาน 3. อสม.ในเขตเทศบาลมี
จํานวน 148 รายผานการอบรม
อบรมดานสาธารณสุขมูล
ดานสาธารณสุขมูลฐาน
ฐานมีจํานวนเพิ่มขึ้น
จํานวน 110 ราย (74.3%)

3%

5%

2%

ป 2555
2%

5%

1%

ป 2556
2%

89

4%

5%

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554
2%
2%

5%

5%

ป 2552
2%

6%

1. ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ใหมีพนื้ ที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

4
สาย

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน
Goals
Kpls
Baseline Data
ป 52 - 56
20%
4. โรคติดตอ/โรคระบาดใน
4.ผูปวยโรคติดตอ/โรค
เขตเทศบาล มีดังนี้
ระบาดในเขตเทศบาลมี
- โรคไขเลือดออก 92 ราย
จํานวนลดลง
- โรคอุจจาระรวง 166 ราย
- โรควัณโรค 16 ราย
- โรคเพศสัมพันธ 64 ราย
- โรคเอดส 451 ราย ไดรับการ
รักษา 354 ราย
19%
5. ผูติดยาเสพติดที่ไดรับการ 5. จํานวนผูติดยาเสพติดใน
บําบัดโดยสมัครใจมีจํานวน พื้นที่มีจํานวน 108 คน ไดรบั
การบําบัดแลว 88 คน
เพิ่มขึ้น
(81.48%)
ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. การปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน

1.ถนนสายหลักในเขตเทศบาล มี
จํานวน 4 สาย ประกอบดวย
- ถนนเอเชีย 18
- ถนนเจริญเขต
- ถนนประชาวิวัฒน
- ถนนทรายทอง 4
ปรับปรุงเกาะกลางถนนใหมีตนไม
ยืนตนและไมประดับ

4%

1
สาย

4%

ป 2555
4%

-

5%

ป 2556
4%

90

3%

1
สาย

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554
4%
4%

3%

1
สาย

ป 2552
4%

1
สาย

ดานการบริหารจัดการที่ดี
1.สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาล

2. การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล
และการบําบัดน้ําเสีย

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
Goals

1.จํานวนผูแทนชุมชนที่
เขารวมเวทีประชาคม (คน)
ตองการใหชุมชนเขารวมทั้ง
24 ชุมชน

1. สถานที่กําจัดขยะและบอ
กําจัดขยะทีก่ อสราง (แหง)
ใหมีจํานวนเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด
Kpls

1. ชุมชนในเขตเทศบาลมี
จํานวน 24 ชุมชน
ผูแทนชุมชนทีเ่ ขารวมเวที
ประชาคม 22 ชุมชน

1. สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล
ตั้งอยูที่ชุมชนโตะลือเบ
ตองการเพิ่มบอกําจัดขยะ
จํานวน 1 แหง

ขอมูลพื้นฐาน
Baseline Data

5 สื่อ

24
ชุมชน

ป 52 - 56
1
แหง

5 สื่อ

24
ชุมชน

ป 2552
1
แหง

5 สื่อ

24
ชุมชน

ป 2553
-

5 สื่อ

24
ชุมชน

ป 2554
-

5 สื่อ

24
ชุมชน

ป 2555
-

5 สื่อ

24
ชุมชน

-

เปาหมาย Targets

2. การประชาสัมพันธขอมูล 1. จํานวนชองทางเพื่อการ
รับรูขอมูลขาวสารภายใน
ขาวสารใหรับรูขอมูล
องคกรสูประชาชน

1. ชองทางในการ
ประชาสัมพันธมีทั้งหมด
5 สื่อ ดังนี้
- สื่อบุคคล
- สื่อมวลชน
- สื่อสิ่งพิมพ
- สื่อโสตทัศน

91

ป 2552

82.35%

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554

57%

83.35%

ป 2555

57%

84.35%

ป 2556

92

ป 52 - 56

81.35%

57%

ตัวชี้วัด
Kpls

80.35%

57%

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
Goals

84.35%

57%

ขอมูลพื้นฐาน
Baseline Data
- สื่อกิจกรรม
ชองทางในการรับรูขาวสาร
ของเทศบาลสูประชาชนมี
ครบทั้งหมด 5 สื่อ

1. รอยละของประชาชนที่มา 1. คะแนนประเมินการบริหาร
3. การจัดระบบบริการ
ประชาชนที่ทนั สมัย รวดเร็ว รับบริการมีความพึงพอใจ จัดการบานเมืองที่ดีดานความ
ในระดับ 3 (ระดับดี) มีมาก พึงพอใจของประชาชนที่มา
และมีประสิทธิภาพ
รับบริการมีความพึงพอใจใน
ขึ้น
ระดับดี รอยละ 79.35%

57%

4. การพัฒนาความรู
ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรมแกคณะผูบริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
ครูเทศบาล,ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง

1.จํานวนบุคลากรทั้งหมดของ
อปท 602 คน
- คณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล จํานวน 22 คน
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 50 คน
- ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง จํานวน 323 คน
1.รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรม-สัมมนา
เพื่อพัฒนาความรูความ
สามารถ คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น (คณะผูบริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
ครูเทศบาล,ลูกจางประจํา

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ตัวชี้วัด
Goals
Kpls
และพนักงานจาง

600 คน

ขอมูลพื้นฐาน
Baseline Data
ป 52 - 56
- พนักงานครูเทศบาลและครู
อัตราจาง จํานวน 207 คน
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรม-สัมมนา จํานวน 344
คน คิดเปนรอยละ 57
เพิ่มขึ้น

1. จํานวน อปพร. ที่ผานการ 1. มีประชากร(ชวงอายุ
ดานความมั่นคงและ
ระหวาง 18-60 ป) จํานวน
ฝกอบรม (คน) มีจํานวน
เสริมสรางสันติสุข
23,123 คน เปนสมาชิก
1. การสงเสริมใหประชาชน เพิ่มขึ้น
อปพร. หรือ กลุมกิจกรรมเพือ่
เขามามีสวนรวมในการ
สังคม ที่เขารวมกิจกรรมใน
รักษาความปลอดภัยทองถิ่น
การปองกันบรรเทาสาธารณะ
ภัย/รักษาความสงบเรียบรอย
เสริมสรางความเขมแข็งและ
สันติสุขในชุมชนและเมือง
จํานวน 543 คน

ป 2552

120 คน

120 คน

เปาหมาย Targets
ป 2553 ป 2554

120 คน

ป 2555

120 คน

ป 2556

93

120 คน

95

บทที่ 5
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นกําหนดไว 8 ยุทธศาสตร 41 แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้าํ
แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
แนวทางที่ 3 จัดใหมไี ฟฟา โทรศัพทใชอยางทั่วถึง
แนวทางที่ 4 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
แนวทางที่ 5 จัดทําผังเมืองและผังตําบล
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น
แนวทางที่ 2 จัดตั้งศูนยรับซือ้ ผลผลิตและผลิตภัณฑในทองถิ่น
แนวทางที่ 3 สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ
แนวทางที่ 4 พัฒนามาตรฐานและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
แนวทางที่ 5 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที่ 6 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาดานการแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
แนวทางที่ 1 สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 3 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา
แนวทางที่ 4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
แนวทางที่ 5 สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟน ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
แนวทางที่ 2 ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติด
แนวทางที่ 3 บําบัด ฟนฟู ทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด
แนวทางที่ 4 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
แนวทางที่ 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยและตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
แนวทางที่ 6 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 3 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
แนวทางที่ 5 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้าํ เสีย
ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
แนวทางที่ 2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดตี อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
แนวทางที่ 6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
แนวทางที่ 7 สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
แนวทางที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสว นรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและบรรเทา
สาธารณสุข
แนวทางที่ 3 สงเสริมใหทองถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
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สวนที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่ วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารทีค่ ัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามประกาศเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 (ปรากฏตามรายชื่อในสําเนาคําสั่งแนบทาย)
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2. วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป
**************************

