
บทท่ี  1 
บทนํา 

 

1. 1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
แสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้จะตอง
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่งท้ังนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง
ประสงคไดอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีตองกําหนดถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึง
สภาพการณนั้น 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดี จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ดัง
แสดงในรูปท่ี  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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รูปท่ีแสดงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ กับแผนพฒันาทองถ่ิน 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)

                         นโยบายรัฐบาล 
           (นโยบายแรงดวน  และนโยบายท่ัวไป)

                นโยบายกระทรวง กรม 
      (นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน) 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
      (ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด)

  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 
                    (บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนที่) 

             ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
( วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร 
                 และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน) 

 แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํา
งบประมาณ) 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
 1. เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะหาป ( พ.ศ. 2552-2556 ) ท่ีนําสูการแกไข
ปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
 2. เพื่อใหการพัฒนามีเปาหมายท่ีชัดเจน และมีความสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาล 
 3. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพฒันาสามป 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี  1   การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
 ในข้ันตอนนี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน จะตองพบผูบริหารทองถ่ินเพื่อ
ช้ีแจงวตัถุประสงค  ความสําคัญ  แนวทางและข้ันตอนในการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แลวจัดทํา
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติในโครงการดังกลาว แจงแจงผูท่ีเกี่ยวของเพือ่ทราบ 
 ขั้นตอนท่ี  2    การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

1.การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลท่ีควรจัดเก็บควรเปนขอมูลท่ีมีความครอบคลุมและทันสมัย ประกอบดวย ขอมูล  ประชากร    

อาชีพ     รายได     สุขภาพ     การศึกษา   ทรัพยากร  การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน  
อุตสาหกรรม  และขอมูลงบประมาณ  เปนตน 

2.การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถ่ิน 
เพื่อจะนํามาใชในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาและจะตองนําแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขั้นตอนท่ี  3  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาของทองถ่ินในปจจุบัน 

ข้ันตอนนี้เปนการประเมินถึงปจจัยภายในองคกร  ไดแก  จุดแข็ง  จุดออน  และปจจัยภายนอก  ไดแก  โอกาส  
และอุปสรรค  โดยใชเทคนิค  SWOT Analysis  มาเปนเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี  4     การกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 
 ในข้ันตอนนี้  ประกอบดวยกิจกรรม  2  กจิกรรม  คือ 
 1. การกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  การพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดม
คติอันเปน “จุดหมาย” ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา 
 2. การกําหนดภารกิจหลัก  หรือพันธกิจ (Mission)ในการพัฒนาทองถ่ินเปนการกําหนดส่ิงท่ีทองถ่ิน
จะตองทํา  โดยจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีทราบวาทองถ่ินตองการอะไร  และเปนอะไรในอนาคต  ดังนั้น  พันธกิจ
จึงเปนถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดการบริหารสาธารณะรวมท้ังแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณท่ี
ตองการนําเสนอ 
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 ขั้นตอนท่ี  5   การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรแกการดําเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  และขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  และ
สอดคลองกับวิสัยทัศน  และพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขั้นตอนท่ี  6  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน 
 เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการ  โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีทองถ่ินจะตองทํา
แลว  ซ่ึงวัตถุประสงคจําแนกไดเปน 2 สวน  คือ  วัตถุประสงคโดยรวมของทองถ่ิน  และวัตถุประสงคเฉพาะ
สวนหรือเฉพาะเร่ือง 
 ขั้นตอนท่ี  7  การกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพัฒนา 
 ข้ันตอนนี้จะสามารถจัดทําไดเ ม่ือไดมีการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจหลัก  วัตถุประสงคและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห SWOT  ดังนั้น  ข้ันตอนนี้จึงเปนการแสดงแนวคิด
หรือวิธีการท่ีทองถ่ินจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดอยางไร 

ขั้นตอนท่ี  8  การกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถ่ิน 
 เปนการกําหนดปริมาณหรือส่ิงท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา  โดยมีเง่ือนไขเร่ือง
เวลาท่ีตองการทํา  ปริมาณท่ีตองการ  คุณภาพ  สถานท่ี  ความเปนไปได  ซ่ึงจะสามารถกําหนดตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จเพื่อใชในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนได 
 ขั้นตอนท่ี  9  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจะนําผลที่ไดจากข้ันตอนท่ี 1-8 มาจัดทําราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินตามเคาโครงที่กําหนด  แลวนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และประชาคมเมืองเพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  และเสนอขอรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินตามลําดับ  เม่ือสภาทองถ่ินอนุมัติแลว  ผูบริหารทองถ่ินจึงประกาศใชแผน  ตอไป 
 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตรมีความสําคัญและประโยชนตอการบริหารงานหลายประการ คือ 
 1. ชวยกระตุนใหผูบริหารคิดวางแผน ปรับปรุงองคการที่ตนเองรับผิดชอบใหเขมแข็ง มีคุณภาพ
และกาวหนาอยูเสมอ 
 2. ชวยทําใหผูบริหารตองต่ืนตัวติดตามสถานการณตางๆ ตลอดเวลา เพ่ือวางแผนปรับปรุงองคการ
ใหทันกับการเปล่ียนแปลงตามสถานการณอยางรวดเร็ว โดยตองมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน ใหทันเหตุการณ
และสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคตไดดียิ่งข้ึน 
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 3. ชวยระบุถึงโอกาส ภัยอุปสรรค จุดแข็ง จุดออน และจุดยืนปจจุบันขององคกรและลูทางในการ
ดําเนินงานในอนาคต ซ่ึงจะทําใหการปรับเปล่ียนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรให
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพการณนั้น ๆ 
 4. ชวยทําใหการวางแผนปฏิบัติ (Action Plan หรือ Operation Plan) สําหรับแตละโครงการ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีตองปฏิบัติผลท่ีคาดวา
จะไดรับ รวมท้ัง การใชทรัพยากรและงบประมาณของแตละโครงการไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
 5. ชวยทําใหเจาหนาท่ีทุกฝายขององคการที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการมีความ
เขาใจรวมกันท่ีถูกตองและเขาใจในแนวเดียวกันในเร่ืองทิศทางและความคาดหวังตางๆขององคกร 
 6. ชวยทําใหการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ในองคการเกิดประสานงานกันและผนึกกําลังไปใน
แนวทางเดียวกันไดดียิ่งข้ึน 
 7. ชวยลดความขัดแยงและความซํ้าซอนท่ีอาจเกิดข้ึน เพราะมีจุดรวมในการทํางานดวยกนัหากแตละ
ฝายในองคกรขาดจุดรวมในการทํางานรวมกัน อันเปนผลจากการรับรูหรือเห็นภาพทิศทางขององคกรไม
ตรงกันก็จะทําใหเกิดความขัดแยงหรือความซํ้าซอนในการทํางานข้ึนได 
 8. ชวยใหการจัดสรรและการใชทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร ไมวาจะเปนเงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

************************************* 
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บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ประวัติความเปนมา 

      สุไหงโก-ลก  (Sungai  Kolok)  เปนภาษามาลายู  มาจากคําวา (Sungai) แปลวา แมน้ํา  ลําคลอง  และ
คําวา  โก-ลก  (kolok) แปลวา  คดเค้ียว  ถาเปนคํานามหมายถึง  มีดพรา   ท่ีคนพื้นเมืองนิยมใช   เม่ือนําคําวา
สุไหงรวมกับโก-ลก  หมายถึง  แมน้ําท่ีคดเค้ียว   คงเรียกช่ือเมืองตามแมน้ําท่ีไหลผานพ้ืนท่ี      ปจจุบันแมน้ํา
สายน้ีเปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
 เดิมบริเวณตําบลสุไหงโก-ลก เปนพื้นท่ีของตําบลปูโยะ ข้ึนกับอําเภอสุไหงปาดี ตอมาเม่ือมีความ
เจริญมากข้ึนมีประชากรมากข้ึน จึงไดแยกออกจากตําบลปูโยะ จัดต้ังเปนตําบลสุไหงโก-ลก 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดรับการจัดต้ังในสมัยท่ีจอมพล ป.พิบูลยสงคราม  เดินทางมาตรวจ
ราชการท่ีตําบลสุไหงโก-ลก นายวงศ  ไชยสุวรรณ  กํานันตําบลสุไหงโก-ลกในขณะน้ัน      ไดรองขอตอ
จอมพล ป.พิบูลยสงคราม  เพื่อขอจัดต้ังตําบลสุไหงโก-ลก ข้ึนเปนเทศบาล ตอมาเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2483  
จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก  โดยมีนายวงศ  ไชยสุวรรณ เปนนายกเทศมนตรี
คนแรก 
 หลังจากจัดต้ังเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ได 8 ป ตําบลสุไหงโก-ลก   ก็ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน 
กิ่งอําเภอขึ้นกับอําเภอสุไหงปาดี มีเขตปกครอง 4 ตําบล คื่อ ตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปูโยะ ตําบลปาเสมัส 
และตําบลมูโนะ จนกระท่ังวันท่ี 1 มกราคม 2496 จึงไดรับการยกฐานะเปนอําเภอสุไหงโก-ลก 
 เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ในสมัยแรกเริ่มการจัดต้ังมีพื้นท่ี 22 ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีการ
ประกาศเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 83 ตอนท่ี 21 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2509 ขยายเขตเทศบาลออกไปทางทิศเหนืออีก 0.5 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จึงมี
พื้นที่รวมท้ังส้ิน 22.50 ตารางกิโลเมตร 
 ตอมาเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2547 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาล
ตําบลสุไหงโก-ลก ข้ึนเปน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 อาณาเขต  

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  มีอาณาเขตติดตอดังนี้                                                                                                            
           ทิศเหนอื         ติดตอตําบลปาเสมัส   อําเภอสุไหงโก-ลก ความยาวประมาณ  6.4 กม. 
             ทิศใต         ติดตอตําบลกายูคละ   อําเภอแวง   ความยาวประมาณ  4.3  กม. 
           ทิศตะวนัออก    ติดตอแมน้ําโก-ลก  (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย)  ความยาวประมาณ   8.6  กม. 

 ทิศตะวนัตก      ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุรู  อําเภอสุไหงปาดี  ความยาวประมาณ  4.1 กม. 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูทางตอนใตของแหลมมาลายู มีลักษณะสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขต 
 รอน สภาพพื้นท่ีมีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล คือมีเพียง 2 ฤดู คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยฤดูรอนจะอยู
ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซ่ึง
เปนลมรอนที่พัดจากทะเลจีนใต จึงทําใหอากาศโดยท่ัวไปรอนข้ึน โดยจะรอนมากท่ีสุดในเดือนเมษายน แตก็ไม
รอนอบอาวเทากับจังหวัดท่ีอยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุม ไดแกชวงท่ีไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงหอบเอาไอน้ําและความชุมช่ืน
จากทะเลฝงอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย เขามาทําใหมีฝนตกชุก ฝนท่ีตกสวนใหญจะเปนชวงบายถึงคํ่า 
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกชวงหนึ่งเปนชวงท่ีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงพัดพาความชื้นจากอาวไทยเขามา ทําใหมีฝนตกชุกระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ซ่ึงจะทําใหมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากเปนแหงๆ และเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุทกภัยในทุกป อุณหภูมิโดยเฉล่ีย ประมาณ 27-29 
อาศาเซนเซียส     (อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุดอยูท่ี   22-23 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  อยูท่ี 31-32 องศา
เซนเซียส) 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูระหวางเขาตะเว เขาลีแป และเขา
บาดูตาโมง ไปจรดแมน้ําสุไหงโก-ลก ซ่ึงกั้นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบและที่ราบลุมตํ่ากวา 50 เมตร สภาพพื้นท่ีเปนลอนคล่ืนสูงๆตํ่าสลับกันไป 
และมีพื้นท่ีราบอยูริมฝงแมน้ําโก-ลก ซ่ึงมีพื้นท่ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉล่ีย 10-14 เมตร พื้นท่ี
สวนใหญประมาณรอยละ 80 ยังคงเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีวางเปลา และพื้นท่ีสาธารณะ และท่ีเหลืออีก
ประมาณรอยละ 20 จะเปนท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง นอยและอ่ืนๆ โดยยานชุมชนหนาแนนและ
เขตพาณิชยกรรม จะอยูทางดานทิศตะวันออกคอนไปทางเหนือ ของพ้ืนท่ี สวนพื้นท่ีอยูอาศัยหนาแนนปาน
กลางจะอยูตอเนื่องกับชุมชนหนาแนนมากไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดานนอก 
กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4050 และ4057 โดยสวนใหญยังเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนพื้นท่ีของจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงต้ังอยูหางจากแนวท่ีเปนศูนยกลางการ
เกิดแผนดินไหว  โดยกรมทรัพยากรธรณีไดกําหนดไววาเม่ือพิจารณาตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยแลว 
กําหนดใหบริเวณจังหวัดนราธิวาสอยูในเขตปลอดแผนดินไหว (Aseismic Zone) 
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2. ขอมูลดานพื้นฐานท่ีสําคญั 
1. ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 จํานวนถนนในเขตเทศบาลท้ังส้ิน 149 สาย ชํารุดตองซอมแซม 16 สาย 
  - ถนนคอนกรีต จํานวน 60 สาย 
  - ถนนแอสฟลทติก จํานวน 20 สาย 
  - ถนนลาดยาง จํานวน 89 สาย 
  - ถนนลูกรัง จาํนวน 2 สาย 
 1.2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 แหง 

1.3 ขอมูลดานไฟฟา 
  - ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) จํานวน 1,800 จุด ตองการติดต้ังเพิ่มเติมอีก  50 จุด 
 ท่ีมา : 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 

ท่ีมา : สํานักงานประปาสวนภูมิภาค อําเภอสุไหงโก-ลก 
1.5 พื้นท่ีเส่ียงภัยจากน้ําทวม 

 จากภาวะฝนตกหนักในชวงกลางเดือนธันวาคม ปรากฏวาไดเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีริมฝงแมน้ําโก-ลก
ตอเน่ืองมาจนถึงบริเวณถนนเจริญเขต ไดแกถนนวิถีอุทก ซอยแยกตางๆของถนนเจริญเขตและมีชุมชนตางๆ
ถูกน้ําทวมและตองอพยพประชาชน ไดแก ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนทากอไผ ชุมชนทาประปา ชุมชนบือเร็ง 
ชุมชนโปฮงยามู และชุมชนทาโรงเลื่อย และยังมีชุมชนท่ีถูกน้ําทวมแตไมตองการอพยพประชาชน ไดแก
ชุมชนหลังดาน ชุมชนเจริญสุข และชุมชนปาโงเปาะเส็ง นอกจากนี้ยังมีบริเวณท่ีถูกน้ําทวมเปนประจําก็คือ
บริเวณศาลเจาแมโตะโมะ 
 ท่ีมา : กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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3. ขอมูลดานการแกไขปญหาความยากจน 
 

 แสดงการลงทะเบียนคนยากจนในเขตเทศบาลท่ีผานการทําประชาคมแลว 
อําเภอ/เขต/เทศบาล สย.1 สย.2 สย.3 สย.4 สย.5 สย.6 สย.7 ปญหา 

อ่ืน ๆ 
รวม 

เทศบาลเมือง   สุไหงโก-ลก 7 - - 1 - 1 47 80 136 
สย.1   =       ปญหาที่ดินทํากิน              สย.5   =        ปญหาการถูกหลอกลวง 

 สย.2   =       ปญหาคนเรรอน                                                       สย.6   =        ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
 สย.3   =       ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย                             สย.7    =        ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน 
 สย.4   =       ปญหาการใหความชวยเหลือนักเรียน                         สย.8    =   ปญหาอื่นๆ 
                                    /นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม  
ท่ีมา :  ท่ีวาการอําเภอสุไหงโก-ลก  ณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550   
4. ขอมูลดานประชากร 

สถิตประชากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ วันท่ี  ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
ตํ่ากวา 1 ป 108 110 218 

1 ถึง 4 1,229 1,155 2,384 

5 ถึง 9 1,797 1,741 3,538 

10 ถึง 14 1,813 1,848 3,661 

15 ถึง 19 1,570 1,596 3,166 

20 ถึง 24 1,529 1,594 3,123 

25 ถึง 29 1,460 1,612 3,072 

30 ถึง 34 1,387 1,665 3,502 

35 ถึง 39 1,356 1,636 2,992 

40 ถึง 44 1,339 1,766 3,105 

45 ถึง 49 1,319 1,584 2,903 

50 ถึง 54 1,036 1,229 2,265 

55 ถึง 59 836 906 1,742 

60 ถึง 64 493 530 1,023 

65 ถึง 69 379 407 786 

70 ถึง 74 237 326 563 

75 ถึง 79 167 239 406 

80 ถึง 84 99 146 245 

85 ถึง 89 52 60 112 

90 ถึง 94 29 40 69 

95 ปขึ้นไป 2 7 9 

รวม 18,237 20,197 38,434 
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การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในระยะ 20 ป 
 

กลุมประชากร 2548 % 2553 % 2558 % 2563 % 2568 % 
1 วัยประถมศึกษา (5-14 ป) 7222 17.21 6912 15.58 6638 14.15 7025 14.22 7379 14.29 
2 วัยแรงงาน (15-59 ป) 25016 59.59 26782 60.36 28051 59.79 28498 58.01 28620 55.41 
3 วัยพ่ึงพา (0-14,>60 ป) 7268 17.26 8351 18.79 10987 23.35 14739 29.79 19304 33.84 
4 อัตราสวนการพึ่งพิง 29.05 - 31.18 - 39.16 - 51.71 - 67.44  
5 วัยสูงอายุ (> 60 ป) 2976 7.07 3537 7.96 4795 10.12 6332 12.8 8155 14.61 

ท่ีมาขอมูล:สรุปผลจากการคํานวณประชากรกลุมอายุ และ (4) =(3)/(2)*100 (โครงการจัดทําแผนแมบท) 
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5. ขอมูลทางดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 

 5.1 ขอมูลทางดานการศึกษา 
 ตารางท่ี 1 โรงเรียนและระดับท่ีเปดสอน 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน สังกัด ระดับท่ีเปดสอน 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฏรบํารุง) เทศบาล อนุบาล-ประถมศึกษา 
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงมะลิ) เทศบาล อนุบาล-ประถมศึกษา 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาล อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) เทศบาล อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
5 โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก สพฐ. ประถมศึกษา 
6 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพฐ. มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
7 โรงเรียนรังผ้ึง เอกชน อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
8 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต เอกชน อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
9 โรงเรียนผดุงวทิย เอกชน อนุบาล 
10 โรงเรียนบานสุชาดา-เกษมทรัพย เอกชน อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 3 
11 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. 
12 วิทยาลัยชุมชน ก.ศึกษาธิการ อนุปริญญา   

ตารางท่ี 2 จํานวนนักเรียน และครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ลําดับท่ี ชื่อศูนยพฒันาเด็กเล็ก นักเรียน ครู 
1 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 71 3 
2 วัดโก-ลกเทพวิมล 200 11 
3 มัสยิดอัลอามีน 351 17 
4 มัสยิดอะหมาดียะห 186 10 
 รวม 808 41 

  

ตารางท่ี 3  จํานวนนักเรียน และครูโรงเรียนเทศบาล 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน นักเรียน ครู 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎรบํารุง) 516 39 
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานตันหยงมะลิ) 77 12 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 1,214 68 
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) 669 47 

ขอมูล  :  กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2551 
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ตารางที่ 5 ขอมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2 เฉพาะเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

กอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 
หอง 

ปฐมวัย 
อ.1 

อ.2 
รวม 

ป.1 
ป.2 

ป.3 
ป.4 

ป.5 
ป.6 

รวม 
ม.1 

ม.2 
ม.3 

รวม 
ม.4 

ม.5 
ม.6 

รวม 

รวม
ทั้งสิ้น 

ชาย 
- 

- 
- 

- 
110 

116 
157 

129 
112 

138 
762 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

762 

หญิง 
- 

- 
- 

- 
100 

139 
127 

134 
130 

130 
760 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

760 

รวม 
- 

- 
- 

- 
210 

255 
285 

263 
242 

268 
1,523 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,523 
บานสุไหงโก-ลก 

หอง 
- 

- 
- 

 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
42 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

42 

ชาย 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

157 
129 

109 
395 

71 
51 

44 
166 

561 

หญิง 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

142 
170 

122 
434 

115 
130 

104 
349 

783 

รวม 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

299 
299 

231 
829 

186 
181 

148 
515 

1,344 
สุไหงโก-ลก 

หอง 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

7 
8 

7 
22 

5 
5 

5 
15 

37 

ชาย 
- 

- 
- 

- 
110 

116 
157 

129 
112 

138 
762 

157 
129 

109 
395 

71 
51 

44 
166 

1,323 

หญิง 
- 

- 
- 

- 
100 

139 
127 

134 
130 

130 
760 

142 
170 

122 
434 

115 
130 

104 
349 

1,543 

รวม 
- 

- 
- 

- 
210 

255 
225 

263 
242 

268 
1,463 

299 
299 

231 
829 

186 
181 

148 
515 

2,807 
รวม 

หอง 
- 

- 
- 

- 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
42 

7 
8 

7 
22 

5 
5 

5 
15 

79 

ขอมูล :  ณ วันที่  10  มิถุนายน  2551 
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ตารางที่ 6 ขอมูลนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เฉพาะเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

กอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อโรงเรียน 
เพศ 
หอง 

ปฐมวัย 
อ.1 

อ.2 
อ.3 

รวม 
ป.1 

ป.2 
ป.3 

ป.4 
ป.5 

ป.6 
รวม 

ม.1 
ม.2 

ม.3 
รวม 

ม.4 
ม.5 

ม.6 
รวม 

รวม
ทั้งสิ้น 

ชาย 
- 

64 
71 

48 
183 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
183 

หญิง 
- 

67 
43 

37 
147 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
147 

รวม 
- 

131 
114 

85 
330 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
330 

ผดุงวิทย 

หอง 
- 

5 
3 

3 
11 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
11 

ชาย 
13 

32 
47 

- 
92 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
92 

หญิง 
29 

48 
31 

- 
108 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
108 

รวม 
42 

80 
78 

- 
200 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
200 

อนุบาลบาน
สุชาดา 

หอง 
1 

2 
2 

- 
5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
5 

ชาย 
- 

36 
34 

- 
70 

48 
41 

41 
37 

31 
44 

242 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
312 

หญิง 
- 

23 
39 

- 
62 

46 
27 

34 
35 

31 
24 

197 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
259 

รวม 
- 

59 
73 

- 
132 

94 
68 

75 
72 

62 
68 

439 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
571 

เกษมทรัพย 

หอง 
- 

2 
2 

- 
4 

3 
2 

2 
2 

2 
2 

13 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
17 

ชาย 
- 

18 
26 

29 
73 

22 
15 

19 
9 

14 
15 

94 
5 

6 
11 

22 
- 

- 
- 

- 
189 

หญิง 
- 

15 
22 

36 
73 

15 
16 

16 
17 

20 
17 

101 
4 

6 
9 

19 
- 

- 
- 

- 
193 

รวม 
- 

33 
48 

65 
46 

37 
31 

35 
26 

34 
32 

195 
9 

12 
20 

41 
- 

- 
- 

- 
382 

รังผึ้ง 

หอง 
- 

1 
2 

2 
5 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

6 
1 

1 
1 

3 
- 

- 
- 

- 
14 
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กอนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อโรงเรียน 

เพศ 
หอง 

ปฐมวัย 
อ.1 

อ.2 
อ.3 

รวม 
ป.1 

ป.2 
ป.3 

ป.4 
ป.5 

ป.6 
รวม 

ม.1 
ม.2 

ม.3 
รวม 

ม.4 
ม.5 

ม.6 
รวม 

รวม
ทั้งสิ้น 

ชาย 
- 

51 
40 

29 
91 

26 
24 

21 
18 

24 
22 

135 
11 

17 
13 

41 
- 

- 
- 

- 
267 

หญิง 
- 

38 
43 

35 
81 

34 
22 

28 
24 

28 
32 

168 
16 

11 
10 

37 
- 

- 
- 

- 
286 

รวม 
- 

89 
83 

64 
172 

60 
46 

49 
42 

52 
54 

303 
27 

28 
23 

78 
- 

- 
- 

- 
553 

บุณยลาภ
นฤมิต 

หอง 
- 

3 
3 

3 
6 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

12 
1 

1 
1 

3 
- 

- 
- 

- 
21 

ชาย 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
217 

204 
219 

640 
128 

111 
91 

330 
970 

หญิง 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
347 

345 
354 

1,046 
331 

322 
226 

879 
1,925 

รวม 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
564 

549 
573 

1,686 
459 

433 
317 

1,209 
2,895 

แสงธรรม 

หอง 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
13 

13 
13 

39 
10 

10 
8 

28 
67 

ชาย 
13 

201 
218 

106 
538 

96 
80 

81 
64 

69 
81 

471 
233 

227 
243 

703 
128 

111 
91 

330 
2,013 

หญิง 
29 

191 
178 

108 
506 

95 
65 

78 
76 

79 
73 

466 
367 

362 
373 

1,102 
331 

322 
226 

879 
2,918 

รวม 
42 

392 
396 

214 
1,044 

191 
145 

159 
140 

148 
154 

937 
600 

589 
616 

1,805 
459 

433 
317 

1,209 
4,931 

รวม 

หอง 
1 

13 
12 

8 
24 

6 
5 

5 
5 

5 
5 

31 
15 

15 
15 

45 
10 

10 
8 

28 
135 

 ขอมูล :  ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2551 
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ตารางท่ี 7 ขอมูลนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 
ระดับ ปวช. 
 

จํานวนผูสมัคร จํานวนท่ีรับไว ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผน
รับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เคร่ืองกล ยานยนต 80 61 - 61 61 - 61 
2 เคร่ืองกล.ทวีภาคี ยานยนต - - - - - - - 
3 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 40 19 - 19 19 - 19 
4 พณิชยการ การบัญชี 40 1 16 17 1 16 17 
5 พณิชยการ คอมพิวเตอร 80 25 36 61 25 36 61 

รวมท้ังส้ิน 240 106 52 158 106 52 158 
 

ระดับ ปวส. 
 

จํานวนผูสมัคร จํานวนท่ีรับไว ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผน
รับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เคร่ืองกล เทคนิค    
ยานยนต 

40 22 - 22 22 - 22 

2 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 40 14 3 17 14 3 17 
3 การบัญชี การบัญชี 40 - - - - - - 
4 คอมพิวเตอรธุรกิจ การสราง

เว็บเพจ 
40 15 38 53 15 38 53 

รวมท้ังส้ิน 160 51 41 92 51 41 92 
 

ระดับ ปวช.ระบบเทียบโอนประสบการณ 
 

จํานวนผูสมัคร จํานวนท่ีรับไว ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผน
รับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เคร่ืองกล ชางยนต 20 6 - 6 6 - 6 
รวมท้ังส้ิน 20 6 - 6 6 - 6 
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ระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนประสบการณ 

จํานวนผูสมัคร จํานวนท่ีรับไว ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผน
รับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เคร่ืองกล  20 7 - 7 7 - 7 
2 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  20 27 - 27 27 - 27 
3 การบัญชี  20 13 20 33 13 20 33 
4 คอมพิวเตอรธุรกิจ  20 6 13 19 6 13 19 
5 การโรงแรม  20 - - - - - - 

รวมท้ังส้ิน 100 53 33 86 53 33 86 
 

ขอมูล : วิทยาลัยการอาชีพอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วนัท่ี  6  มิถุนายน พ.ศ. 2551  

ตารางท่ี 8 ตารางจํานวนนักเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก 

สถานศึกษา ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปอ. (คน) ปวช. (คน) หมายเหตุ 
กศน.สุไหงโก-ลก 89 415 432 - - - 
ขอมูล :  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วนัท่ี  10  มิถุนายน  2551 
 

 5.2 ขอมูลดานศาสนา 
  1) จํานวนวัดในพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีวัดจํานวน 4 วัด คือ         
วัดชลเฉลิมเขต วัดโก-ลกเทพวิมล วัดทองดีประชาราม วัดขวัญประชา 
  2) จํานวนมัสยิดและสุเหรา ในศาสนาอิสลาม มีจํานวนมัสยิด และสุเหรา 30 แหง 
 

 5.3 ขอมูลทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก         
จะแตกตางจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินในเขตภาคใตดวยกันเอง ท้ังนี้เพราะภายในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะผสมกลมกล่ืนกันในระหวางกลุมคน 3 เช้ือชาติ คือ ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ
ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และชาวไทยเช้ือสายจีน ในสวนของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ ก็ยังมีความ
แตกตางแยกยอยลงไปอีก ระหวางคนทองถ่ินดังเดิม และคนที่อพยพโยกยายมาจากภาคอ่ืนๆของประเทศไทย 
เชน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมาต้ังถ่ินฐานรวมตัวเปนชุมชนอยูในเขตเทศบาลเมืองสุไหง   
โก-ลก ประเพณีท่ีสําคัญก็เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเขาพรรษา ออกพรรษา ประเพณี
เดือนสิบ (วันสารทไทย) พิธีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันฮารีรายอ พิธีการเขาสุนัต วันรายอฮัจยี วันตรุษจีน       
สารทจีน พิธีแหเจาแมโตะโมะ เปนตน 
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6. ขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 6.1 การใชประโยชนในท่ีดินเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2540 กับป พ.ศ. 2548 
 

เนื้อท่ีการใชประโยชนใน
ท่ีดินป พ.ศ. 2540 

เนื้อท่ีการใชประโยชน
ในท่ีดิน ป พ.ศ. 2548 ประเภทการใชประโยชนในท่ีดิน 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

การ
เปล่ียนแปลง 

ท่ีอยูอาศัย 1,638 13.39 1,755 14.35 +117 
พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัย 286 2.34 399 3.26 +113 
อุตสาหกรรมและคลังสินคา 120 0.98 129 1.05 +9 
สถาบันการศึกษา 94 0.77 94 0.77 - 
สถาบันศาสนา 122 1.00 122 1.00 - 
สถาบันราชการ 224 1.83 224 1.83 - 
นันทนาการ 123 1.01 347 2.84 +224 
เกษตรกรรม 6,276 51.31 5,270 43.08 -1,006 
ท่ีวาง 2,922 23.89 3,462 28.31 +540 
ถนน ซอย 301 2.46 304 2.49 +3 
แมน้ํา ลําคลอง 126 1.03 126 1.03 - 
รวม 12,232 100 12,232 100 -   

6.2 จํานวนอาคารจําแนกตามชนิดของอาคารในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
  

ชนิดอาคาร จํานวน รอยละ 
บานเดี่ยว 3,897 26.22 
อาคารเดี่ยว 1,450 9.76 
บานแฝด 351 2.36 
ทาวนเฮาส 1,495 10.06 
หองแถว 5,656 38.06 
ตึกแถว/อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม 1,665 11.20 
โรงแรม 45 0.30 
อาคารชุด 10 0.07 
อาคารสํานักงาน 33 0.22 
อ่ืนๆ 261 1.75 
รวม 14,863 100.00 
ขอมูล :  จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม  2549 



 18

 6.3 ขอมูลการใหบริการทางการแพทย (ป พ.ศ. 2548) 
 

เตียง/ประชากร แพทย/เตียง จํานวน
ประชากรท่ี
รับผิดชอบ

(คน) 

 
จํานวนเตียง 

 
สัดสวน 

มาตรฐาน
ขององคการ
อนามัยโลก 

 
จํานวนแพทย 

 
สัดสวน 

มาตรฐาน
ขององคการ
อนามัยโลก 

195,451 200 1:977 1:200-250 18 1:11 1:10 
ขอมูล :  จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม  2549 

7. ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 7.1 ตารางปริมาณขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 

รายการ หนวย 
2548 2558 2568 

1.ประชากร คน 31,145 39,767 50,776 
2.อัตราขยะมูลฝอย กก./คน/วัน 1.6 1.5 1.2 
3.ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ตัน/วนั 49.8 59.6 60.9 
4.สัดสวนขยะมูลฝอยท่ีจัดเกบ็ได เปอรเซ็นต 90 95 100 
5.ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเกบ็ได ตัน/วนั 44.8 56.7 60.9   

7.2 ตารางปริมาณน้ําเสีย 
พ.ศ. 

รายการ หนวย 
2548 2558 2568 

1.ประชากร คน 31,145 39,767 50,776 
2.อัตราการใชน้ํา ลิตร/คน/วัน 200 210 220 
3.ปริมาณนํ้าใชเฉล่ีย ลูกบาศกเมตร/วัน 6,229 3,351 11,171 
4.ปริมาณนํ้าเสียเฉล่ีย ลูกบาศกเมตร/วัน 4,983 8,681 8,937 
 

หมายเหตุ ปริมาณนํ้าเสียเฉลี่ย =80% X ปริมาณนํ้าใชเฉล่ีย 
ขอมูล :  จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม  2549 
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8. ขอมูลดานความม่ันคงและการเสริมสรางสันติสุข 
8.1 ตารางขอมูลผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพื้นท่ี 

 

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 
เดือน 

เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม 
มกราคม - 3 3 - - - 
กุมภาพันธ 1 8 9 3 19 22 
มีนาคม - - - - - - 
เมษายน - - - - 1 1 
พฤษภาคม - - - - - - 
มิถุนายน - 1 1 1 2 3 
กรกฎาคม - - - 1 1 2 
สิงหาคม - - - 1 1 2 
กันยายน 1 2 3 1 - 1 
ตุลาคม - 1 1 - - - 
พฤศจิกายน 2 16 18 - - - 
ธันวาคม - - - - 30 30 

รวม 4 31 35 7 59 66 
 

8.2 ตารางขอมูลการกอความไมสงบในพ้ืนท่ี 
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 

เดือน 
วางเพลิง ลอบทําราย วางระเบิด วางเพลิง ลอบทําราย วางระเบิด 

มกราคม 1 - 1 - - - 
กุมภาพันธ - 1 2 - - 3 
มีนาคม 1 - - - - - 
เมษายน - - - - - 2 
พฤษภาคม - - 1 - - - 
มิถุนายน - 1 1 - 1 2 
กรกฎาคม - - - - - 1 
สิงหาคม - - 1 - 1 3 
กันยายน - 1 2 - 2 - 
ตุลาคม 1 - 1 - - 1 
พฤศจิกายน - - 1 - - - 
ธันวาคม - - - - - 1 

รวม 3 3 10 - 4 13 

ขอมูล :  สภ.สุไหงโก-ลก ณ พ.ศ.  2549 และ 2550 
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8.3 ตารางขอมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุม ท่ีเกิดขึ้นในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก 
 

คดีกลุมท่ี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 46 25 26 36 26 
2.คดีชีวิต รางกายและเพศ 63 43 45 59 45 
3.คดีประทุษรายตอทรัพย 214 144 198 208 118 
4.คดีอาญาท่ีนาสนใจ 123 90 159 138 101 
5.คดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 680 123 484 663 397 
รวม 1,126 425 912 1,104 687 
ขอมูล :  สภ.สุไหงโก-ลก  

9. ขอมูลดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 

9.1  สภาพเศรษฐกิจ 
 1. พืชเศรษฐกิจ  พื้นท่ีในเขตเทศบาลเปนเมืองสุไหงโก-ลก มีการทําเกษตรกรรมเปนหลัก โดยพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีปลูกในเขตพื้นท่ีเทศบาล ไดแก ยางพารา รองลงมาไดแก การปลูกขาวและลองกอง เปนตน 
     2. ดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบวา สวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ดําเนินการในลักษณะครอบครัว ไดแก โรงสีขาว รานซอม เคร่ืองยนตและอุปกรณไฟฟารานผลิต
อาหารประเภทขนมและเสนกวยเตี๋ยว สวนการลงทุนดานอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีระดับสูงและขนาดใหญ
ยังมีนอย ซ่ึงสวนหน่ึงเปนผลท่ีเกิดจากปญหาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการขาดแคลนแหลง
วัตถุดิบ สําหรับการอุตสาหกรรม เปนตน 
        3. ธุรกิจการคาและบริการ   เปนการคาปลีกและการคาสงและบริการ เปนโครงสรางเศรษฐกิจหลักของ
พื้นท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาชายแดนทั้งสงออกและนําเขาสินคาท่ีเปนผลิตผลอุตสาหกรรมจากเพื่อนบาน 
และการสงออกสินคาภาคเกษตรจากไทยเปนกิจกรรมการคาหลักท่ีสงผลตอเศรษฐกิจของเทศบาลเมือง             
สุไหงโก-ลก 

4.  การคาชายแดน ปจจุบันสภาพโดยรวมอยูในภาวะปกติ ซ่ึงมูลคาสินคานําเขา-สงออก แตละปนับ
พันลานบาท ซ่ึงแยกเปนสินคานําเขาและสินคาสงออก 10 อันดับ ดังนี้ 
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สถิติสินคานําเขา 10 อันดับ ปงบประมาณ 2550 
 

ลําดับท่ี ชื่อสินคา น้ําหนัก ราคา อากร ภาษีมูลคาเพิ่ม 
1 ไมแปรรูป,ไมหมอน,ไมไสกบ 147,186,297.93 1,458,229,562.11 14,647,872.00 103,115,430.00 
2 หนังโคหมักเกลือ 3,443,000.00 142,935,066.30 0.00 0.00 
3 บิสกิต,เวเฟอร,แวฟเฟล,มัมสเบค

คุกก้ี,ไพ,ขนมปงอบกรอบ 
1,376,836.40 107,865,064.03 5,428,080.00 7,930,916.00 

4 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 915.00 23,354,088.00 1,177,809.00 1,717,243.00 
5 หลอดไฟฟาและอุปกรณหลอดไฟ 166,321.20 19,124,489.04 861,259.00 1,399,037.00 
6 กาแฟปรุงสําเร็จรูป 191,866.00 15,278,484.80 764,131.00 1,122,988.00 
7 ปลาทูนาแชเย็น 257,340.00 5,198,268.00 0.00 0.00 
8 เสื้อผาเกาใชแลว 158,970.00 5,007,474.64 1,502,203.00 455,716.00 
9 ประตูไมสําเร็จรูป 340,148.00 3,519,294.10 176,708.00 258,727.00 

10 เศษกระดาษ 548,125.00 3,073,938.90 5,871.00 184,304.00 
11 อื่น ๆ 1,573,735.70 15,167,817.62 1,907,754.00 836,248.00 

รวมทั้งสิ้น 155,243,555.23 1,298,753,547.54 26,498,687.00 117,020,609.00 
 

สถิติสินคาสงออก 10 อันดับ ปงบประมาณ 2550 

ลําดับท่ี ชื่อสินคา น้ําหนัก ราคา อากร ภาษีมูลคาเพิ่ม 
1 อาหารกุง,อาหารปลา 18,092,910.00 455,147,864.16 0.00 - 
2 กาซปโตรเลียมเหลว 15,230,130.00 288,423,405.71 0.00 - 
3 ยางแผนดิบ,เศษยางจากตนยาง 5,205,500.00 119,507,500.00 0.00 - 

4 ผลไมสด(มะมวง,สม,เงาะ,มะปราง,มังคุด,
ลิ้นจี่) 

8,769,920.48 85,222,508.41 0.00 - 

5 หนังโค-หนังกระบือ(ฟอกสมบูรณแลว 132,268.00 63,203,264.76 0.00 - 
6 แปงมันสําปะหลัง,แปงขาวเหนียว

,แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป 
4,438,076.00 47,165,927.47 0.00 - 

7 ปลาเบญจพรรณสด,ปลาทู,ปลา
อินทรียแชนํ้าแข็ง(เล็ก) 

3,920,380.00 41,902,710.00 0.00 - 

8 ผาฝาย 100%,ผาผืนทอดวยใยสังเคราะห 236,087.18 40,918,568.52 0.00 - 
9 บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป,เสนหมี่ก่ึง

สําเร็จรูป,เสนหมี่ 
1,081,389.20 34,139,686.49 0.00 - 

10 โชคฝงพ้ืนใชกับประตูกระจก 223,543.90 21,588,101.40 0.00 - 
11 อื่น ๆ 9,492,368.01 132,172,147.11 43,610.00 - 

รวมทั้งสิ้น 66,822,582.77 1,329,361,684.03 43,610.00 - 
 

ขอมูล :  วันท่ี 1  ตุลาคม 2549- 30  กันยายน 2550 
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สถิติสินคานําเขา 10 อันดับ ปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับท่ี ชื่อสินคา น้ําหนัก ราคา อากร ภาษีมูลคาเพิ่ม 
1 ไมแปรรูป,ไมหมอน,ไมไสกบ 125,680,173.00 1,260,003,298.96 12,630,242.00 89,089,122.00 
2 หนังโคหมักเกลือ 2,186,500.00 87,708,580.34 0.00 0.00 
3 บิสกิต,มัมสเบคคุกก้ี,เจลี่บี,เวเฟอร

,แวฟเฟล,ขนมปงอบกรอบ 
1,038,135.93 83,091,849.58 2,425,759.00 5,986,481.00 

4 ปลาทูนาแชเย็น 1,013,206.00 45,957,202.81 0.00 0.00 
5 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 956.52 23,433,911.76 1,135,003.00 1,723,338.00 
6 หลอดไฟฟาและอุปกรณหลอดไฟ 132,732.60 14,958,291.87 677,908.00 1,104,564.00 
7 แปงสาลี 1,328,366.00 13,234,823.00 664,086.00 972,976.00 
8 เศษกระดาษ 1,827,216.00 10,380,842.82 0.00 716,669.00 
9 กาแฟสําเร็จรูป 50,761.00 4,222,398.25 212,052.00 310,417.00 

10 ประตูไมสําเร็จรูป 336,094.00 3,676,795.56 76,098.00 262,711.00 
11 อื่น ๆ 501,396.44 7,210,357.34 747,032.00 507,730.00 

รวมทั้งสิ้น 134,095,537.49 1,553,878,352.29 18,618,180.00 100,674,008.00 
 

สถิติสินคาสงออก 10 อันดับ ปงบประมาณ 2551 

ลําดับท่ี ชื่อสินคา น้ําหนัก ราคา อากร ภาษีมูลคาเพิ่ม 
1 อาหารกุง,อาหารปลา 12,543,775.00 330,526,645.93 0.00 - 
2 กาซปโตรเลียมเหลว 9,744,500.00 256,603,360.77 0.00 - 
3 เศษยางจากตนยาง 4,516,500.00 94,846,500.00 0.00 - 

4 ผลไมสด 10,821,983.50 98,242,720.12 0.00 - 
5 โค,กระบือ (มีชีวิต) 3,421,019.00 71,021,100.00 0.00 - 
6 ปลาทูสดแชนํ้าแข็ง 4,233,920.00 47,306,805.00 0.00  
7 ผาฝาย 100%,ผาผืนทอดวยใย

สังเคราะห 
262,677.52 51,403,891.02 0.00 - 

8 เสนหมี่,บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป,เสนหมี่
สําเร็จรูป 

931,533.60 29,213,149.46 0.00 - 

9 แปงมันสําปะหลัง,แปงขาวเหนียว
,แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป 

2,126,118.00 26,982,477.30 0.00 - 

10 หนังโค-หนังกระบือ ฟอกสมบูรณแลว 36,367.00 24,479,737.72 0.00 - 
11 อื่น ๆ 7,614,923.72 101,712,578.75 0.00 - 

รวมทั้งสิ้น 56,253,317.34 1,132,338,966.07 0.00 - 
 

ขอมูล :  วันท่ี 1  ตุลาคม 2550- 30  มิถุนายน 2551 
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ตารางแสดงสถิตินักทองเที่ยวเดินทางเขา-ออกในราชอาณาจักรไทย                                                     
ผานดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก พ.ศ. 2549-2550 

 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 
เดือน 

เขา ออก เขา ออก 
มกราคม 19,604 23,475 12,049 17,840 
กุมภาพันธ 22,186 25,484 13,031 14,580 
มีนาคม 21,398 19,741 16,713 16,053 
เมษายน 22,253 23,513 17,948 18,702 
พฤษภาคม 22,095 20,131 23,333 23,324 
มิถุนายน 23,827 24,643 24,458 23,254 
กรกฎาคม 23,234 21,034 21,851 23,138 
สิงหาคม 22,024 20,477 24,833 24,965 
กันยายน 26,146 22,121 23,470 24,796 
ตุลาคม 24,686 23,213 26,885 27,728 
พฤศจิกายน 16,327 21,413 24,190 22,111 
ธันวาคม 18,128 18,433 23,169 24,455 

รวม 261,908 263,683 251,930 260,946 

ท่ีมา : ดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก  

9.2  สถานท่ีทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ ในอําเภอสุไหงโก-ลก 
ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง) 
 ปาพรุสิรินธรเปนสวนหนึ่งของปาพรุโตะแดง ปาพรุแหงสุดทายของประเทศ ซ่ึงคลุมพื้นท่ีของ 3 อําเภอ 
คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอสุไหงปาดี มีพื้นทีป่ระมาณ 120,000 ไร แตสวนท่ีสมบูรณ
โดยประมาณมีเพียง 50,000 ไร เปนปาท่ียังคงความอุดมสมบูรณดวยสัตวปาและพรรณไม พื้นท่ีปาพรุมีลําน้ํา
สําคัญหลายสายไหลผาน คือ คลองสุไหงปาดี แมน้ําบางนรา และคลองโตะแดง อันเปนท่ีมาของชื่อปา 
 ภายในศูนยฯไดจัดใหมีทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ เพื่อประชาสัมพันธความรูดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปาพรุ เร่ิมท่ีบึงน้ําดานหลังอาคารศูนยวจิยัและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธรเปนสะพานไมตอลัด
เลาะเขาไปในปาพรุ ระยะทาง 1,200 เมตร บางชวงเปนสะพานไมรอยลวดสลิง บางชวงเปนหอสูงสําหรับมอง
ทิวทัศนเบ้ืองลางท่ีชอุมไปดวยไมนานาพรรณในปาพรุ จะมีปายช่ือตนไมท่ีนาสนใจและซุมความรูอยูเปนจดุ ๆ 
สําหรับใหความรูและยังมีหองจัดนิทรรศการใหความรูแกคนท่ีมาเท่ียวชมอีกดวย 
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ศาลเจาแมโตะโมะ 
 เดิมทีเจาแมโตะโมะประดิษฐานอยูท่ีบานโตะโมะ อําเภอสุคิริน จนกระท้ังชาวบานไดอัญเชิญมา
ประดิษฐานท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก   เปนท่ีนับถือของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจังหวัดใกลเคียง รวมท้ังชาวจีนใน
ประเทศมาเลเซียเปนอยางมากทุก ๆ ป จะมีการจัดงานประเพณีประจําปท่ีบริเวณศาลเจา ตรงกับวันท่ี 23 เดือน
สามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชน มีการจัดขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต 
ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟดวย 
 

ดานสุไหงโก-ลก 
 เปนดานการคาชายแดนท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการสรางสะพาน
เช่ือมระหวางประเทศ เปดต้ังแต 05.00 21.00 น. ชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยงัเพื่อซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ของ
กินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซ้ืออาหาร และผลไม เนื่องจากดานอยูหางจากตลาดสดท่ีขาย อาหาร ผักและ
ผลไม เพียง 800 เมตร  
 

สวนร่ืนอรุณ 
 ตั้งอยูริมถนนทรายทอง  2  ตรงขามฝงถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   เปนสวนสาธารณะพรอม
สนามเด็กเลน  มีหองสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียน  และมีรานอาหารไวบริการนักทองเท่ียวอีกดวย 
 

สวนภูมินทร 
 ตั้งอยูริมถนนเอเชีย 18 ติดกับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก   เปนท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   สวนนี้มีลักษณะเดนคือ  อุดมไปดวยไมประจําถ่ิน   เชน   หมากแดง   
ปาลมบังสูรย เปนตน 
 

สวนสิรินธร 
 ตั้งอยูริมถนนทรายทอง 5 ติดกับโรงเรียนเทศบาล 4 ยามเชา–เย็น  จะมีประชาชนไปใชบริการมากมาย   
เพราะมีบริเวณท่ีตั้งติดกับแมน้ําสุไหงโก-ลก   มีสระนํ้า   น้ําพุ 
 

สวนม่ิงขวัญประชา 
 มีขนาดใหญท่ีสุด ในปจจุบันไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใชบริการนอยมากและ
พบวาอาคารพักผอนบางหลัง ชํารุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ 
 

สนามกีฬามหาราช 
 อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เปนสนามกีฬาท่ี
ไดมาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ และยังมีสนามกอลฟของเอกชน ไดแก 
โก-ลกกอลฟคลับแอนดรีสอรท ตั้งอยูติดกับสวนม่ิงขวัญประชา โดยมีสนามไดรกอลฟท่ีไดมาตรฐาน 
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10. ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
 10.1 โครงสรางสวนราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
  
 
 

 
 

 
 

ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 

-นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 1 คน 

-รองนายกเทศมนตรีจากการแตงต้ังโดยนายกเทศมนตรีไมเกิน 
3 คน 

-ที่ปรึกษาหรือเลขานุการนายกเทศมนตรี แตงต้ังโดยนายก 
เทศมนตรีไมเกิน 3 คน 

-สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน 

-มาจากการเลือกต้ังของประชาชน 3 เขต ๆ ละ6 คน 

-เลือกกันเองเปนประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานเทศบาล 9 นักบริหารงานเทศบาล 8 

สถานธนานุบาล 

ผูจัดการสถานธนานุบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป 7) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง 8) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว/7ว 

กองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานท่ัวไป 8) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง 8) 

กองสวัสดิการและสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 

กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา 8)

โรงเรียนเทศบาล 1 

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ. 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ.2 

โรงเรียนเทศบาล 2 

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ.1 

โรงเรียนเทศบาล 4 

ผูอํานวยการโรงเรียน ค.ศ.2 
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‘10.2 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดจัดทําแผนอตัรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551  
เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคน และพัฒนาบุคลากรใหสามารถดําเนินการตาม
ภารกิจของเทศบาลไดสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ทําใหเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถคาดการณไดวา ในอนาคต 3 ปขางหนา ในการใช
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง และยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือควบคุมการใชจายดานการ
บริหารงานบุคคล ไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 
 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 นี้ คณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลังของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เปนประธานเห็นสมควรให
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
  (1) วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 และพ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาลและสภาพปญหาของเมืองสุไหงโก-ลก 
  (2) กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (3) กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 
  (4) จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 
40  ของงบประมาณรายจาย 
  (5) ตองการใหพนักงานเทศบาลทุกคน ไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 คร้ัง ไมวาจะเปนการ
จัดฝกอบรมภายในองคกร หรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของเปนผูจัดฝกอบรม 
  (6) ตองใหพนกังานเทศบาลทุกคนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน                                              
โดยไมกระทบตอภารกิจการงาน 
  (7) ตองการใหพนักงานและลูกจางเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีจริยธรรมและคุณภาพ 
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10.3  ขอมูลจํานวนบุคลากรของเทศบาล 
 

พนักงานเทศบาลแยกตามระดับ ลูกจาง 
ท่ี สวนราชการ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 รวม ประจํา 
พนักงาน
จาง 

รวม
ท้ังส้ิน 

1 สํานักงานปลัดฯ 1 1 1 5 3 1 - - - 12 4 49 65 
2 กองคลัง - 1 2 5 2 1 - - - 11 2 15 28 
3 กองวิชาการและ

แผนงาน 
- 1 - - 1 2 1 2 - 7 - 6 13 

4 กองการศึกษา - 1 1 3 1 - 1 - - 7 - 15 22 
5 กองชาง - - - 4 2 1 - - - 7 28 57 92 
6 กองสวัสดิการและ

สังคม 
- - - 1 - - - 1 - 2 - 3 5 

7 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

- - - 3 1 - - - - 4 10 134 148 

รวม 1 4 4 21 10 5 2 2 - 50 44 279 373 
 

ขอมูล :  งานการเจาหนาท่ี  ณ  เดือน  มิถุนายน  2551 
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10.4  ขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 การมีสวนรวมของประชาชนดานการเมืองอยูในระดับปานกลาง ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน  24,632  คน   
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน  13,903  คน  สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  11  พฤษภาคม  2551  มีผูสมัคร
ท้ังส้ิน  59  คน  ผูมาใชสิทธ์ิรอยละ  56.35 (3 เขต) บัตรเสียรอยละ 2.85 (3 เขต) บัตรไมประสงครอยละ 1.92    
(3 เขต)  นับวาเปนไปในทางที่ดี 
 

รายนามสมาชกิสภาเทศบาล และคะแนนของผูไดรับเลือกตั้ง  (11  พฤษภาคม  2551) 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล คะแนน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

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

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 

ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 
ไดรับเลือกต้ัง 

 

ท่ีมา  :  สํานักปลัดเทศบาล 
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สถานธนานุบาล   เทศบาลมีสถานธนานุบาล 1  แหง  เจาหนาท่ี  5  คน  ณ  วนัท่ี  30  กันยายน  2550         
ปงบประมาณ รายการ 

2546 2547 2548 2549 2550 

1. เงินทุน (ทุนดําเนินการ) 

2. เงินทุนหมุนเวยีน 
3. กําไรสุทธิ 
4. ผูใชบริการ 
    4.1 จํานํา (ราย) 
    4.2 ไถถอน (ราย) 
5. ทรัพยหลุดจํานํา 

8,931,595.51 
2,178,532 

747,662.14 
 

9,239 
8,951 

699,950 

9,334,311.55 
309,935,77 
811,708.84 

 
9,669 
9,425 

717,100 

9,836,030.68 
457,488.54 

1,130,269.50 
 

10,948 
10,355 

703,350 

10,491,587.16 
120,420.05 

1,153,252.72 
 

10,924 
10,558 

1,049,200 

11,160,473.74 
27,304,788.07 
1,486,845.44 

 
14,657 
13,256 

1,246,100 
 

ท่ีมา  :  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

10.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั    
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีท่ีทําการ  2  แหง  คือ  ศูนยหลักอยู ท่ี  ถนนเอเซีย 18                   
(ตรงขางโรงเรียนเทศบาล 3)  ศูนยยอยอยูท่ีบริเวณสนามกีฬามหาราช  (ติดสนามเทนนิส)    
 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 
1. รถยนตบรรทุกน้ํา 
2. รถยนตดับเพลิง 
3. รถกระเชาบันใดเลื่อน 
4. รถกูภัย 
5. รถยนตตรวจการณบรรทุกเคร่ือง 
    หาบหาม 
6. เคร่ืองหาบหาม 
7. เรือทองแบน 
8. เพลิงไหมในรอบป (คร้ัง) 
9. ความเสียหาย  ในเขต/นอกเขต          
10. เจาหนาที่ปองกันฯ (คน) 
11. อปพร.  (คน) 
12. ทอธารประปา  (จุด) 

2 
4 
1 
1 
1 
 
1 
1 
6 
- 

40 
303 
141 

3 
4 
1 
1 
1 
 

1 
1 
7 

930,000 
39 

438 
149 

3 
4 
1 
1 
1 
 

1 
1 

15 
95,000 

39 
438 
160 

3 
4 
1 
1 
1 
 

1 
1 
6 

310,000 
37 

438 
160 

3 
4 
1 
1 
1 
 

1 
1 

10 
2,596,000 

37 
438 
160 

 

ท่ีมา  :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ  เดือน มิถุนายน  2551 
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10.7  ขอมูลชุมชนท้ัง 24 ชมุชน 
 

 
ลําดับ
ท่ี 

 
ชุมชน 

 
ประธานกรรมการชุมชน 

จํานวน 
หลังคาเรือน 

 
ประชากร 

 
ชาย 

 
หญิง 

กรรมการ 
ชุมชน 

 
ท่ีตั้ง 

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 
ทาโรงเล่ือย 
ทาประปา 

นางเจะแมะ  มะแซ 
นายดือราแม  มามะ 
นายคณิต  นิลกระวัตร 
นายเสริม  จันทรแกว 
นายเจะดอหะ  เจะซอ 
นางอุไรวรรณ   มะหะหมัด 
นายดอเลาะ  บาราหาแม 
นายวินัย  นาคใหม 
นายสาเหะมาหะมะนอ กานา 
นายนาพี  ยือรา 
นางยามิงละห   มะ 
นายชูศักด์ิ  บํารุง 
นายอ่ิม   จันทมุณี 
นายผาด  คงสม 
นายเจะบือราเฮง  เจะมามะ 
นายมะยูกี  เจะเลาะ 
นายอันวา   มูซอ 
นายบรรจง  เดชสงค 
นายสมศักด์ิ  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 

 

15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 
15  คน 

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 

 

ท่ีมา : กองสวสัดิการสังคม  ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2551 
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 ผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะที่ผานมา 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีผานมา  สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตองการอยางตอเนื่อง เช่ือมโยงและสอดคลองกับแผน 
การพัฒนาในทุกระดับ รวมท้ังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลของทองถ่ิน และสนับสนุนสงเสริมการเขามามี
สวนรวมของประชาชนในการวางแผนการพัฒนาและการบริหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ใหเปนเมืองนาอยู 
ประชาชนมีสภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการวางแผนพัฒนาได ยึดแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
 

 ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในระยะท่ีผานมา เปนไปตามความตองการของประชาชนใน
เขตเทศบาล ซ่ึงสามารถสรุปแยกได  ดงันี ้
 

 1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน  
 1. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนเจริญเขต ซอย 14 
 2. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ถนนเจริญเขต ซ.18 
 3. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ถนนรักษชนะอุทิศซอยขางรานรับซ้ือของเกา 
 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. โครงการกอสรางและปรับปรุงทอเหล่ียมระบายนํ้าถนนเจริญเขต ซอย 3(ขางโรงแรมปารคสัน) 
 9. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ําฝารางรถวิ่งได ถนนเจริญเขต ซอย 8 
 10. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายนํ้า 2 ขางถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 6 
 11. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนแอลฟลทติกคอนกรีต ถนนเจริญเขต ซอย 11 
 12. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนทรายทอง 1 (หลังบอปลานายกอรุณ) 
 13. โครงการกอสรางระบบระบายน้าํ ถนนทรายทอง 4 ซอย 5 (เสมาวิโรจน) 
 14. โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าบือเร็ง 1 และบือเร็ง 2 
 15. โครงการจัดซ้ือท่ีดินเปนทางเช่ือม ถนนประชาววิัฒน ซอย 11 
 16. โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนเจริญเขต กม.0+014-กม.0+320 (ชวงที่1) 
 17. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนหลังโรงเรียนแสงธรรม 
 (บานบูกานากอ)  
 18. โครงการปรับปรุงกําแพง คสล.กันดนิ คสล.สวนร่ืนอรุณ 
 19. โครงการกอสรางทางเทาพรอมคันหิน คสล.ถนนลูกเสืออนุสรณ ซอย 5 (ขางโรงเรียน ท.3) 
      20. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ําถนนประชาววิัฒน ซอย 5 



 32

 21. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ถนนประชาววิัฒน 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. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ถนนประชาววิัฒน ซอยบานอาจารยอนุศักดิ ์
 27. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนประชาวิวฒัน ซอย 4/3 

และ 4/4 
 28. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ถนนประชาววิัฒน 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 (ซอยโรงเล่ือย) 
 33. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในบานบือเร็ง 
 34. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนอนุกาชาดอนุสรณ 

(ซอยตลาดข้ีแพะ) 
 35. โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนภายในหมูบานอริศรา 

ซอย 7 
 36. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนสายตามผังเมืองรวมสาย ข 
 37. โครงการจัดทําผังเมืองรวม 
 

 2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 1. โครงการดําเนินงานศูนยสาธิตการตลาด 
 2. โครงการอุดหนนุจังหวัดจัดงานแขงเรือหนาพระทีน่ั่ง 

 

3.  ดานการแกไขปญหาความยากจน 
 1.โครงการดําเนินงานพัฒนาอาชีพในชุมชน 
 2.โครงการรณรงคแกไขปญหาความยากจนและการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ 
  พอเพียง 
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4. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 1.โครงการอบรมภาษาตางประเทศ 
 2.โครงการอบรมโสตหองสมุด ICT 
 3.โครงการนํานักเรียนเขาแขงขันวิชาการของกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.อบรมสัมมนาปฏิบัติการทางวิชาการ 
 5.โครงการจัดนิเทศทางวิชาการ/แขงขันวชิาการ 
 6.โครงการคายวิชาการ 
 7.โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด 
 8.โครงการสอนดนตรี 
 9.โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก 
 10.โครงการอุดหนนุคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
 11.โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 12.โครงการประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานวิชาการงานโรงเรียนเทศบาลระดับเขตศึกษา 
 13.โครงการเขาพรรษา 
 14.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
 15.โครงการเขาสุนัติหมู 
 16.โครงการอุดหนนุกิจการดานศาสนา 
 17.อุดหนุนโครงการงานเมาลิดกลางจังหวดั 
 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.โครงการสงเรือเขารวมแขงขันหนาพระท่ีนั่ง 
31.โครงการอุดหนนุจังหวัดจัดงานแขงเรือหนาพระทีน่ั่ง 
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5.ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.โครงการสงเคราะหผูประสบภัย 
2.โครงการผูดอยโอกาส 
3.โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
4.โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
5.โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
6.โครงการจัดการแขงขันกฬีาชุมชนสัมพันธตานภัยยาเสพติด 
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.โครงการอบรมชีววิถีพิทักษส่ิงแวดลอม 
21.โครงการอบรมและศึกษาดงูานสาธารณสุขมูลฐานแก อสม. 
22.โครงการอบรมฟนฟูความรูแก อสม. 
23.โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ 
24.โครงการการประกวดหนูนอยสุขภาพดี 
25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวนั อสม.แหงชาติ 
26.โครงการการเฝาระวังโภชนาการในเดก็ 0-6 ป ในชุมชน/ศูนยเด็กเล็ก 
27.โครงการอบรมทางดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ (อบรมทางดานสาธารณสุข กลุมเส่ียงและ 

กลุมดานสงเสริมสุขภาพ) 
28.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 
29.โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี 
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6.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 2. โครงการปรับปรุงลานบริเวณอนุสาวรียรัชกาลท่ี 5 และสวนภูมินทร 
 

7.ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 1.โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
2.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท 
3.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมโตะวางและเกาอ้ี เคร่ืองสํารองไฟ UPS  ไมนอยกวา    
    800  VA 
4. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร 
5. โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ระดับ  1-3 
6. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท 
7. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวิทยุ/เทป/ซีดี/MP3 
8. โครงการจัดซ้ือตูเหล็กชนดิ  2  บาน 
9. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท 
10. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
11. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพัดลมเพดาน 
12. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร 
13. โครงการจัดซ้ือมารทช่ิงยูโฟเนียม 
14. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม 
15. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม 
16. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติก 
17.โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีบุนวมขาเหล็ก 
18. โครงการจัดซ้ือตูเก็บอุปกรณการสอน 
19. โครงการจัดซ้ือพัดลมติดเพดาน 
20. โครงการจัดซ้ือโตะเกาอ้ีครู 
21. โครงการจัดซ้ือรับโทรทัศนสี  29  นิ้ว 
22. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจ็ตเตอร 
23. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเลนเทป DVD   
24. โครงการจัดซ้ือบล็อกสตารท 
25. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร 
26. โครงการกอสรางอางลางมือ 
27. โครงการทาสีร้ัวโรงเรียน 
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28. โครงการปรับปรุงหองสมุด 
 29. โครงการเช่ือมตออาคาร 
30. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารมหาหงส 
31. โครงการปรับปรุงหองสวม 
32. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 
33. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานระดับ 3-6  จาํนวน  3  ตวัๆละ 1,300  บาท 
34. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร 
35. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน 
36. โครงการจัดซ้ือเกาอ้ี 
37. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหติ 
38. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา 
39. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา 
40. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพนเคมีภัณฑแบบพนหมอกควัน 
41. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพนยาฆาหญา 
42. โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต 
43. โครงการจัดซ้ือรถพวงสามลอ (โชเล) 
44. โครงการจัดซ้ือรถยนตบรรทุก  ขนาด  1  ตัน  กระบะ  4  ประตู 
45. โครงการปรับปรุงพื้นซีเมนตบริเวณฌาปนสถาน 
46. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
47. โครงการจัดการเลือกตั้ง  
 

8.ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
  1. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
  2. โครงการฝกอบรมและจดัเก็บขอมูล จปฐ. 
  3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
  4. โครงการจัดกิจกรรมวนัสตรีสากล 
  5. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 
  6. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 
  7. โครงการอุดหนนุศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน 
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10.8 สถานะการเงินการคลัง  
 

 

ปงบประมาณ 
 

ประเภทรายรับ 

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 
ก. รายได 

1.  หมวดภาษีอากร 
2.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 

       3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
       4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพานิชย 
        5.  หมวดรายไดจากการลงทุน 
        6.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
        7.  รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหหมวดภาษีจัดสรร 

รายไดไมรวมเงินอุดหนุน 
 ข. รายไดจากเงินอุดหนุน 
        1.  เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่ 
        2.  เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีมีวัตถุประสงค 

 - ดานการศึกษา 
- โครงการถายโอน 
- บริการสาธารณสุข 
- ดานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
- ดานบริหารทั่วไป 

รวมรายไดจากเงินอุดหนุน 

 
14,866,002.75 

3,652,259.39 
1,444,606.72 

243,512.65 
304,686.87 
505,493.44 

112,195,604.95 
113,212,166.77 

 
37,560,310 

 
69,309,929.93 

7,645,047.00 
444,000.00 

- 
- 

114,959,286.93 

 
14,744,548.95 

2,987,741.68 
1,807,016.28 

399,080.94 
1,107,196.52 

393,688.50 
95,048,166.07 

116,487,438.94 
 

42,301,377.00 
 

76,975.522.00 
9,419,012.00 

335,300.00 
130,000.00 

1,463,290.00 
130,624,501.00 

 
14,193,790.05 

3,139,816.40 
12,367,891.14 

285,975.82 
87,600.00 

446,326.85 
85,086,254.65 

115,607,654.91 
 

65,651,979.00 
 

98,603,568.00 
10,982,058.00 

1,965,000.00 
100,000.00 
216,200.00 

177,518,805.14 

รวมรายไดท้ังส้ิน 248,171,453.70 247,111,939.94 293,126,460.05 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 38

รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย 
 

                                                ปงบประมาณ 
หมวดรายจาย 

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ. 2550 
รายจายจากเงินรายรับ 
รายจายจากเงินรายได 
รายจายงบกลาง 

คาชําระหนี้เงินกู 
รายจายตามขอผูกผัน 
เงินสํารองจาย 
เงินชวยเหลืองบเฉพาะกาล 

รวมรายจายงบกลาง 
รายจายของหนวยงาน 
รายจายประจํา 

หมวดเงินเดือน 
หมวดคาจางประจํา 
หมวดคาจางชั่วคราว 
หมวดคาตอบแทน 
หมวดคาใชสอย 
หมวดคาวัสด ุ
หมวดคาสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนนุ 

รวมรายจายประจํา 
รายจายเพื่อการงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
รวมรายจายเพ่ือการลงทุน 

รวมรายจายจากเงินรายไดทั้งส้ิน 
รายจายจากเงินอดุหนุนทัว่ไปตามอํานาจหนาที ่
รายจายประจํา 

งบกลาง 
- รายจายตามขอผูกพัน 
- สํารองจาย 

หมวดคาจางชั่วคราว 
หมวดคาวัสด ุ
หมวดคาใชสอย 
หมวดคาสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนนุ 

รวบรายจายประจํา 
 

 
 
 
 

5,351,642.30 
6,652,300.00 

 
12,003,942.30 

 
 

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 

 
352,260.00 
352,260.00 

70,566,602.50 
 
 
 
 
 

19,463,884.99 
423,650.79 

- 
18,981.99 

 
19,906,517.77 

 
 
 
 

         1,236,899.00 
                          - 
 

            1,236,899.00 
 
 

           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 

 
- 
- 

80,099,672.15 
 
 
 
 
 

- 
2,249,579.00 

- 
 - 

4,000,000.00 
6,249,579.00 

 
 
 

589,700.00 
- 

 
589,700.00 

 
 
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 
 

51,550.00 
51,550.00 

83,364,938.24 
 
 
 

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 

  



 39

  
                                                ปงบประมาณ หมวดรายจาย 

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ. 2550 
รายจายเพื่อการลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง 

รวมรายจายเพ่ือการลงทุน 
รวมรายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอํานาจหนาที ่

รายจายจากเงินอดุหนุนทัว่ไปที่มีวตัถุประสงค 
ดานการศึกษา 

หมวดเงินเดือน 
หมวดคาจางประจํา 
หมวดคาจางชั่วคราว 
หมวดคาตอบแทน 
หมวดคาใชสอย 
หมวดคาวัสด ุ
หมวดคาสาธารณูปโภค 

รายจายเพื่อการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง 

รวมรายจายดานการศึกษา 
โครงการถายโอน 

คาตอบแทนครูพี่เลี้ยง 3 ศนูย 
คาประกันสังคม 3 ศนูย 
เงินเพิ่มคาครองชีพ 3 ศูนย 
คาตอบแทนพื้นทีพ่ิเศษ 3 ศูนย 
คาเบี้ยยังชีพผูพิการ 
คาเบี้ยยังชีพคนชรา 
คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
คาพาหนะ 3 ศูนย 
คาวัสดุการศึกษา 3 ศนูย 
คาอาหารเสริม(นม) 3 ศูนย 
คาอาหารกลางวัน 3 ศนูย 
คาอาหารเสริม(นม) รร. บานสุไหงโก-ลก 
คาอาหารกลางวัน รร. บานสุไหงโก-ลก 

รวมรายจายโครงการถายโอน 
 

 
4,557,980.00 

- 
4,557,980.00 

24,464,497.77 
 
 

27,223,687.00 
686,700.00 

- 
19,660,631,93 

43,162.00 
11,500,007.00 

- 
 

2,913,193.05 
7,277,000.00 

69,304,380.98 
 

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 

 

 
4,994,871.00 
9,061,240.00 

14,056,111.00 
20,305,690.00 

 
 

30,463,362.00 
667,760.00 

- 
15,986,668.00 

510,000.00 
21,433,089.15 

- 
 

6,309,240.00 
1,600,000.00 

76,970,119.15 
 

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 

 

 
4,770,040.00 
9,930,500.00 

14,700,540.00 
34,696,010.47 

 
 

31,291,800.00 
599,474.00 

43,890.00 
16,150,899.14 

303,001.00 
17,401,765.00 

120,000.00 
 

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

 
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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                                                ปงบประมาณ 

หมวดรายจาย 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ. 2550 

ดานสาธารณสุข 
โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพสาธารณสุขมูลฐาน 
คาตอบแทนแพทย 
การอบรมพัฒนาใหความรูกลุมผูประกอบอาหาร กลุมเส่ียง 
ดานการสงเสริมสุขภาพ 
โครงการบอดักไขมัน 
คาใชจายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับ
ผูดอยโอกาสในเขตเมือง 

รวมรายจายดานสาธารณสุข 
ดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรี 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
คาใชจายแขงขันกีฬาเยาวชนหมูบาน/ชุมชน 

รวมรายจายดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ดานแผนยุทธศาสตร กอ.สสส.จชต. 

คาตอบแทนปฏิบตัิงานในพื้นที่พิเศษ 
รวมรายจายดานแผนยุทธศาสตร กอ.สสส.จชต. 

ดานบริหารทั่วไป 
โครงการพัฒนาความรูบุคลากรทองถิ่น 

รวมรายจายดานบริหารทั่วไป 
รวมรายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปที่มีวัตถุประสงค 

รวมรายจายจากเงินรายรับ 
รายจายจากสํารองเงินรายรบั 
รายจายประจํา 

งบกลาง 
หมวดเงินอุดหนนุ 
หมวดคาใชสอย 
หมวดคาตอบแทน 
หมวดรายจายอื่น 

รายจายเพื่อการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
หมวดที่ดนิและส่ิงกอสราง 

รายจายจากสํารองเงินรายรับ ประจําปงบประมาณ 2548 
รายจายประจํา 

 
 

 
230,000.00 

70,000.00 
144,000.00 

 
- 
- 
 

444,000.00 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

77,393,427.98 
172,424,528.25 

 
 

- 
- 

4,000,000.00 
- 
- 
 

2,504,040.00 
35,000.00 

 
- 
 

 

 
230,000.00 

- 
- 
 

- 
150,280.00 

 
335,280.00 

 
99,600.00 
10,000.00 
20,000.00 

129,600.00 
 

1,463,290.00 
1,463,290.00 

 
- 
- 

88,317,300.75 
188,722,662.90 

 
 

4,935,234.50 
- 

11,110.03 
972,178.54 

- 
 

199,000.00 
1,266,600.00 

 
9,400,000.000 

 

 
425,000.00 

60,000.00 
179,721.00 

 
650,000.00 

- 
 

1,314,721.00 
 

100,000.00 
- 
- 

100,000.00 
 

- 
- 
 

216,200.00 
216,200.00 

111,849,315.14 
229,910,263.85 
  
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

57,980.00 
10,651,100.00 

 
- 
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                                                ปงบประมาณ 

หมวดรายจาย 
พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ. 2550 

รายจายเพื่อการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
หมวดที่ดนิและส่ิงกอสราง 

รายจายจากสํารองเงินรายรับป 2549 
งบกลาง 
หมวดคาครุภัณฑ 
หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง 

รวมรายจายจากเงินสํารองรับ 
รายจายจากเงินสะสม 

หมวดเงินเดือน 
หมวดคาตอบแทน 
หมวดคาใชสอย 
หมวดคาวัสด ุ
งบกลาง 
หมวดครุภัณฑ 
หมวดคาที่ดนิและส่ิงกอสราง 
ภาษอีากรถอนคืน 

รวมรายจายที่จายจากเงินสะสม 
รวมรายจายทั้งส้ิน 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

6,539,040.00 
 

- 
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 
 

3,072,348.00 
19,662,783.67 

- 
 

- 
- 
- 

39,519,254.74 
 

57,910.00 
7,341,014.96 

330,600.00 
4,000.00 

54,570.00 
296,169.58 

- 
20,099.00 

8,104,363.54 
236,346,281.18 

- 
3,115,050.06 

 
 

3,945,140.00 
114,900.00 

23,846,800.00 
41,730,970.00 

 
 - 

9,874,822.00 
- 
- 
- 

4,192,000.00 
1,580,000.00 

- 
15,646,822.00 

287,288,055.85 

 

ท่ีมา :  กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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บทที่  3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นําหลักและแนวคิดตาง ๆ มาประกอบในการจัดทําแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนา ดังนี ้

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
- นโยบายนายกรัฐมนตรี ( นายสมัคร สุนทรเวช ) 
- แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551-2554 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั 
- นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ( นายพิบูลย  พงศธเนศ ) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  10 ( พ.ศ. 2550-2554 ) 
วิสัยทัศนประเทศไทย 
 มุงพัฒนา “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green  and  Happiness  Society  คนไทยมีคุณธรรมนําความ
รอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมเข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเปน
ธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมี               
ธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี” 
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ 
 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  นําความรอบรูอยางเทาทัน 
 เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม 
 ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ  
ส่ิงแวดลอม 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ใหความสําคัญกับ 
 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู  เกิดภูมิคุมกัน 
 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีคุณภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอม  ท่ีนาอยู 
 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันสังคมไดอยางสันติสุข 
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2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ ใหความสําคัญ
กับ 
 การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
 การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน 
 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
สันติสุขและเกื้อกูล 
 

3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน  ใหความสําคัญกับ 
 การปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
ความเปนไทย 
 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
 การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม  ใหความสําคัญกับ 
 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
 การสรางสภาพแวดลอมท่ีดี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

4.ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุงเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม
อยางยั่งยืน   โดยใหความสําคัญกับ 
 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไทย 
 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสมารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ 
 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบริการแทนการกํากับความคุมและ
ทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 
 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค  ทองถ่ิน  และชุมชนเพิ่มข้ึนตอเน่ือง 
 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และข้ันตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 
 การรักษาและเสริมสรางความม่ันคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความ 
ยั่นยืน 
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 นโยบายนายกรัฐมนตรี ( นายสมัคร  สุนทรเวช ) 
 

 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เม่ือวนัจันทร
ท่ี 18 กุมภาพนัธ 2551 มีนโยบายบริหารราชการแผนดินท่ีสําคัญ คือ 
 

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก 
 1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
 1.2 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต 
 1.3 เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล 

1.4 ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ 
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Lage:SML) 
1.7 สานตอโครงการธนาคารประชาชน 
1.8 สนับสนุนสินเช่ือแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน 
1.11 สรางระบบประกันความเส่ียงใหเกษตรกร 
1.12 ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 
1.13 สรางโอกาสใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยอยางท่ัวถึง 
1.14 เรงรัดการลงทุนท่ีสําคัญของประเทศ 
1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน 
1.16 ฟนความเช่ือม่ันดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทย 
1.17 วางระบบการถือครองท่ีดินและกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
1.18 ขยายพื้นท่ีชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวกิฤติโลกรอน 
 

2. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1  นโยบายการศึกษา 

         2.1.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท้ังในและรอกระบบการศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
         2.1.2  พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางท่ัวถึง
ตอเน่ือง และกาวทันการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
         2.1.3  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนและ
การเรียนรูอยางจริงจัง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง พรอมท้ังจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียนอยางท่ัวถึง 
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         2.1.4  ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปโดยไมเสียคาใชจายรวมท้ัง
สนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก ใหไดรับการศึกษา และเพิ่มโอกาส
ใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต 

2.1.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางภาคการผลิต
และบริการและเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในสาขาตาง 

2.1.6 ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตางๆ  
2.2 นโยบายแรงงาน 

        2.2.1 เรงฝกอบรมและพัฒนาคนท่ีทํางานแลวและคนท่ีถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มโอกาสเขาสูภาคการผลิต
การบริการท่ีมีระดับเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 
        2.2.2 จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณท่ีมีผลกระทบตอการจางงาน  การเลิกจางอ่ืน 
เนื่องจากการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ พรอมท้ังจัดใหมีการจางงานใหมโดยเร็ว 
                   2.2.3 ใหการคุมครองแรงานตามมาตรฐานแรงงานไทย  ซ่ึงใหความสําคัญแกความปลอดภัยในการ
ทํางานและสวัสดิการแรงงาน  พรอมท้ังจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากข้ึน 

2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
        2.3.1 เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยาง
ไมเปนอุปสรรค 
        2.3.2 จัดใหมีมาตรการลดปจจัยเล่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการท่ีนําไปสูการ
เจ็บปวยเร้ือรัง 
       2.3.3 ดําเนินการระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก  เพื่อปองกันปญหาการปวยและตาย
ดวยโรคอุบัติใหมและระบาดซํ้าใน 
       2.3.4 เพ่ิมแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อเปนกําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแล
เด็ก  ผูสูงอายุ  คนพิการ  การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคในชุมชน  รวมท้ังเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       2.3.5 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย  และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยท่ีดี  รวมท้ังพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศท่ีจะนําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ  สรางนิสัยรัก
การกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุนและม่ัวสุมกับอบายสุขและยาเสพติด 

2.4 นโยบายศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
       2.4.1 อุปถัมภ  คุมครอง  และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ เพื่อใหมีบทบาทสําคัญใน
การปลุกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของศาสนา  มาใชในการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
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       2.4.2 ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต  ประเพณี  
คานิยมท่ีดีงาม  ภูมิปญญาทองถ่ินและการดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตรโบราณสถาน  พิพิธภัณฑตางๆ 
       2.4.3 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ  เพื่อสงเสริมให วัยรุนไทยเกิดการ
เรียนรูท่ีถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีคุณธรรมเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  และเกิดการเรียนรูศิลปะอยาง
สรางสรรค  เขาใจถึงคุณคา  ซาบซ้ึงในความสุนทรียของศิลปะ 
       2.4.4 ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมท้ังวิถี
ชีวิตและส่ือทุกประเภทท่ีมีผลกระทบตอการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพรอม
ทั้งขจัดส่ือท่ีเปนภัยตอสังคม  ขยายส่ือดีเพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ  

2.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
       2.5.1 ประสานเชื่อมโยงการดําเนินการและใชประโยชนจากกองทุนตางๆ เชน  กองทุนผูสูงอายุ  
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  กองทุนพัฒนาชุมชน  และกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือใหเปนพลัง
รวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ  
       2.5.2 สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม  เร่ิมตั้งแตเด็ก
แรกเกิดและเยาวชนทุกชวงวัย 
       2.5.3 สรางหลักประกันความม่ันคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหเด็ก  สตรี  และคนพิการท่ี
ดอยโอกาส  โดยจะขจัดขบวนการคามนุษยใหหมดส้ินไป  ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิเด็ก  สตรี  
และคนพิการในทุกรูปแบบและอยางเด็ดขาด  รวมทั้งเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแกคนพิการและ
ผูดอยโอกาสอยางเหมาะสม  และสงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคนพิการใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
       2.5.4 เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ  โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ขยายฐานการใหเบ้ียยังชีพแกคนชราทีไมมีรายได และสงเสริมการ
ใชประสบการณของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง 
       2.5.5 สรางสภาพแวดลอมท่ีนาอยูในสังคมเมือง  โดยมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบ  ควบคูกับ
การบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะและส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1 นโยบายการเงินการคลัง 

       3.1.1 ดําเนินนโยบายการเงินเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 
       3.1.2 รักษาวินัยการคลังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว 
       3.1.3 สงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว  เพื่อใหมีเงินออมเพียงพอกับการดํารงชีพในยามชรา 
       3.1.4 วางระบบการดูแลและสงเสริมการเคล่ือนยายเงินทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาวใหเกิด
ประโยชนตอประเทศ  สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 
       3.1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกท้ังดาน
ธรรมาภิบาล  ราคา  และคุณภาพ 
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       3.1.6 พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
       3.2.1 ภาคเกษตร 
  3.2.1.1 เรงปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับโอกาสทางการตลาดและ
การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบริโภค  ท้ังท่ีเปนตลาดเดิมและตลาดใหม  โดยกําหนดยุทธศาสตรใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก 
  3.2.1.2 สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร   โดยการแปรรูปท่ีไดคุณภาพและ
มาตรฐานสากลเพ่ือเช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร 
  3.2.1.3 เรงรัดการจารจาขอตกลงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพื่อ
ปองกันมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี  และพัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคาเกษตรทั้งในพื้นท่ี
ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก 
  3.2.1.4 สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
  3.2.1.5 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร  ท้ังในดานการรวมกลุมสหกรณ  วิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร  เพื่อใหเกษตรมีสวนรวมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันดวยตนเอง 
       3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
  3.2.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาค  อุตสาหกรรม  รวมท้ังสรางมูลคาใหกับ
สินคาอุตสาหกรรม 
  3.2.2.2 พัฒนาและขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ 
เชน อาหาร  เหล็ก  ยานยนต  ปโตรเคมี  พลังงาน  และอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
  3.2.2.3  สรางสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือมูลคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแก
สินคาท่ีผลิตในประเทศไทย  โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
  3.2.2.4 สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง  เพื่อเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
  3.2.2.5 สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับผูประกอบการท่ีมุงสรางสินคาและ
บริการที่มีมูลคาสูง  โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีออกแบบใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นท่ีตางๆ  
พรอมทังสรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําองคความรูและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
  3.2.2.6 จัดต้ังกองทุนพัฒนาความสามารถในการแขงขันและการลงทุนเพื่อกระตุน
อุตสาหกรรมใหมีการปรับตัว  และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสูงและใชพลังงานนอย 
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3.2.3 ภาคการทองเท่ียวและบริการ 
3.2.3.1 เรงสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยฟนฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทองเท่ียว 

ใหยั่งยื่น และสรางแหลงทองเท่ียวใหมในเชิงกลุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ สามารถเช่ือมโยงธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
  3.2.3.2 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  เพื่อสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาด
ในระดับภูมิภาค 
  3.2.3.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมการคาและบริการท่ีเนน
ความสําคัญของศักยภาพพ้ืนท่ีและเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม  รวมท้ังความสามารถทางดานบุคลากรเพื่อ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
       3.2.4 การตลาด  การคา  และการลงทุน 
  3.2.4.1 สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 
  3.2.4.2 ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม 
  3.2.4.3 ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนทางการคาภายในกรอบความ
รวมมือและขอตกลงทางดานการคาในระบบพหุภาคีและทวิภาคี 
  3.2.4.4 ทบทวนการจัดต้ังสํานักงานพาณิชยในตางประเทศและปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการดานการคาของประเทศใหเปนไปอยางบูรณาการ 
  3.2.4.5 สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาท่ีผูประกอบการไทยมีศักยภาพทั้งในการ
ลงทุนต้ังโรงงานผลิตสินคา การทําสัญญาสินคาเกษตรตามขอตกลง  การเปดสาขา การหาตัวแทนและหุนสวน
ในตางประเทศเพ่ือสรางเครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ 
  3.2.4.6  ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนเพื่อสราง
บรรยากาศการลงทุนท่ีดีและสรางความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนท้ังในประเทศและจากตางประเทศ 

3.3 นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการ 
       3.3.1 พัฒนาบริการโครงสรางพ้ืนฐาน  ใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
       3.3.2 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเช่ือมโยงโครงขายการบริหารจัดการขนสงมวลชนสินคาและ
บริการ  ท้ังพื้นท่ีชนบท  เมือง  และระหวางประเทศ 
       3.3.3  พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี  ท้ังภายในและระหวางประเทศ  ตลอดจน
พัฒนาทาเรือน้ําน้ําลึกบริเวณพ้ืนท่ีภาคใต  พัฒนาทาเรือชุมชน และกองเรือไทย  เพื่อเพิ่มประสิทธิและลดการใช
พลังงานในภาคขนสง เช่ือมโยงประตูการคาใหมและสนับสนุนการทองเท่ียว 
       3.3.4  พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย 
เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเท่ียว และการขนสงสินคาทางอากาศช้ันนําของเอเชียและโลก 
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3.4 นโยบายพลังงาน 
          3.4.1 สรางความม่ันคงทางดานพลังงาน  ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ 
                         3.4.2 สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการพลังงานใหมีราคาพลังงานท่ีเหมาะสม เปนธรรม 
          3.4.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
          3.4.4 สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเน่ือง 
          3.4.5 สงเริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม สงเสริมกลไก
การพัฒนาพลังงานท่ีสะอาด  รวมท้ังใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะ  โลก
รอน 

3.5  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          3.5.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงขายส่ือสารความเร็วสูงให
ท่ัวถึง เพียงพอ 
         3.5.2 พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของดานบริการความรู 
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         3.5.3 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเช่ือมโยงขอมูล การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การเตือนภัย และ
ความมั่นคงของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี
อวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
 

4. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ 
4.2 เรงรัดการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 

ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง 
และการอนุรักษฐานทรัพยากร 

4.3 อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดการใชสารเคมี 
เพื่อการเกษตร รวมท้ังการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน โดยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

4.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กล่ิน และเสียง ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
4.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
4.7 สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมและการปรับ

พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค 
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5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

5.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการ
พัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมท่ีมีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิตและบริการ 

5.2 สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมท้ังเรงผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและ
บริการ 

5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพ และปริมาณท่ี
เพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทยเพื่อปองกันมิใหไทยถูกเอา
เปรียบทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยพัฒนา
มาตรการจูงใจและกฎหมายใหเอ้ือตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และสงเสริมการลงทุน
จัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรจากตางประเทศมาใชประโยชน 

 

6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
6.1 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือท้ังภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน และส่ือมวลชน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การขยายการคมนาคมขนสง และความ
รวมมือดานอ่ืน ๆ 

6.2 สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชีย  และเพิ่มบทบาทในการสราง
ความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซีย และผลักดันบทบาทอาเซียใน
เวทีระหวางประเทศในวาระท่ีไทยเปนประธานอาเซีย 

6.3 มีบทบาทท่ีสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ   โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกรระดับ
ภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือรักษาสันติภาพ ความม่ันคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม 
ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของมนุษย 

6.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร กับประเทศและกลุมประเทศท่ีมีบทบาท
สําคัญของโลก 

6.5 ดําเนินงานเชิงรุกทางการทูต  เพ่ือประชาชน  วัฒนธรรม  และการศึกษา  ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ในระดับประชาชนกับนานาประเทศ 

6.6 คุมครองผลประโยชนของคนไทย  ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ 
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7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
7.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 
7.2 เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความม่ันคง  มีศักยภาพในการรักษาเอกราช  อธิปไตย  บูรณ

ภาพแหงเขตอํานาจรัฐและผลประโยชนของชาติ 
 

7.3 เรงพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  แรงงานตางดาวผิดกฎหมายและ
บุคคลท่ียังไมมีสถานะท่ีชัดเจน 

7.4 พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ 

7.5 ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความม่ันคงและการเสริมสรางผลประโยชน
ของชาติ 

7.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  โดยเนนการบริหารวิกฤติการณท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยที่มนุษยสรางข้ึน  โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกัน  แกไข  บรรเทา  และฟนฟูความเสียหายของชาติท่ีเกิดจากภัยตางๆ 

 

8. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

      8.1.1 ปรับปรุงการใหบริการประชาชน  ดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม  มาใชใน
การใหบริการรูปแบบตางๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
       8.1.2 พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพ่ือดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามารับราชการดวยการ
ปรับปรุงระบบคาตอบแทนและส่ิงจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน 
       8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง 
       8.1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหดีข้ึนเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมี
ศักดิ์ศรี 
       8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ และ
พัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  พรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจัง 

       8.1.6 สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินอยางจริงจัง  โดยสรางดุลยภาพระหวางการ
กํากับดูแลแลความเปนอิสระของทองถ่ิน  โดยไมกระทบความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความ
ตองการของทองถ่ิน  สรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน  ตลอดจนพึ่งพาตนเองดวยฐานรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองไดมากข้ึน 
       8.1.7 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของทองถ่ิน
เพิ่มข้ึน 
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       8.1.8 เรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งการ
จัดสรรรายไดใหทองถ่ินแตประเภทอยางเหมาะสม 
       8.1.9 สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสผาน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  และการจัดทํางบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อให 
จังหวัดและกลุมจังหวัดวางยุทธศาสตรการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีในอนาคตที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   ศักยภาพของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
       8.2.1 ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว  เปนธรรม  และท่ัวถึง 
       8.2.2 พัฒนากฎหมายใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความจําเปนของสังคม  รวมสังคม  รวมท้ังจัด
ใหมี”องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ”  และ” องคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” 
       8.2.3 สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันอาชญากรรม
และสรางความเปนธรรมในสังคม  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหเปนไปตามหลักนิติธรรม  การ
ใชเคร่ืองมือและหลักวิชาการนิติวิทยาศาสตร 
       8.2.4 เสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมุงพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมท่ีสอดคลองกับพื้นท่ี  วิถีชีวิต  และวัฒนธรรมทองถ่ิน บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  ขจัดเง่ือนไข
ความไมยุติธรรม  และพัฒนาระบบการพิสูจนการกระทําความผิดท่ีมีประสิทธิภาพ 

8.3  สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสาร  จากทางราชการและส่ือสาธารณะอ่ืนไดอยาง
กวางขวาง  ถูกตอง  เปนธรรม  และรวดเร็ว 

 

แผนการบรหิารราชการแผนดิน ( พ.ศ. 2551-2554 ) 
 

วิสัยทัศนของรัฐบาล 
 

               ในชวง 4 ป ขางหนาตอไปนี้ รัฐบาลจะบริหารราชการแผนดินโดยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมีความม่ันคงและตอเนื่อง และพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงรวมถึงการผลักดันใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยการขยายโอกาสการลงทุนและสรางความเช่ือม่ันของนักลงทุนท้ังในและนอกประเทศ
ตอเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมในทุก
สาขาการผลิตและบริการ มีการกระจายโอกาสและรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน
ฐานรากใหมีงานและรายไดท่ียั่งยืนบนพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งตนเองไดของชุมชน สรางความ
สมานฉันทในสังคม ใหประชาชนท่ัวประเทศอยูอยางสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีความม่ันคงในชีวิตท้ังดานท่ีอยูอาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล และส่ิงแวดลอมท่ีดี คืนความ
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สมบูรณใหทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความหลากหลายของชีวภาพ เพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และการเมืองมีความกาวหนาไปอยางสอดคลองกันอันนําไปสูความสุขของประชาชน 
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล 
 สถานการณกอนรัฐบาลเขาบริหารประเทศแสดงวาในชวงคร่ึงแรกของป 2550 การบริโภคและการ
ลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงอยางมากในชวงท่ีการเมืองขาดความชัดเจน ผูบริโภคและนักลงทุนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศขาดความม่ันใจเศรษฐกิจ สงผลใหภาคธุรกิจหลายสาขาท่ีพึ่งตลาดในประเทศประสบ
ความเดือดรอน เศรษฐกิจของประเทศตองพึ่งการสงออกเปนแรงผลักดันเศรษฐกิจ แตผูสงออกก็ประสบกับการ
แข็งคาของเงินบาทท่ีทําใหกําไรในรูปเงินบาทลดลงหรือบางกรณีถึงกับขาดทุนและลมเลิกกิจการ ตอมาในชวง
ปลายป 2550 การบริโภคและการลงทุนของเอกชนเร่ิมปรับตัวดีข้ึนเม่ือประชาชนเร่ิมมีความม่ันใจในการ
เลือกตั้งและการมีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในป 2551 นี้ยังจะตองเผชิญกับ
ปญหาจากเศรษฐกิจโลกท่ีมีความรุนแรง อยางนอยสองประการ 
 ประการแรก ปญหาหนี้ดอยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย (sub-prime loans) สงผลใหเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาอยูในภาวะถดถอย และกระทบถึงตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน ๆในโลกและคาดวาจะ
สรางแรงกดดันใหเงินดอลลารออนคาลง ในขณะท่ีเงินสกุลอ่ืน ๆรวมถึงเงินบาทแข็งคาข้ึนการสงออกของ
ประเทศไทยในปนี้จึงอยูในภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง 
 ประการท่ีสอง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนและกอใหเกิดแรงกดดันตอภาวะเงิน
เฟอในโลกและในประเทศไทย ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนไดสงผลใหราคาของพืชผลท่ีสามารถใชผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมสูงข้ึนดวย ดังนั้นท้ังผูผลิตและผูบริโภคในปนี้มีแนวโนมท่ีจะไดรับความเดือดรอนจากตนทุนการ
ผลิตและราคาสินคาและบริการท่ีสูงข้ึน 
 ประเทศไทยมีคนยากจนอยูประมาณ 6 ลานคน และสําหรับผูท่ีมีรายไดเกินเสนความยากจนไปแลวการ
กระจายรายไดของคนในประเทศยังมีความเหล่ือมลํ้าอยูเปนอยางมาก ดังนั้นผูท่ีจะไดรับความเดือดรอนมาก
ท่ีสุด คือ ประชาชนผูยากจนและขาดโอกาส และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงขาดการเขาถึงแหลง
เงินทุน องคความรู เทคโนโลยี และบริการของรัฐนากจากน้ันประชาชนในฐานรากยังเผชิญกับปญหาหนี้สิน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหายาเสพติด ซ่ึงทําใหขาดโอกาสในการสรางศักยภาพของตนเอง
และชุมชน และขาดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ คน
เหลานี้เปนกลุมคนท่ีรัฐบาลจะดูแลเปนพิเศษ 
 ในชวงท่ีรัฐบาลจะบริหารประเทศตอไป นอกจากการจัดการกับปญหาเฉพาะหนาท่ีสําคัญของเศรษฐกิจ
โลกซ่ึงประเทศไทยจะตองเผชิญดังกลาวแลว รัฐบาลจะเรงวางรากฐานการเจริญเติบโตท่ีม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงเปน
ปญหาโครงสรางระยะยาวของประเทศ ปญหานี้มีความสําคัญยิ่งข้ึนดังจะเห็นไดจากในปท่ีผานมาภาคการผลิต
บางสาขาเร่ิมประสบปญหาในการแขงขันอยางชัดเจนมากข้ึนจนผูผลิตบางรายตองลมเลิกกิจการลงไป การ
ปรับตัวไปสูสาขาท่ีประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงและสาขาท่ีเปนศักยภาพใหม ๆ ของประเทศจึง
มีความสําคัญยิ่ง และภาคการผลิตและบริการจะตองปรับตัวไปสูการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูงข้ึนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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 ดานสังคม สังคมไทยจะเร่ิมเขาสูจุดเร่ิมตนของสังคมผูสูงอายุในป 2552 และประชากรไทยต้ังแตเด็ก
จนถึงผูสูงอายุอยูในภาวะท่ีตองปรับตัวเขาสูสังคมฐานความรูในยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้นรัฐบาลจะเตรียมการวาง
ระบบใหผูสูงอายุมีความมั่นคงในชีวิตและไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในอนาคต และใหประชาชนอยูอยางมี
ความสุข มีสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีบริการของรัฐท่ีเอ้ืออํานวยตอการปรับตัวเขาสูสังคม
ฐานความรูพรอมกับมีการสงเสริมใหเปนคนดี มีจริยธรรม มีเอกลักษณและคุณคาท่ีเปนวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมไทยอยางไมขาดตกบกพรอง 
 ดานส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความสุขของคนและ
ชุมชน และยังมีความสําคัญตอรายไดของประชาชนในทองถ่ินและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ขณะน้ีประชาคมโลกไดตระหนักถึงปญหาของภาวะโลกรอน และภัยภิบัติทางธรรมชาติตางๆท่ีไดเกิดข้ึน ความ
รับผิดชอบดูแลส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนภารกิจเรงดวนท่ีประชาคมโลกมีพันธะรวมกัน 
รัฐบาลจะสนับสนุนการปรับระบบการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตร กับส่ิงแวดลอม และให
ความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ท้ัง แหลงน้ํา ดิน ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และ
มลภาวะตางๆ อยางเปนบูรณาการและดําเนินการใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม 
 รัฐบาลมุงม่ันท่ีจะบริหารประเทศ ภายใตหลักการสําคัญสองหลักการ ซ่ึงรัฐบาลเช่ือม่ันวาจะสรางความ
เช่ือม่ันใหกับนักลงทุนไทยและตางประเทศ และกับประชาคมโลก 
 หลักการแรก ไดแก การสรางความสมานฉันทใหกับคนไทยทุกภาคสวน ท่ีจะตองรวมมือกันในการ
นําพาประเทศ ผานปญหาตางๆท่ีจะตองเผชิญ และสรางรากฐานท่ีม่ันคงสําหรับประเทศในอนาคตการสราง
ความสมานฉันทนี้รวมถึงเร่ืองท่ีสําคัญ คือ การแกไขและเยียวยาปญหาในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคใตไปสูแนวทาง
ของการสูแนวทางของการอยูรวมกันอยางสงบสุขและสามัคคีของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี และพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคใตของประเทศใหเปนฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
 หลักการท่ีสอง ไดแก การสรางความสมดุลและภูมิคุมกันใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเกี่ยวของกับ
นโยบายในทุกดาน ตั้งแตการพัฒนาคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม การสนับสนุนการออมระยะยาวสําหรับวัยสูงอายุ 
การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การพัฒนาชุมชนใหพึ่งตนเองไดและเช่ือมโยงกับตลาดอยาง
เปนข้ันตอน จนถึงการสรางความม่ันคงดานพลังงาน การดูแลการเคล่ือนยายเงินทุน และการเพิ่มสามารถในการ
พัฒนาวัตกรรมของภาคธุรกิจ เปนตน ซ่ึงเปนการบริหารประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เปนพันธกิจของรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 นอกจากหลักการท้ังสองแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับบทบาทการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐเพ่ือใหอยูในกรอบ
แนวทางของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว และจะยึดม่ันเปน
แนวทางในการดําเนินงานของรัฐบาล 
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 นโยบายของรัฐบาลตามท่ีไดแถลงตอรัฐสภาภายใตกรอบการดําเนินงานนี้ แบงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีจะ
ดําเนินการในปแรก คือ นโยบายขอ (1) นโยบายฟนฟูความม่ันคงของประเทศ และเร่ืองท่ีจะดําเนินการในชวง 4 
ป คือ นโยบายขอ 2-8 ไดแก (2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (3) นโยบายเศรษฐกิจ (4) นโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (5) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6) นโยบายการ
ตางประเทศ และเศรษฐกิจระหวางประเทศ (7) นโยบายความม่ันคงของรัฐ และ (8) นโยบายการบริหารจัดการท่ี
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 สนับสนุนสินเช่ือแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
 1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 1.10 พักหนี้ของเกษตรรายยอยและยากจนท่ีผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพ 
 1.11 สรางระบบประกันความเส่ียงใหเกษตรกร และสรางกลไกการสรางเสถียรภาพราคาของสินคา
เกษตรที่เปนธรรม 
 1.12 ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix-it Centet) และสถาบันอาชีวศึกษา รวมท้ังสราง
เครือขายศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนกับชุมชนและวิสาหกิจ 
 1.13 สรางโอกาสใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยอยางท่ัวถึง 
 1.14 เรงรัดการลงทุนท่ีสําคัญของประเทศ 
 1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน 
 1.16 ฟนความเช่ือม่ันดานการลงทุนและสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทย 
 1.17 วางระบบการถือครองท่ีดินและกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
 1.18 ขยายพื้นท่ีชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
 1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน 
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2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 นโยบายการศึกษา 
 2.2 นโยบายแรงงาน 
 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

 2.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 2.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน 
 

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. นโยบายท่ีดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 4.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจ 
 4.2 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 
ชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง 
และการอนุรักษฐานทรัพยากร ท่ีดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากร
ธรณี 
 4.3 อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดการใชสารเคมี
เพื่อการเกษตร รวมท้ังการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน อนุรักษและปองกันรักษาปาทาสมบูรณ 
สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการจัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
 4.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย 
ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความ
เดือดรอนของประชาชน 
 4.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กล่ิน และเสียง ท้ังจากภาคอุตสาหกรรม เกษตร 
บริการ และชุมชน พรอมท้ังเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําจัดขยะและบําบัดน้ํา
เสีย 



 57

 4.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และจัดการดานส่ิงแวดลอม และนําหลักการ ผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายมาใชอยางจริงจัง 
 4.7 สรางความตระหนักทางดานส่ิงแวดลอม ปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และสนับสนุนการ
ดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 5.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา
ระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมใหสนองความตองการของภาคการผลิตและบริการ 
 5.2 สรางเสริมความรูความคิดดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ของประชาชนพรอมท้ังเรงผลิตและ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองความตองการของภาค
การผลิตและบริการ รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน 
 5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอกับความตองการ 
 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเปาหมายเชิง
นโยบายและตัวช้ีวัด 
 

6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

7. นโยบายความม่ันคงของรฐั 
 7.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 
 7.2 เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราชอธิปไตย บูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐและผลประโยชนของชาติ 
 7.3 เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และ
บุคคลท่ีไมมีสถานะท่ีชัดเจน 
 7.4 พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นท่ี
ชายแดน และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน 
 7.5 ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความม่ันคงและการเสริมสรางผลประโยชน
ของชาติ 
 7.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
 

8. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
 8.1 นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
 8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยาง
กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

สรุปแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวดันราธิวาส 
 

วิสัยทัศน 
 “นราเมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน เปนดินแดนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เมืองหลักแหลงผลิตการเกษตร  
พัฒนาเปนกรณีพิเศษดานการศึกษาและขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง” 
 

เปาประสงคการพัฒนา 
 1. ลดสถิติอาชญากรรมและเหตุการณไมสงบเรียบรอยในจังหวัด 
 2.  เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑมวลรวม รอยละ 4 ตอป 
 3. เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัด 
 5. ลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ เนนการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 6. ลดปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 
ประกอบดวยกลยุทธ 
 1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจ ใหเกิดข้ึนกับประชาชนทุกชุมชน ทุกกลุมดวยมาตรการทุกวิธีการ 
 1.2 การบูรณาการงานปองกันและปราบปราม (พตท.)ใหเปนแนวทางเดียวกันและมีเอกภาพ 
 1.3 การบูรณาการดานงานการขาวรวมกัน 
 1.4 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมและชวยตนเองในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชนและในหมูบาน  
 1.5 สงเสริมใหศูนยปฏิบัติการประจําตําบลมีขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาความสงบ
เรียบรอยในตําบลหมูบานท่ีรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ 
 1.6 สงเสริมใหกํานัน ผูใหญบาน มีขีดความสามารถและศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ตําบล หมูบานท่ีรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ 

1.7 สงเสริมใหทุกสวนราชการเขามามีสวนรวมในการระวังปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยใน
จังหวัด โดยเฉพาะงานการขาวและการช้ีแจงขอเท็จจริงท่ีถูกตอง 

1.8 สงเสริมใหอําเภอมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแกปญหายาเสพติด  ผูมีอิทธิพลและความ
สงบเรียบรอยในเขตรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ 

1.9 จังหวัดจะเปนศูนยกลางในการบูรณาการแกไขปญหายาเสพติด  ผูมีอิทธิพลและความสงบเรียบรอย
ในเขตจังหวัดรวมกับหนวยตํารวจและทหารในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด 

1.10 ทุกกลยุทธตองกําหนดเปาหมายพ้ืนท่ี(หมูบานสีเขียว, สีเหลือง, สีแดง)  ใหชัดเจน  โดยเฉพาะการ
สนับสนุนงบประมาณและการพิจารณาในการเยียวยา 
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2. การพัฒนาเศรษฐกิจ  การคา  การลงทุน  และการทองเท่ียวเมืองชายแดน 
ประกอบดวยกุลยุทธ 
 2.1 การเปดชองทางการนําเขา-สงออกใหมากข้ึน 
 2.2 การพัฒนาศักยภาพการสงออกสินคาและบริการ 
 2.3 การพัฒนาพื้นท่ีดานชายแดนเพื่อการคาและการทองเที่ยว 
 2.4 การปรับปรุงโครงขายคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
 2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกายมุสลิมสูตลาดโลก 
 2.6 สนับสนุนใหมีการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมท่ีมีวัตถุดิบมากในทองถ่ิน 
 2.7 สนับสนุนกิจกรรมดานการทองเท่ียวท้ังในสวนของแหลงทองเท่ียว  บุคลากร  การบริการและตลาด 
 2.8 การพัฒนากลุมและเครือขายกลุม OTOP  ใหเขมแข็งรวมท้ังการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ  การ
สงเสริมการตลาดสินคา  OTOP   
 2.9 สงเสริมการคาและการบริการชายแดนสูประเทศเพ่ือนบาน 
 2.10 สงเสริมและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก 
 

3. การพัฒนาใหเปนแหลงผลิตทางการเกษตรแลการพฒันาท่ียัง่ยืน 
ประกอบดวยกลยุทธ 
 3.1 สนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสราง
มูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 3.2 พัฒนาและปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรและเพ่ิมโอกาสในการสรางรายได
ของเกษตรกร 
 3.3 สนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจดานการตลาดใหสามารถจําหนายผลผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. การพัฒนาการศึกษาแลการพัฒนาดานอ่ืนๆ  แบบครบวงจร 
ประกอบดวยกลยุทธ 
 4.1 สงเสริมการศึกษาเดก็กอนวัยเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 4.2 สงเสริมการศึกษาข้ันพืน้ฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 4.3 พัฒนาครูผูสอนศาสนา  ใหมีคุณภาพและมีแนวทางการเรียนการสอนตามหลักวิชาชีพครูทุกระดับ 
 4.4 พัฒนา 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน  ควบคูกับ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนปอเนาะในฝน  ใหไดมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน 
 4.5 สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบใหกับเด็กและประชาชนผูดอยโอกาส ไดอยางท่ัวถึง 
 4.6 สงเสริมใหมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชนตามความตองการของ
ผูเรียนและประชาชนในพื้นท่ี 
 4.7 สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยในจังหวัด 
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 4.8 สงเสริมการใหบริการข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยท่ีประชาชนพึงไดรับตามมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตข้ันตํ่าอยางท่ัวถึง 
 4.9 สงเสริมดานการออกกําลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ 
 4.10  สนับสนุน  สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 4.11 สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอด  จารีต  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 
 4.12 สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา  ใหกับเด็กพิการอยางท่ัวถึง  และมีประสิทธิภาพ 
 4.13 สงเสริม  สนับสนุนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน 
 4.14 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางวิชาการ  และทักษะวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
 

5 การแกไขปญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยกลยุทธ 
 5.1 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 5.2 จัดระบบขอมูล  จําแนกกลุมปญหาของประชาชนตามสภาพพื้นท่ีใหเปนปจจุบันถูกตองตามความ
เปนจริงและดําเนินการแกปญหาตามขอมูลของแตละกลุม 
 5.3 สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนคนยากจนใชเงินกองทุนหมูบานเปนแหลงเงินทุนนําไป
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพอยางจริงจัง 
 5.4 สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนชวยเหลือประชาชนคน
ยากจนในการพัฒนาอาชีพและสรางอาชีพอยางยั่งยืน 
 5.5 สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งและเขามามีสวนรวมแกปญหาโดยยึดแผนชุมชนเปนหลัก 
 5.6 สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกร  มีความเขาใจในการบริหารจัดการอยางควบวงจร 
 5.7 สงเสริมและพัฒนาแรงงานในพื้นท่ี  ใหสามารถประกอบอาชีพได 
 5.8 การขยายผลโครงการพระราชดําริไปสูชุมชน 
 

6. การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและพฤติมิชอบในวงราชการ 
ประกอบดวยกลยุทธ 
 6.1 สรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลแกขาราชการ  
พนักงานสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
 6.2 สนับสนุนองคกรภาคเอกชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานของอําเภอจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.3 สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางของทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดวยวิธีการประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 6.4 การจัดระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชจายงบประมาณของภาคราชการเปนราย
ไตรมาสอยางตอเนื่อง 
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7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปาไมและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวยกลยุทธ 
 7.1 สนับสนุนงานดานปองกนัและปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 7.2 สนับสนุนใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ  ไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 7.3 สงเสริมงานดานประชาสัมพันธและใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 7.4 สนับสนุนงานดานการจดัเก็บขอมูลและงานศึกษาวจิยัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 7.5 สนับสนุนงานดานบริการประชาชนในภารกิจตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 7.6 สนับสนุนใหประชาชนใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  
 

*********************** 
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การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 (นายพิบูลย  พงศธเนศ ) 

 

นายพิบูลย  พงศธเนศ  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ไดแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก ตอสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สามารถบรรลุ
ตามเปาหมาย จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังนี้  
 1. กอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า ใหไดมาตรฐานเพื่อปองกันน้ําทวมขังในเขตเมือง 
  2. ปรุงปรับและขยายถนนทางเทา ไฟฟาสาธาณะ ไฟฟาสาธารณะ ท่ีพักผอนหยอนใจให ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในเขตเทศบาล 
  3. พัฒนาระบบการบริหารจดัการปญหามลพิษตางๆ เชน ขยะและน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ใหสะอาด สวยงาม นาอยู และสนับสนุนองคกรยามทองถ่ินเพื่อชวยเหลือ
งานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล 
 5. สงเสริมการทองเท่ียว โดยพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนศูนยรวมการทองเท่ียวเช่ือมผสานกับ เมือง
ขางเคียง เพื่อเปนเครือขายเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 6. บริหารจัดการการศึกษาดานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสการเรียนรูแกเดก็เยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใหมีความรูความสามารถเขาสูระดับสากล 
 7. สงเสริมและพัฒนาการกฬีา และจัดใหมีการแขงขันกฬีาท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
 8. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา สังคม วัฒนธรรมประเพณี นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถ่ินในสอดคลองกับสภาวะของเมือง 
 9.   สนับสนุนสงเสริมใหมีกองทุนพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน 
 10. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเร้ือรัง และผูดวยโอกาส 
 11. สนันสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยสงเสริมการเรียนรูไปสูการประกอบ
อาชีพตามความถนัด 
 12. สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหเพยีบพรอม ท้ังดานบุคลากรและเคร่ืองมือ เคร่ืองใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 13. ปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กูภยัใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 14. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาและบริหาร 
 15. สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของเทศบาลท่ีถูกตอง เที่ยงตรงสามารถติดตามและ
ตรวจสอบได 
 16. จัดใหมีการบริการประชาชนดวยความรวดเร็วถูกตองโปรงใส เปนธรรมและประทับใจอยางเสมอ
ภาค 
 17. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของเทศบาลใหมีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานในทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
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 จากนโยบายในการบริหารงานท้ัง 17 ขอท่ีนายกเทศมนตรีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลสามารถนํามาจัด
กลุมของนโยบายไดดังนี ้

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
1.1 การกอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ทางเทา ทางระบายน้าํ 
1.2 การจัดใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะอยางท่ัวถึง 

2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
1.1 การสงเสริมการทองเท่ียว 
1.2 การสรางเครือขายการทองเท่ียว 

3. ดานการแกไขปญหาความยากจน 
1.1 การจัดต้ังกองทุนพัฒนาอาชีพ 
1.2 การจัดการฝกอบรมอาชีพ 
1.3 การพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน 
1.1 ดานการสงเสริมการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
1.2 การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 
1.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 5.   ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

1.1 สงเสริมงานทางดานการสังคมสงเคราะหและสวัสดกิารสังคม 
1.2 สงเสริมทางดานการออกกําลังกาย กฬีาและนันทนาการ 
1.3 สงเสริมสุขภาพอนามยัตลอดจนการพัฒนาทางดานการสาธารณสุข 

6.    ดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.1 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและการจัดสรางสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
1.2 การกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 

7.    ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
1.1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล 
1.2 การจัดระบบบริการประชาชนท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1.3 การพัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแกพนกังานเทศบาล 
1.4 การพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

8. ดานความม่ันคงและการเสริมสรางสันติสุข 
1.1 การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการักษาความปลอดภยัทองถ่ิน 
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบของการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพทีมกูภยั 
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน ตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกปญหา 
- ปญหาน้ําทวมขังในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
- ปญหาคู คลอง ระบายนํ้า 
- ปญหาน้ําประปาภายในหมูบาน 

     -  เสนอใหมีการสรางเข่ือนกั้นน้ําปองกนัน้ําทวม
ขังในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
     -  เสนอใหมีการจัดสรางระบบระบายนํ้าใหได
มาตรฐาน 

-  ตั้งระบบประปาหมูบาน 
-  อุดหนนุเงินใหการประปาเพ่ือขยายเขตประปา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกปญหา 
- ปญหาการทองเท่ียว 

 
     -  เสนอใหมีการสรางศูนยการคาในอําเภอ             
สุไหงโก-ลก 

-  เสนอใหมีการจัดสรางสถานท่ีทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 
     -  หามาตรการในการรักษาความปลอดภัยให
เขมแข็งกวานี ้
     -  ใหมีการจัดสรางสถานีขนสงในอําเภอ              
สุไหงโก-ลก 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการศึกษา ประเพณี วฒันธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกปญหา 
- ตองการใหมีการกอสรางศูนยภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
-    -  เสนอใหกอสรางศูนยภูมิปญญาทองถ่ิน ควรจัด 
ในหลายรูปแบบ เชน การจดันิทรรศการ การสืบคน
หาขอมูลดวยระบบ เปนตน 

-    -  ควรจัดใหมีหองสมุดเคล่ือนท่ี 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกปญหา 
       -     ปญหายาเสพติด      -  จัดกจิกรรม/นันทนาการเพื่อใหเยาวชนหางไกล

ยาเสพติด (ใชพื้นที่สวนหนาโรงพยาบาลในการจัด

กิจกรรมตางๆ) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกปญหา 
- ปญหาน้ําเนาเสีย 

- ส่ิงแวดลอมและภูมิทัศนในเขตเมือง 

 

-    - ควรจัดสรางบอบําบัดน้ําเสียใหมีทุกครัวเรือน/ 
ชุมชน 
     - ควรจัดใหมีไมดอก/ไมประดับ ไวในเขตเมือง 
เชน ประดับดวยใบไมสีทอง เพื่อเปนเอกลักษณของ
เมือง เปนตน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกปญหา 
- ไมมีหอกระจายขาวในชุมชน 
-  ปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในความชวยเหลือ
ยังไมท่ัวถึง  เนื่องจากไมสามารถนําเรือเขาไป
ชวยเหลือไดและมีจํานวนไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
-  ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี 

-    -  ควรจัดใหมีหอกระจายขาวของชุมชน 
-    -  ควรจัดซ้ือเรือสนับสนุนใหชุมชนเวลาน้ําทวม 
     -  ควรติดต้ังกลองวงจรปดใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาล 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพ ดวยเทคนิค  (SWOT  Analysis)   
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี 
1. กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ใหไดมาตรฐานปองกันน้ําทวมในเขตเมือง 
2. ปรับปรุงและขยายถนนทางเทา ไฟฟาสาธารณะ ท่ีพกัผอนหยอนใจใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

เทศบาล  
 

จุดแข็ง 
1. มีอุปกรณเคร่ืองจักรเคร่ืองยนตมากเพยีงพอในการบริการ 
2. มีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ 
3. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
4. มีความผูกพันใกลชิดประชาชนและเปนกนัเอง 
5. มีระเบียบ กฎหมายท่ีเปดโอกาสใหจางเหมาเอกชนเขามาดําเนินการได 
6. มีงบประมาณเพียงพอ 
 

จุดออน 
1. ขาดแคลนบุคลากรในระดับผูชํานาญการ เชน วิศวกร สถาปนิก 
2. ปริมาณงานมากเกินกําลังของเจาหนาท่ี 
3. การบริหารงานภายในหนวยงานขาดการจัดระบบ 
4. สํานักงานเทศบาลอยูแยกจากสํานักงานเทศบาลทําใหการติดตอประสานงานขาดความตอเนื่อง 
 

โอกาส 
1. มีหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการจดัการดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. เปนเมืองศูนยกลางการคาชายแดน รัฐบาลและหนวยงานภายนอกใหความสนใจ 
 

อุปสรรค 
1. สถานการณความไมสงบเรียบรอย ทําใหขาดแคลนแรงงาน 
2. สภาพสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะนํ้ามันมีราคาแพงทําใหวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการกอสรางมีราคา

สูงข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 
3. ผูรับเหมาทองถ่ินขาดทุนหมุนเวยีน ไมสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงบางรายตองท้ิงงานกอสราง 
4. การถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค ขาดรูปแบบและวิธีการท่ีมีความชัดเจน 
 

วิเคราะห     เม่ือพิจารณาจากจุดออน จุดแข็ง แลวจะเห็นไดวาในการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานมีโอกาส
ท่ีจะพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพราะถือเปนนโยบายและภาระหลักของผูบริหารทุกยุคทุกสมัยและมีปจจัย
ภายนอกเขามาสนับสนุนการทํางาน อันไดแกสภาพของเมืองท่ีเปนเมืองศูนยกลางการคาขายชายแดน ทําให
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ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ชวยใหการดําเนินการพัฒนาไดเร็วข้ึน ในขณะท่ีปญหาอุปสรรคก็
กําลังไดรับการแกไขจากนโยบายของรัฐบาลในดานตางๆ  
 

สรุป   การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะมีผลทําใหเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลกมีโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
นโยบายนายกเทศมนตรี 

5. สงเสริมการทองเท่ียว โดยพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเปนศูนยรวมการทองเท่ียว เช่ือมผสานเขากับ
เมืองขางเคียง เพื่อเปนเครือขายเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

9. สนับสนุนสงเสริมใหมีกองทุนพัฒนาอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

จุดแข็ง 
1. เมืองชายแดน ท่ีเปนเปนจุดผานสินคาเขา-ออก ตางประเทศ 
2. เมืองทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเขามาพักผอนใชบริการ 
3. ดานภาษาท่ีสามารถใชภาษาทองถ่ินติดตอส่ือสารกับนักทองเท่ียวได 
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสามารถชักจูงนกัทองเที่ยวเขามาได 
5. มีศูนยฝกอาชีพของเทศบาล 
6. มีงบประมาณในการสนับสนุนการฝกอบรมอาชีพ 
7. มีการจัดกจิกรรม ประเพณีตางๆเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
8. มีกฎหมายใหอํานาจในการดําเนินการ 
 

จุดออน 
1. ไมมีเอกลักษณ เมืองขาดจุดเดน จดุดึงดดูนักทองเท่ียว 
2. ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติหรือทางศิลปกรรม 
3. ขาดสถานท่ีจําหนายผลิตภณัฑ 
4. ไมมีการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนอยางจริงจังและท่ัวถึง 
 

โอกาส 
1. เปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวอยู 
2. เปนจุดพักและจําหนายสินคา 
 

อุปสรรค 
1. เหตุการณไมสงบ 
2. ความหวาดระแวงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3. ความไมรูหนังสือของประชาชนในพ้ืนท่ี ขาดโอกาสในการศึกษา 
4. ตลาดแรงงานไมมีรองรับ 
5. ประชาชนขาดความสนใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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วิเคราะห     เม่ือพิจารณาจากจุดออน จุดแข็ง แลวจะเห็นไดวาโดยศักยภาพของเมือง ซ่ึงเปนเมืองชายแดนท่ีมี
สถานบริการประเภทรานอาหาร โรงแรม ท่ีพัก พรอมประกอบกับมีภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลาย
และการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจะทําใหการสงเสริมการทองเท่ียวของเทศบาลสามารถพัฒนาไป
ได ซ่ึงจะสงผลตอทางดานการพัฒนาอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจโดยสวนรวมดวย โดยคํานึงถึงการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ีสอดประสานกับการเช่ือมโยงการทองเท่ียวผานทางรถโดยสาร(เกาะสมุย ภูเก็ต กรุงเทพ) 
รถไฟ (สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ) และทางเคร่ืองบิน (สนามบินนราธิวาส-สุวรรณภูมิ) 
 

สรุป  ถาการพัฒนาประสบผลสําเร็จจะทําใหเมืองสุไหงโก-ลกเปนเมืองท่ีพักของนักทองเท่ียวและเศรษฐกิจดี 
 

หมายเหตุ   เมืองสุไหงโก-ลก ไมใชเมืองทองเท่ียวเพราะไมมีเอกลักษณหรือแหลงทองเท่ียว แตเมือง                 
สุไหงโก-ลกสามารถเปน HUB หรือท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวเพ่ือเดินทางตอไปทองเท่ียวในประเทศไทยหรือ
ออกไปทองเท่ียวยังมาเลเซีย หรือเปนเมืองท่ีนักทองเท่ียวเขามาพักผอนหาความสําราญในชวงส้ันๆ 
 

3. ดานการแกไขปญหาความยากจน 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี 
 11. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยสงเสริมการเรียนรูไปสูการประกอบ
       อาชีพตามความถนัด 
 

นโยบายของรัฐบาล  ขจัดความยากจน 
 

จุดแข็ง 
1. การมีสวนรวมของประชาชน การนัดหมายประชุมยังสามารถทําไดโดยจัดเวลาประชุมให

สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
2. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนสูง 
3. ลักษณะพ้ืนท่ียังเปนกึ่งเมือง กึ่งชนบทการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมยังสามารถทําได 
4. มีกองตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางาน 
 

จุดออน 
1. งบประมาณมีไมเพียงพอ 
2. บุคลากรขาดความรู ความชํานาญและมีไมเพียงพอ 
3. ผูชํานาญการเฉพาะดานไมมี 
4. มาตรฐานการศึกษาของคนในพ้ืนท่ียงัดอยอยู 
5. ตลาดแรงงานในพ้ืนทีไ่มมี 
6. ประชาชนละทิ้งวัฒนธรรมประเพณี การชวยเหลือเกื้อกูลกัน หนัไปใชชีวิตแบบทุนนิยมมากข้ึน 
7. ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการพฒันาตนเอง 
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โอกาส 
1. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความยากจนมีการจดัสรรงบประมาณตางๆ ลงสู

ชุมชนโดยตรง 
2. มีสถานศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่จะใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ 
3. แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อุปสรรค 
1. เหตุการณความไมสงบ 
2. ทัศนคติความเชื่อไมนิยมสงบุตรหลานใหเรียนตอในระดับสูงข้ึนในสายสามัญและสายวิชาชีพ 
3. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยตอการทํางานชวยเหลือประชาชน 
 

วิเคราะห    ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปญหาความยากจนมีจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ สภาพของพื้นท่ีท่ียังมีสภาพเปนชุมชนกึ่ง
เมือง กึ่งชนบท ในสวนรอบนอกยังเปนพื้นท่ีเพ่ือการเกษตร ประกอบกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การสนับสนุนดานวิชาการ จากสถานศึกษาและหนวยงานในพื้นท่ีจะสามารถผลักดันการแกไขปญหาความ
ยากจนในพื้นท่ีไดประสบผลสําเร็จ 
 

สรุป   หากพัฒนาไดสําเร็จ ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี 
 6. บริหารจัดการการศึกษาดานวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสการเรียนรูแกเดก็ เยาวชนและ  
     ผูดอยโอกาสใหมีความรูความสามารถเขาสูระดับสากล 
 7. สงเสริมและพัฒนาการกฬีา และจัดใหมีการแขงขันท้ังในระดับทองถ่ินและระดบัชาติ 
 8. สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและภูมิปญญา  
     ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาวะของเมือง 
 

จุดแข็ง 
1. โรงเรียนต้ังอยูในตัวเมือง/ในชุมชน 
2. การบริหารงานโดยทุกคนมีสวนรวม 
3. มีสถานท่ี อุปกรณ เทคโนโลยีการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย 
4. มีงบประมาณเพียงพอ สามารถดําเนินการได 
5. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
6. มีกฎหมายใหอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา การกฬีา นันทนาการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. เทศบาลใหการสนับสนนุการจัดงานประเพณีอยางตอเนือ่ง 
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จุดออน 
1. อาคารเรียนไมเพียงพอ 
2. สถานท่ี อุปกรณออกกําลังกายมีไมพอ ไมมีผูใชบริการ 
3. บุคลากรมีไมเพียงพอ/งานมากกวาคน 
4. ขาดการประเมินพัฒนาการและการประเมินตามสภาพจริง 
5. การสงเสริมสุขภาพอนามยันักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
6. มาตรฐานการศึกษาของคนในพ้ืนท่ียงัดอยอยู 
7. ขาดการประชาสัมพันธท่ีดี 
 

โอกาส 
1. ชุมชนในเขตเทศบาลเขมแข็งเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และกีฬาสูง 
2. มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ประชาชนในแตละกลุมยังคงยดึถือวัฒนธรรมปฏิบัติเปนแนวทาง 
3. ผูปกครองใหความรวมมือ ประชาชนในชุมชนมีสวนรวม 
4. รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนการจดัการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
5. เด็ก เยาวชน ประชาชน สนใจในการออกกาํลังกาย 
6. เปนพื้นท่ีชายแดนมีการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกับตางประเทศ 
7. ในพื้นท่ียังมีสถานศึกษาท่ีเปดโอกาสใหประชาชนศึกษาในหลากหลายสาขา เชน วิทยาลัยการ

อาชีพ วิทยาลัยชุมชน เปนตน 
8. ประชาชนยดึม่ันในศาสนา 
 

อุปสรรค 
1. ครู/บุคลากรมีการโอน (ยาย) คอนขางสูง 
2. ผูปกครองไมมีความเชื่อถือ และสนใจกับโรงเรียนเทศบาล 
3. บริเวณคับแคบ จํานวนนักเรียนนอย 
4. วัฒนธรรมประเพณีถูกลืมหรือไมใหความสนใจ 
 

วิเคราะห   เทศบาลมีจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ มีกฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในดานของการใหบริการ
การศึกษา การบํารุงกิจการทางดานศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการจัดกิจกรรมดานการ
นันทนาการ และการกีฬา ประกอบกับมีปจจัยหนุนจากภายนอก โดยเฉพาะการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและรัฐบาล จะทําใหการพัฒนาทางดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน การ
กีฬาและนันทนาการประสบผลสําเร็จ 
 

สรุป   ซ่ึงจะมีผลทําใหเยาวชน ประชาชนไดรับการพัฒนา และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพทุกดานและอยางท่ัวถึง 
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5. ยุทธศาสตรดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี 
 7. สงเสริมและพัฒนาการกฬีาและจัดใหมีการแขงขันท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาต ิ
 10. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเร้ือรัง และผูดอยโอกาส 
 12. สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหเพยีบพรอม ท้ังดานบุคลากรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชอยางมี
       ประสิทธิภาพ 
 

นโยบายรัฐบาล  การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 

ดานการปองกันปญหายาเสพติด 
 

จุดแข็ง   
1. นโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเทศบาลชัดเจน 
2. งบประมาณสนับสนุนมีเพยีงพอ 
3. มีศูนยตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

จุดออน   
1. บุคลากรไมเพยีงพอ 
2. ความจริงจังในการปฏิบัติงานของบุคลากรคิดวาไมใชหนาท่ีความรับผิดชอบเปนงานฝาก 
3. ความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
4. ความรูความเขาใจของบุคลากรในเร่ืองของการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดยงันอย 
5. ขาดการบํารุงขวัญในเร่ืองของความชอบพิเศษในสายปองกันยาเสพตดิ 
 

โอกาส   
1. ความเขมแข็งขององคกรชุมชน (อสม.แกนนําชุมชน) 
2. นโยบายของรัฐดานยาเสพติดท่ีชัดเจน 
3. ความรวมมือและการประสานระหวางองคกรภาคีเครือขาย 

 

อุปสรรค   
1. สภาพเมืองชายแดน/แหลงพกั 
2. ธุรกิจบันเทิงในพ้ืนท่ีเปนแหลงม่ัวสุมเสพยา 
3. สถานการณความไมสงบเปนชองทางในกลุมผูคาขยายตัวไดรวดเร็ว 
4. ความปลอดภยัของผูปฏิบัติชวยเหลือเทศบาลในการตอสูยาเสพติดไมมี 
5. การมีสวนรวมของประชาชนในเร่ืองนี้นอยถือวาไมใชธุระ 
6. ราชการสวนกลางและภูมิภาคไมเสริมบทบาทใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงาน

ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดแตพยายามดําเนินงานรองโดยใชงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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7. ขาดการประสานงานและการประสานการปฏิบัติในดานของขอมูลขาวสาร กิจกรรม และการ
ทํางานกับหนวยงานตางๆท่ีรับผิดชอบเร่ืองยาเสพติด 

 

ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง   
1. มีนโยบายที่ชัดเจน 
2. มีงบประมาณท่ีเพียงพอ 
3. ปริมาณบุคลากรฝายสนับสนุนการทํางานมีเพียงพอ 
4. การบริการดานสุขภาพเชิงรุกลงไปใหบริการในพืน้ท่ี 
5. เคร่ืองมือ/วัสดอุุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ 
6. ความจริงจังของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชนมีสูง 
7. มีเทศบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ี 
8. มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
 

จุดออน   
1. ขาดผูรับผิดชอบงานหลัก 
2. ความรู ความสามารถของผูรับผิดชอบงาน 
3. ตลาดสด โรงฆาสัตว ไมผานมาตรฐาน 
 

โอกาส   
1. ความรวมมือและการประสานงานภาคีเครือขายภาครัฐและภาคประชาชน 
2. ส่ือตางๆและเทคโนโลยีชวยประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขาวสาร 
3. องคกรชุมชนเขมแข็งชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
4. มีสถานท่ีออกกําลังกาย/สวนสาธารณะพรอมและเพียงพอตอการใหบริการ 
5. การมีสวนรวมขององคกรรัฐ ภาคีเครือขายตางๆ 
6. มี พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายหลักท่ีใหอํานาจในการดําเนินการ 
7. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
 

อุปสรรค 
1. การมีสวนรวมของประชาชน 

- ผูประกอบการไมใหความรวมมือเทาท่ีควรคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวมากกวาสุขภาพ
อนามัยโดยสวนรวม 

- ผูบริโภค ไมสนใจสิทธิประโยชนท่ีตนเองจะไดรับ 
2. พื้นที่รับผิดชอบกวางดแูลไมท่ัวถึง 
3. พฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวติด้ังเดิมของประชาชนในทองถ่ินท่ียังไมปรับเปล่ียนไปตามความเจริญ

ท่ีเกิดขึ้น 
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4. เมืองชายแดนมีการลักลอบนําเขาสินคา (อาหาร) ท่ีไมไดมาตรฐานเขามาขายในเขตพื้นท่ี 
5. ปญหาแรงงานตางดาวซ่ึงมักจะนําโรคภยัไขเจ็บเขามาแพรระบาดใหคนในพื้นท่ี 
6. ประชากรแฝงเขามาอยูในพืน้ท่ีเปนจํานวนมาก 
7. แหลงบันเทิง/หญิงบริการ 
8. ปญหายาเสพติดแพรระบาดในพ้ืนท่ี 
9. การมีสวนรวมของประชาชนในดานของสุขภาพอนามยัมีนอย 
 

ดานการสงเสริมการกีฬา 
 

จุดแข็ง 
1. มีกฎหมายใหอํานาจหนาท่ีเทศบาลในการจัดการสงเสริมและแขงขันกีฬา 
2. มีสนามกีฬา เชน สนามกีฬามหาราช สนามกีฬาในสวนสาธารณะ สนามกีฬาในโรงเรียนและ

สถานท่ีราชการ 
3. เทศบาลสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจดัการแขงขันกฬีาอยางแพรหลายในทุกระดบัทุกประเภท

กีฬา 
4. เทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานกฬีา และการจดัการแขงขันกีฬา 
 

จุดออน 
1. สนามกีฬายังขาดการพัฒนาใหไดมาตรฐาน ยังไมเหมาะสมตอการจัดการแขงขัน 
2. มีการตัดงบประมาณรายจายทางดานการจดัซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณการกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา 

จากฝายนิตบัิญญัติ เนื่องจากนําการเมืองเขามาเก่ียวของ 
 

โอกาส 
1. เปนโนบายของรัฐบาลในการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
2. มีการจัดการแขงขันกีฬาเช่ือมความสามัคคีระหวางไทย-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 เนื่องจากมีอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายท่ีชัดเจน มีบุคลากร มีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง หากสามารถทําความเขาใจกับฝายนิติบัญญัติ
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ได ก็จะสามารถพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จได ซ่ึงจะกอใหเกิดผล ทําใหสุขภาพอนามัยของประชาชนดี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

6. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี  
 

3. พัฒนาระบบการบริหารจดัการปญหามลพิษตางๆ เชน ขยะและน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกใหสะอาด สวยงาม นาอยู 
 

จุดแข็ง 
1.  ความพรอมดานเคร่ืองมือ/วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 2.  งบประมาณมีเพยีงพอ 
 3.  บุคลากรฝายปฏิบัติ (คนงาน)มีเพยีงพอ 
 4.  โครงการติดต้ังบอดักไขมันสามารถดําเนินการไดผลสําเร็จ 
 5.   เทศบัญญัติใหอํานาจในการปฏิบัติงาน 
 6.   มีพื้นที่สีเขียวเยอะ/สวนสาธารณะเพยีงพอ 
 7.   ไดรับรางวลัเมืองนาอยูดานสุขภาพเปนขวัญและกําลังใจใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
 8.   มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง    
 

จุดออน 
 1.  ขาดความตอเน่ืองของการดําเนินงาน 
 2.  ไมมีระบบการกําจัดขยะ/ส่ิงปฏิกูล/น้ําเสีย ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
 3.  ระบบระบายสาธารณะภายในเมืองไมไดมาตรฐาน 
 4.  การบังคับใชกฎหมายตามเทศบัญญัติไมเขมแข็งเพยีงพอ 
 5.  ฟุตบาท/ทางเทา ไมไดมาตรฐาน 
 6.  ขาดการจัดระเบียบแผงลอย 
 

โอกาส 
 1.  การดําเนินงานท่ีผานมายงัไมมีการตอตาน/คัดคานจากประชาชน 
 2.  นโยบายของรัฐเปนวาระแหงชาติ 
 3.  กระแสจากส่ือตางๆ ใหความสําคัญ ประชาชนต่ืนตัว 
 4.   เมืองชายแดนท่ีรัฐบาลใหความสนใจ และใหการสนบัสนุน 
 5.  มีแมน้ําไหลผานกั้นชายแดน ทําใหการถายเทของเสียในเมืองดีข้ึน 
 6.  ไดรับสัญญาเชาท่ีดินรถไฟทําตลาดสดทําใหการพฒันาปรับปรุงไดสะดวกข้ึน 
 7. มีโครงการชีววิถีพิทักษส่ิงแวดลอมตามกระแสพระราชดําริ 
 8.  ไดงบสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการจัดทําศูนยการกําจัดขยะแบบครบวงจร 
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อุปสรรค 
 1.  ความรวมมือระหวางองคกรรัฐยังไมเพยีงพอง 
 2.  การมีสวนรวมของชุมชนยังไมเพียงพอ 
 3.  ปญหาการเมืองทองถ่ิน ผลกระทบดานฐานเสียงทําใหไมสามารถดําเนินการตามระเบียบกฎหมายได
      อยางเต็มท่ี 
 4.  ลักษณะการวางผังเมืองมีถนน ตรอก ซอยมาก 
 5.  มีฟารมเล้ียงสุกรอยูในเขตเมือง 
 6.  มีรานรับซ้ือของเกา/ข้ียาง/โรงงานอยูในยานชุมชน 
 7.  การประกอบกิจการไมแปรรูปท่ีพักไมจาํนวนมากในพื้นท่ี 
 

วิเคราะห   จากการพิจารณาแลวเห็นไดวาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติของเมืองสุไหงโก-ลก ท่ีสําคัญไดแก
แมน้ําสุไหงโก-ลก ก็ยังอยูในสภาพท่ีดี ปญหาหลักๆ ก็จะอยูท่ีสภาพแวดลอม ซ่ึงในแนวทางแกไขก็มีโครงการ
และงบประมาณขนาดใหญ เชน โครงการบอกําจัดขยะเขามาดําเนินการ ซ่ึงในอนาคตโครงการแกไขปญหา
ตางๆ เพื่อรักษาสภาพแวดลอมของเมือง ก็ยอมจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนไปอยางยั่งยืน ซ่ึงหากการพัฒนาประสบผลสําเร็จ จะทําใหเกิดสภาวะส่ิงแวดลอมท่ีดีอยางยั่งยืน 
 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี 
 

 14.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนกําหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารเมือง 
 15.  สงเสริมใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของเทศบาลท่ีถูกตองเท่ียงตรงสามารถติดตามและ   
                     ตรวจสอบได 
 16.  จัดใหมีการบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตองโปรงใส เปนธรรมและประทับใจอยาง   
         เสมอภาค 
 17.  พัฒนาบุคลกรทุกระดับของเทศบาลใหมีศักยภาพ มีความรู ความเขาใจและมีความพรอมท่ีจะ 
                     ปฏิบัติงานในทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
 

ดานการมีสวนรวมและการรับรูขาวสารของประชาชน 
 

จุดแข็ง 
 1.  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 2.  มีงบประมาณแลเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เพยีงพอ 
 3.  มีระเบียบฯ พระราชบัญญัติฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีแนนอน 
 4.  มีส่ือส่ิงพิมพตางๆ เชน จดหมายขาว วารสารรายเดือน เว็บไซด 
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จุดออน 
 1.  ยังขาดความรู ความเขาใจในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาล 
 2.  ไมมีศูนยขอมูลขาวสารที่เหมาะสมในการใหบริการประชาชน 
 3.  กองตางๆ ยังไมใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธขาวสาร และผลงานของกอง 
 

โอกาส 
 1.  ประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลใหความรวมมือ 
 2.  ใชแหลงชุมชน รานคา รานชา กาแฟ เปนท่ีพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 3.  มีสถานีวิทยุ สวท.ตั้งอยูในพ้ืนท่ี 
 4.  มีบริษัทใหบริการเคเบิลทีวีของทองถ่ินในพืน้ท่ี 
 5.  ส่ือมวลชน ใหความสนใจติดตามขาวและสถานการณท่ีเกดิข้ึนในพื้นท่ี 
 6.  มีหนวยงานภายนอก เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนใหการสนับสนุนในการจดัการเรียน การสอน 
                   ภาษามาลาย ู
 

อุปสรรค 
 1.  ภาษาท่ีใชในการส่ือสาร 
 2.  เหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 
 3.  ประชาชนยังไมใหความสําคัญในการตดิตามขอมูลขาวสารของทองถ่ิน 
 

วิเคราะห   จากการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งแลว พบวาการรับรูขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนเกิด
จากปญหาในดานของภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงก็สามารถแกไขไดจากการพัฒนาและปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ
ของเทศบาลและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรในดานการส่ือสารประชาสัมพันธ และสรางภาคีความ
รวมมือกับประชาชนในรูปแบบตางๆเพ่ือใหเขามามีสวนรวมกับเทศบาล 
 

สรุป  เทศบาลจะใชกระบวนการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหประชาชนได
ทราบและเขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลอยางแทจริงโดยการ
จัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 1.  การเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล 
 2.  การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดในการบริหารงานของเทศบาล 
 3.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนนิงานในดานตางๆ ของเทศบาล 
 4.  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล 
 5.  ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการไดรับผลในการดําเนินงานรวมกบัเทศบาล 
ซ่ึงจะทําใหเกดิกระบวนการการรับรูขาวสารที่ถูกตองทันเหตุการณและประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานกับเทศบาลในทุกระดับ 
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ดานการใหบริการแกประชาชน 
 

จุดแข็ง 
 1.   มีการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ ภารกิจตางๆ ท่ีชัดเจนมีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการ 
       กําหนดไวแนนอน 
 2.   เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 3.   ประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น 
 4.   มีการใหบริการเปนพิเศษ เชน รับชําระภาษีทางไปรษณีย ทางอินเตอรเน็ต 
 5.   มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทันสมัยในการใหบริการ 
 

จุดออน 
 1.   ทํางานลดข้ันตอนไมเปนไปตามระเบียบแบบแผน 
 2.   เม่ือเจาหนาท่ี ท่ีไดรับการอบรมแลว ไมทํารายงานแจงใหทราบหรือนําเสนอในท่ีประชุม   
       ประจําเดือน เพื่อการปฏิบัติงานท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 3.   การใหบริการบางเร่ือง เชน ชําระภาษไีมเปนไปตามกําหนด เนื่องจากประชาชนผูชําระภาษีไมอยูใน  
                    พื้นท่ี 

4. สถานท่ีใหบริการแยกยายถ่ินอยูหลายท่ี 
5. เจาหนาท่ียึดติดรูปแบบในอดีตไมพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางาน 
6. เจาหนาท่ีเกีย่งงานปดความรับผิดชอบ 

 

โอกาส 
 1.   รัฐบาลสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ เชน มีการโอนเงินดวย  
       ระบบอีเล็คทรอนิค มีระเบียบการจายเงินผานธนาคาร 
 2.   ไดรับจัดสรรเงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
 3.   มีกฎหมายท่ีจะใชบังคับกับการใหบริการประชาชนใหเปนไปดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
 

อุปสรรค 
 1.   เกิดเหตุการณไมสงบ จึงทําใหการจดัเก็บภาษไีดลดนอยลง 
 2.   ระเบียบกฎหมายบางประการออกมาขัดขวางการปฏิบัติงาน 
 

วิเคราะห  จากจุดแข็งท่ีมีกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยาง
ตอเน่ืองประกอบกับปจจยัเสริมในสวนของการสนับสนุนจากรัฐบาล จัดสรรงบประมาณอุดหนุนท่ีเพิ่มข้ึนจาก
รัฐบาล  จะทําใหเทศบาลสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สรุป  เทศบาลสามารถพัฒนาการใหบริการประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ดานการพฒันาบุคลากร 
 

จุดแข็ง 
 1.   องคกรมีกฎหมาย ระเบียบตางๆ ท่ีกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานถูกตองและชัดเจน 
 2.   การปฏิบัติงานยึดหลักการบริหารจัดการดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 3.   มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา 
 4.   ผูบริหารสงเสริมและสรางเสริมบุคลากร ยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 5.   มีงบประมาณเพยีงพอตอการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการบริหารจดัการท่ีทันสมัย 
 6.   มีระบบคุณธรรมในการคัดเลือกคนเขามาปฏิบัติงาน ทําใหไดคนมีความรู ความสามารถ 
 

จุดออน 
 1.   องคกรใหการสนับสนุนงบประมาณ ในการยกระดับดานการศึกษาแกบุคลากรไมเพียงพอ 
 2.   ความขัดแยงของบุคลากรในองคกร ทําใหการปฏิบัตงิานไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 3.   บุคลากรมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในภารกิจขององคกร 
 4.   ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 5.   บุคลากรขาดขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความกาวหนาในหนาท่ีตําแหนง 
 6.   บุคลากรขาดความกระตือรือรนท่ีจะพฒันาตนเอง 
 

โอกาส 
 1.   รัฐบาลและคณะผูบริหารมีนโยบายสงเสริมการศึกษาแกบุคลากร 
 2.   มีสถาบันตางๆ เปดอบรม สัมมนาดานวิชาการเพ่ือเสริมสรางพัฒนาความรู ทักษะแกบุคลากรใหเกิด
ความเช่ียวชาญใหแตละตําแหนงไดศึกษาเรียนรูเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนแกองคกร 
 3.   มีสถาบันการศึกษารองรับบุคลากรสําหรับผูท่ีตองการยกระดับการศึกษา 
 4.   รัฐบาลจัดสรรงบประมาณดานพัฒนาบุคลากร 
 

อุปสรรค 
 1.   บุคลากรมีรายไดไมเพียงพอในการดํารงชีพ และศึกษาตอ 
 2.   เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี ทําใหขาดความม่ันใจในการเดินทางไปศึกษาตอ 
 

วิเคราะห   เม่ือพิจารณาจากจุดออนและจุดแข็งแลว เทศบาลมีโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากร ใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานสนองตอบตอภารกิจของเทศบาลไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันระเบียบ 
กฎหมายก็เปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลท่ีตองการความกาวหนาไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อนําวุฒิ
การศึกษามาใชในการเล่ือนระดับและเล่ือนตําแหนงและมีการจัดการศึกษาอบรม เพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
 ในสวนของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ก็มีงบประมาณเพียงพอตอการจัดหา 
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สรุป   ในดานของการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเคร่ืองใชจะสามารถดําเนินการได ซ่ึงจะมีผลใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีทันสมัย และเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชน 
 

8. ดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
 

นโยบายนายกเทศมนตรี 
 4.    สนับสนุนองคกรยามทองถ่ินเพื่อชวยเหลือ งานรักษาความปลอดภยัในเขตเทศบาล 
 13.    การปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกูภยัใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

ดานการสนบัสนุนองคกรยามทองถ่ินเพื่อชวยเหลือ งานรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล 
 

จุดแข็ง 
 1.    เปนองคกรจัดต้ังโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.    เปนท่ีรูจักและยอมรับจากประชาชนในทองถ่ิน 
 3.    สามารถปฏิบัติหนาท่ีแบงเบาภารกิจของเจาหนาท่ีทหาร,ตํารวจ ในพ้ืนท่ีไดด ี
 4.    ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 
 5.    มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหนาท่ี 
 

จุดออน 
 1.   ไดรับการดูแล สนับสนนุจากเทศบาลนอยเกนิไป 
 2.    การคัดเลือกบุคลากรอยูในวงจํากดั 
 3.    หัวหนางานไมมีสวนรวมในองคกรเทาท่ีควร 
 4.    ไมมีการจดัสรรงบประมาณท่ีแนนอนในการบริหารจัดการ 
 5.    ไมมีสวัสดิการเพื่อความม่ันคงและสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 
 

โอกาส 
 1.    เปนองคกรท่ีมีโอกาสพัฒนาใหเขมแข็งไดในอนาคต 
 2.    รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญขององคกรมากข้ึนโดยเฉพาะ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
 3.    เปนองคกรท่ีอยูในนโยบายการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินในปจจุบัน 
 

อุปสรรค 
 1.    พื้นท่ีในความรับผิดชอบดูแลกวางขวางเกินไป 
 2.    บุคลากรมีไมเพียงพอ 
 3.    ปญหาความไมสงบในเขต 3 จังหวดัชายแดนใต 
 

วิเคราะห  จาก SWOT เห็นวาเทศบาลซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความสําคัญกับงานรักษาความ
สงบเรียบรอยในเขตเทศบาลใหมากข้ึน โดยเฉพาะการเกิดเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตนั้น  ควรสนับสนุนองคกรยามทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เพ่ือสามารถสรางขวัญกําลังใจใหกับ
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บุคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ีได  ประกอบกับมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของ
องคกร 
 

สรุป  การพัฒนาองคกรยามทองถ่ิน ยังมีชองทางโอกาสเปดกวางอยูมาก เนื่องจากเปนแนวนโยบายของรัฐ 
รวมถึงแนวนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ถาไดรับการพัฒนาท่ีถูกตองและถูกทาง โดยจะเปนเหลักประกัน
เบ้ืองตนใหกับประชาชนในพื้นที่ได เนื่องจากมีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคกรอ่ืน 
 

ดานการปรับปรุงระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กูภัยใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

จุดแข็ง 
1.    เม่ือมีเหตุการณสาธารณภัยเกิดข้ึน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจและเต็ม 
       ความสามารถ 
2.    มีการฝกซอมแผนการระงับอัคคีภัย วิ่งออกกําลังกาย และออกกายบริหาร  
        เปนประจําสัปดาหละ 2 วัน 
3. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง และมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณ 

เคร่ืองใชตางๆในการระงับสาธารณภัย 
4. มีสมาชิก อปพร.เปนกําลังเสริมเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 

 

จุดออน 
 1.    ในการอยูเวรยามเตรียมพรอม เจาหนาที่ผูอยูเวรยามยงัขาดความกระตือรือรน 
 2.    อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช มีสภาพการใชงานท่ียาวนาน ไมทันสมัย 
 3.    เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 4.    เม่ือมีเหตุการณเกดิข้ึน ผูบังคับบัญชาไมคอยมาควบคุมส่ังการ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 

โอกาส 
 1.    เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถเขารับการฝกอบรมกับศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต  

       (สงขลา) และหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการปองกันและระงับสาธารณภัย 
2.    เดินทางทัศนศึกษา ณ เทศบาลช้ัน 1 ศูนยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประเทศมาเลเซีย เพื่อ 
       นํามาปรับปรุงใหดีข้ึน 
3.    เปดสอบบรรจุเปนพนกังานเทศบาล จางพนักงานจางเปนพนกังานจางตามภารกิจเพื่อเปนขวญัและ 
       กําลังใจ 

 

อุปสรรค 
 1.    เม่ือมีเหตุสาธารณภัยเกดิข้ึนประชาชนผูท่ีไมเกีย่วของจะเขามามุงดูเหตกุารณ และจะเขามาปฏิบัติ 

หนาท่ีเอง ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี เปนการกีดขวางการ   
ทํางาน 

2.    ในการเตรียมการปองกนัอัคคีภัยไมสามารถที่จะติดต้ังถังเคมีดับเพลิง ใหกับชุมชน และแหลงท่ี    
        ประชาชนอยูหนาแนนได เนื่องจากเหตุการณกอความไมสงบ 
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3.    ในบางคร้ังเม่ือขอเขาไปตรวจตราในบานเรือนประชาชน เพื่อใหคําแนะนําส่ิงท่ีกอใหเกดิอัคคีภยัได 
        งาย เจาของบานไมคอยใหความรวมมือ 
4.    เสนอแผนขออุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทันสมัย เพียงพอกับสภาพพื้นท่ี ไมไดรับการอนุมัติ 

 

วิเคราะห  เม่ือศึกษา พิจารณาจุดแข็ง-จุดออน เทศบาลสามารถท่ีจะบริหารจัดการภัยไดดี ไมวาดานบุคลากรและ
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆท่ีทันสมัย และเพียงพอ  
 

สรุป  ในการพฒันาบุคลากรใหมีความรู มีทักษะ ในการปองกันสาธารณภัย เทศบาลไดเปดโอกาสใหบุคลากร
เขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ พรอมท้ังจัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทันสมัยและจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
 

******************** 
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บทท่ี  4 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
                     “สุไหงโก-ลก เมืองแหงการศึกษา กฬีาและทองเท่ียว คุณภาพชีวติประชาชนดี มีโครงสรางพื้นฐาน
ไดมาตรฐาน” 
 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

1. การดําเนินการพัฒนาเพือ่ใหเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนเมืองแหงการศึกษา กีฬาและทองเที่ยวมีแนว
ทางการพัฒนา คือ 
 1.1 บริหารจัดการศึกษา วิชาการ เทคโนโลยี เพื่อขยายโอกาสการเรียนรูแกเดก็ เยาวชนและ
ผูดอยโอกาสใหมีความรู ความสามารถเขาสูระบบสากล 
 1.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกฬีาและจัดใหมีการแขงขันกีฬาท้ังในระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติ 
 1.3 การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวโดยพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเปนศูนยรวมการทองเท่ียวเช่ือม
ประสานกับเมอืงขางเคียงเพือ่เปนเครือขายเมืองทองเท่ียว 
 

2. การดําเนินการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก ใหประชาชนมีคุณภาพชีวติด ีโดยมีแนวทางการพัฒนา คอื 
 2.1 สนับสนุน สงเสริมใหมีกองทุนพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน 
 2.2 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเร้ือรัง และผูดอยโอกาส 
 2.3 สงเสริมและรณรงคการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
 2.4 การสงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมพัฒนาทองถ่ิน 
อยางยั่งยืน 
 2.5 การสงเสริมและสนับสนนุเศรษฐกจิชุมชน อยูอยางไทย ใชอยางพอเพียง 
 2.6 สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหเพยีบพรอมท้ังบุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
 

3. การดําเนินการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก มีโครงสรางพืน้ฐานไดมาตรฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 
 3.1 การดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําใหไดมาตรฐานเพ่ือปองกันน้ําทวมในเขตเมือง 
 3.2 ปรับปรุงและขยายถนน ทางเทา ไฟฟาสาธารณะ ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว ปลูกตนไม และปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะในเขตเทศบาลใหดูรมร่ืน
สะอาดสวยงาม 
 3.4 การดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
 3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการปญหามลพิษตางๆ 
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จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาทองถิ่น 
 

เปาหมาย  Targets 
  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

Goals 
ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

1. จํานวนถนนที่ไดรับการ
กอสราง ซอมแซมและ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

1. จํานวนถนนในเขตเทศบาล
ทั้งสิ้น 149 สาย ชํารุดตอง
ซอมแซม 16 สาย 

16   

3   

3   

3   

3   

4   

2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ 
(ไฟฟาสองสวาง) ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น 
 

2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ 
(ไฟฟาสองสวาง) จํานวน 
1,800 จุด ติดตั้งเพิ่ม  จํานวน 
50 จุด 

50    

50    

-    

-    

-    

-    

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. กอสราง บํารุงรักษา 
ปรับปรุงเสนทางคมนาคม 
         

3. จํานวนจุดที่มีปญหาดาน
วิศวกรรมจราจรที่ไดรับการ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

3. จํานวนจุดที่ไดรับการ
พัฒนาดานวิศวกรรมจราจรที่
ไดมาตรฐานแลว     จํานวน 
10 จุด จากจํานวนที่มีปญหา
ทั้งหมด 15 จดุ 

5 
1 

1 
1 

1  
1 

ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 
1. การสงเสริมการทองเที่ยว 
 

1. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับการพัฒนาสงเสริม
เพิ่มขึ้น 

1. จํานวนสวนสาธารณะที่อยู
ในความดูแลของเทศบาล 
จํานวน 5 แหง ไดแก  
- สวนรื่นอรุณ 
- สวนสิรินธร 
- สวนมิ่งขวัญประชา 

1 
1 

- 
- 

- 
- 
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เปาหมาย  Targets 

  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
Goals 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

 
 

- สวนภูมินทร 
- สวนหนาโรงพยาบาล 
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 แหง 

 
 

 
 

 
 

ดานการแกไขปญหาความ
ยากจน 
1. การจัดตั้งกองทุน
ฝกอบรมอาชีพ พัฒนาอาชีพ 
         

1. กลุมอาชีพที่ไดรับการ
อุดหนุน (กองทุน) ในการ
สงเสริมอาชีพในชุมชน มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

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

24 ชุมชน 
5 ชุมชน 

5 ชุมชน 
5 ชุมชน 

5 ชุมชน 
4 ชุมชน 
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เปาหมาย  Targets 
  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

Goals 
ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

1.รอยละของจาํนวนเด็กใน
สังกัดที่ไดรับการพัฒนาทั้ง
ทางดานสติปญญาและ
รางกาย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกคนทุกกลม
สาระวิชาและทุกระดับชั้น 
 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
จํานวน 4 ศูนย มีจํานวน
นักเรียน  808 คน 
2. มีโรงเรียนเทศบาล จํานวน 
4 แหง จํานวนนักเรียน 3,450 
คน ประกอบดวย  
- ระดับอนุบาล 598 คน 
- ระดับประถมศึกษา 2,476คน 
- ระดับมัธยมศึกษา 376 คน 

60% 
ขึ้นไป 

60% 
ขึ้นไป 

60% 
ขึ้นไป 

60% 
ขึ้นไป 

60% 
ขึ้นไป 

60% 
ขึ้นไป 

ดานการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาของทองถิ่น 
1. ดานการสงเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 

1. จํานวนนักเรียนที่เรียนดี
แตยากจนไดรับทุนการ 
ศึกษาเพิ่มขึ้น 

1. เทศบาลมอบทุนการศึกษา
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2 ทุน 

10 
ทุน 

2 
ทุน 

2 
ทุน 

2 
ทุน 

2 
ทุน 

2 
ทุน 

2. การสงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนา  

1.จํานวนศาสนสถานที่
ไดรับการอุดหนุน
งบประมาณ 

1. ในเขตเทศบาลมี          
ศาสนสถาน ประกอบดวย 
- วัด จํานวน 4  แหง 
- มัสยิด จํานวน 5 แหง 
 

9  
แหง 

9  
แหง 

9  
แหง 

9  
แหง 

9  
แหง 

9  
แหง 
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เปาหมาย  Targets 
  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

Goals 
ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

3. สงเสริมสนับสนุนใหมี
การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด
จารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1. งานประเพณีที่ทาง
เทศบาลไดจัดขึ้นในแตละป 

1. งานประเพณีที่ทางเทศบาล
ไดจัดในพื้นที่ จํานวน 12 งาน/
ป ประกอบดวย 
- ประเพณีอาซูรอสัมพันธ 
- ประเพณีรอมฏอน 
- ประเพณีลอยกระทง 
- งานขึ้นปใหม 
- ประเพณีตรุษจีน 
- ประเพณีสงกรานต 
- ประเพณสีุนตัหมู 
- งานสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
- ประเพณีตรุษอิดิลอัฏฮา 
- ประเพณีเขาพรรษา 
- งานเมาลิด 
- ประเพณีบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน 

12 
งาน/ป 

12 
งาน/ป 

12 
งาน/ป 

12 
งาน/ป 

12 
งาน/ป 

12 
งาน/ป 
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เปาหมาย  Targets 

  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
Goals 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

 
2. กิจกรรมที่จดัการฝกอบรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
(ครั้ง) ตองจัดการฝกอบรม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1. จัดกิจกรรมเขาคายจริยธรรม
เยาวชน จํานวน  40 คน/ป   

5  ครั้ง 
1  ครั้ง 

1  ครั้ง 
1  ครั้ง 

1  ครั้ง 
1  ครั้ง 

1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ (คน) เพิ่มขึ้น 

1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการ
ลงทะเบียน จํานวน 579 คน
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
จํานวน 392 คน  

392 
392 

392 
392 

392 
37 

2. จํานวนผูพิการที่ไดรับ 
เบี้ยยังชีพ (คน) เพิ่มขึ้น 

1. มีจํานวนผูพิการที่ไดรับการ
ลงทะเบียน จํานวน 80 คน  
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
จํานวน 53 คน  

53 
53 

53  
53 

53 
- 

ดานสังคมและพัฒนาคุณ
ชีวิต 
1. สงเสริมงานดานสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการ
สังคม 
       

3. จํานวนผูปวยเอดสที่ได 
รับเบี้ยยังชีพ (คน) เพิ่มขึ้น 

1. มีจํานวนผูปวยเอดสที่ไดรับ
การลงทะเบียน จํานวน 11 คน 
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
จํานวน  5 คน 

5 
5 

5 
5 

5 
- 
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เปาหมาย  Targets 
   จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

Goals 

 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

1. เด็กอายุ 0-6 ปในชุมชน
เขตเทศบาลที่ไดรับการเฝา
ระวังภาวะโภชนาการมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

1.จํานวนเดก็อายุ 0-6 ป ใน
ชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 
871 คนที่ไดรับการเฝาระวัง
ภาวะโภชนาการ 781 ราย 
(89.67%) 

10% 
2% 

2% 
2% 

2% 
2% 

2. นักเรียนชั้น ป.1และ ป.2 
สังกัดโรงเรียนเทศบาลที่
ไดรับวัคซีนชั้นเสริมใน
โรงเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

2.จํานวนนักเรียนชั้น ป.1 และ 
ป.6 สังกัดโรงเรียนเทศบาล มี 
843 ราย ไดรับวัคซีนชั้นเสริม
ในโรงเรียนมี 758 ราย (90%) 

10% 
5% 

4% 
3% 

2% 
1% 

2. สงเสริมสุขภาพอนามยั
ตลอดจนการพัฒนาดาน 
สาธารณสุข 

3. อสม.ในเขตเทศบาลที่ผาน
อบรมดานสาธารณสุขมูล
ฐานมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

3. อสม.ในเขตเทศบาลมี
จํานวน 148 รายผานการอบรม
ดานสาธารณสุขมูลฐาน 
จํานวน 110 ราย (74.3%) 
     

26% 
6% 

5% 
5% 

5% 
5% 
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เปาหมาย  Targets 

  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
Goals 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

4.ผูปวยโรคติดตอ/โรค
ระบาดในเขตเทศบาลมี
จํานวนลดลง 
     

4. โรคติดตอ/โรคระบาดใน
เขตเทศบาล มีดังนี ้
- โรคไขเลือดออก 92 ราย 
- โรคอุจจาระรวง 166 ราย 
- โรควัณโรค 16 ราย 
- โรคเพศสัมพันธ 64 ราย 
- โรคเอดส 451 ราย ไดรับการ
รักษา 354 ราย 

20% 
4% 

4% 
4% 

4% 
4% 

 

5. ผูติดยาเสพติดที่ไดรับการ
บําบัดโดยสมคัรใจมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

5. จํานวนผูติดยาเสพติดใน
พื้นที่มีจํานวน 108 คน ไดรับ
การบําบัดแลว 88 คน 
(81.48%) 

19% 
3% 

3% 
4% 

4% 
5% 

ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
1. การปรับปรุงสภาพ       
ภูมิทัศน 

1. ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ใหมีพืน้ที่สีเขียวเพิ่มขึ้น     

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

4  
สาย 

1 
สาย 

1 
สาย 

1 
สาย 

1 
สาย 

- 



 
91 

เปาหมาย  Targets 
 

  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
Goals 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
 

2. การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล
และการบําบัดน้ําเสีย 

1. สถานที่กําจัดขยะและบอ
กําจัดขยะที่กอสราง (แหง) 
ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

1. สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล
ตั้งอยูที่ชุมชนโตะลือเบ 
ตองการเพิ่มบอกําจัดขยะ 
จํานวน 1 แหง 

1 
แหง 

1 
แหง 

- 
- 

- 
- 

ดานการบริหารจัดการที่ดี 
1.สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาล 

1.จํานวนผูแทนชุมชนที่    
เขารวมเวทีประชาคม (คน)
ตองการใหชุมชนเขารวมทั้ง 
24 ชุมชน 

1. ชุมชนในเขตเทศบาลมี
จํานวน 24 ชุมชน            
ผูแทนชุมชนที่เขารวมเวที
ประชาคม  22  ชุมชน  

24  
ชุมชน 

24  
ชุมชน 

24    
ชุมชน 

24   
ชุมชน 

24   
ชุมชน 

24   
ชุมชน 

2. การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารใหรับรูขอมูล 
 

1. จํานวนชองทางเพื่อการ
รับรูขอมูลขาวสารภายใน
องคกรสูประชาชน 

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

5 สื่อ 
5 สื่อ 

5 สื่อ 
5 สื่อ 

5 สื่อ 
5 สื่อ 
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เปาหมาย  Targets 

  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
Goals 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

    

    

- สื่อกิจกรรม 
ชองทางในการรับรูขาวสาร
ของเทศบาลสูประชาชนมี
ครบทั้งหมด 5 สื่อ 

 
 

 
 

 
 

3. การจัดระบบบริการ
ประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
  

1. รอยละของประชาชนที่มา
รับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั 3 (ระดับด)ี มีมาก
ขึ้น 

1. คะแนนประเมินการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีดานความ
พึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี รอยละ 79.35%  

84.35% 
80.35% 

81.35% 
82.35% 

83.35% 
84.35% 

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

1.รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรม-สัมมนา
เพื่อพัฒนาความรูความ 
สามารถ คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น (คณะผูบริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
ครูเทศบาล,ลูกจางประจํา 

1.จํานวนบุคลากรทั้งหมดของ 
อปท  602  คน 
- คณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล จาํนวน 22 คน    
- พนักงานเทศบาล         
จ ํานวน 50 คน                         
- ลูกจางประจาํและพนกังาน
จาง จํานวน 323 คน   

57% 
57% 

57% 
57% 

57% 
57% 
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เปาหมาย  Targets 

  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
Goals 

ตัวชี้วัด 
Kpls 

ขอมูลพื้นฐาน 
Baseline Data 

ป 52 - 56 
ป 2552 

ป 2553 
ป 2554 

ป 2555 
ป 2556 

      

และพนกังานจาง 
     

- พนักงานครูเทศบาลและครู
อัตราจาง จํานวน 207 คน 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรม-สัมมนา จํานวน 344 
คน คิดเปนรอยละ 57  
เพิ่มขึ้น 

    
 

 

      

      

      

      

      

ดานความมั่นคงและ
เสริมสรางสันติสุข 
1. การสงเสริมใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการ
รักษาความปลอดภัยทองถิ่น 
 

1. จํานวน อปพร. ที่ผานการ
ฝกอบรม (คน) มีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

1. มีประชากร(ชวงอายุ
ระหวาง 18-60 ป) จํานวน 
23,123 คน เปนสมาชิก       
อปพร. หรือ กลุมกิจกรรมเพือ่
สังคม ที่เขารวมกิจกรรมใน
การปองกันบรรเทาสาธารณะ
ภัย/รักษาความสงบเรียบรอย
เสริมสรางความเขมแข็งและ
สันติสุขในชุมชนและเมือง
จํานวน 543 คน  

600 คน 
120  คน 

120  คน 
120  คน 

120  คน 
120  คน 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 

5.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทองถ่ินกาํหนดไว 8 ยุทธศาสตร  41 แนวทาง ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  แนวทางท่ี 1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้าํ 
  แนวทางท่ี 2 พฒันาและปรับปรุงระบบจราจร 
  แนวทางท่ี 3 จดัใหมีไฟฟา โทรศัพทใชอยางท่ัวถึง 
  แนวทางท่ี 4 กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
  แนวทางท่ี 5 จดัทําผังเมืองและผังตําบล 
 

           ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ิน 
 แนวทางท่ี 2 จดัต้ังศูนยรับซ้ือผลผลิตและผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
 แนวทางท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ 
 แนวทางท่ี 4 พฒันามาตรฐานและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 
 แนวทางท่ี 5 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 แนวทางท่ี 6 พฒันาสงเสริมการทองเท่ียวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาดานการแกไขปญหาความยากจน 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

      แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง   
แนวทางท่ี 3 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ          
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 แนวทางท่ี 3 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา 
 แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 

 แนวทางท่ี 5 สงเสริม สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
  แนวทางท่ี 2 ปองกันและกําจดัการแพรระบาดของยาเสพติด 
 แนวทางท่ี 3 บําบัด ฟนฟู ท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด 
 แนวทางท่ี 4 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกฬีา และนันทนาการ 

 แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยและตลอดจนการพฒันาดานการสาธารณสุข 
 แนวทางท่ี 6 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 

             ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แนวทางท่ี 1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางท่ี 2 เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมจีิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 

 แนวทางท่ี 5 จดัทําระบบกําจดัขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้าํเสีย 
 

             ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 แนวทางท่ี 1 พฒันาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
 แนวทางท่ี 2 พฒันาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางท่ี 3 พฒันาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการ 
บานเมืองท่ีด ี
 แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางท่ี 5 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดตีอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 แนวทางที่ 6  พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 

 แนวทางท่ี 7  สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

           ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาดานความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
 แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย 
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและบรรเทา
สาธารณสุข 
 แนวทางท่ี 3 สงเสริมใหทองถ่ินมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทและศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง  
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สวนที่  6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

1. องคกรรับผดิชอบในการตดิตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หวัหนาสวนการบริหารทีคั่ดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวฒุิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามประกาศเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก  ลงวันท่ี  22  กรกฎาคม  2551  (ปรากฏตามรายช่ือในสําเนาคําส่ังแนบทาย) 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ท้ังนี้ควรกําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 
  

************************** 
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