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ส่วนที่  ส่วนที่  22  
สรุปสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปทีี่ผ่านมาผลการพัฒนาท้องถ่ินในปทีี่ผ่านมา   

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

2.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   ศักยภาพการพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  จากการวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อม  
 จากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  
 จุดแข็ง (Strength) 
           ๑. มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์เด็กเล็ก  - ปริญญาโท  
           ๒. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ 
                ของตนเอง 
           ๓. มีสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬารองรับการออกก าลังกายและการแข่งขันอย่างท่ัวถึง  
               พร้อมมีบุคลากรดา้นการกีฬาท่ีมีคุณภาพและมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการกีฬา 
           ๔. มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดี เอื้อต่อการเป็นเมืองน่าอยู่  
           ๕. ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข เนื่องจากไม่มีมลพิษทางด้านอากาศ  เสียง  น้ า   
           ๖. การคมนาคมสะดวกสบาย เดินทาง/ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางน้ า อากาศ บก 
           ๗. มีสถานที่พักท่ีทันสมัย ปลอดภัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้เพียงพอ 
           ๘. ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
           ๙. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน  พร้อมระบบที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
          ๑๐. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกายรองรับการใช้บริการของประชาชน 
                 อยา่งเพียงพอและทัว่ถงึ 
           ๑๑. มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 
           ๑๒. มีท่าเทียบเรือท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป          
           ๑๓.  มีงานเทศกาล งานประจ าปี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้มาเที่ยว 
           ๑๔. มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินค้า   
           ๑๕. มีหน่วยรักษาความปลอดภัย ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ๑๖. มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการจัดอบรม จัดตั้งกลุ่มผลิต การตลาด 
           ๑๗. ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ          
           ๑๘. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                         
           ๑๙. มีกลยุทธ์และกลวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนเหมาะสม 
           ๒๐. ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและยืดหยุ่น 
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 จุดอ่อน (Weakness) 
           1. การจัดการผังเมืองยังไม่ดีพอ           
           2. กฎหมาย ระเบียบด้านสาธารณูปโภคไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง 
           3. ยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเข้าได้อย่างทั่วถึง            
           4. ขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
           5. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ 
           6. งบประมาณในการพัฒนามีน้อย 
           7. การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนายังมีน้อย 
           8. มีปัญหาการว่างงานและผู้มีรายได้น้อย   
           ๙.บุคลากรบางส่วนของเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการท างาน  
          10.ระบบการท างานยังไม่เป็นมาตรฐานและขาดการบูรณาการกัน          
          12.ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง ท าให้ผู้ประกอบการไม่สนใจลงทุนในพ้ืนที่เท่าท่ีควร 
  
 โอกาส (Opportunity)  
          1. มีสถาบันการศึกษาที่รองรับการศึกษาทุกระดับการศึกษา   เช่น   มหาวิทยาลัย     
               วิทยาลัย  โรงเรียนระดับศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
                การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน                 
          2. มีระบบคมนาคมที่ดี 
          ๓. เป็นเมืองที่มีแม่น้ า  ทะเล ภูเขา และมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
          4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น  
              มีอิสระก าหนดกรอบนโยบายในการปกครองตนเอง  
          5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ 
               สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยท่ีหนว่ยงานราชการสว่นกลางและส่วน 
               ภูมิภาคส่งเสรมิ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล                                                                                                           
           6. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของประชาชน  
           7. มีทะเล ชายหาด แม่น้ า ล าคลองที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการประกอบ     
               อาชีพในการท าธุรกิจทางการประมง  
           8. รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีด้านการลงทุนในพ้ืนทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
            9. มีการร่วมมือกันจัดท าโครงการ/กิจกรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
                   ทั่วไป 
          10. การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพื้นท่ีเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
          11. เป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 
          12. มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาล 
          13. การให้ความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 
                 เทศบาล 
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          14. กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
                 รวมไปถึง การสร้างสุขภาพมากข้ึน 
          15. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสม 
                รวมไปถึงขวัญก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
          16. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจน  โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ หนึ่งต าบล 
                   หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
  
 ข้อจ ากัด(Threat) 
           1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
            2. งบประมาณท่ีสนับสนุนมีน้อย 
            3. การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันแต่ละชุมชน 
            4. ปัญหายาเสพติด (การค้ายาเสพติด ,เยาวชนติดยาเสพติด) 
            5. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการท างานของภาครัฐ 
            6. ขาดแคลนเงินทุน 
            7. ภาวะเงินเฟูอ 
            8. มีพ้ืนที่ อาณาเขตการพัฒนาจ ากัด  
            9. สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการลงทุน 
           10.อยู่ในพื้นท่ีที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตสินค้า ท าให้สินค้ามีราคาสูงเนื่องจากต้องเสีย  
               ค่าใช้จา่ยสูงในการขนส่ง         
           11. มีปัญหาด้านการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี 
           12. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
           13. ปัญหาการว่างงาน ,ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ 
           14. ปัญหาความยากจน 
                  15. สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกัน  
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2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
                    ในปีงบประมาณ  พ.ศ . ๒๕๕ 7  เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ บรรจุ โครงการ /กิจกรรม                
ในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕๕9) และเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) 
ครั้งที่ 1-5 จ านวนทั้งสิ้น  392 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  1,736,759,480  บาท  บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น  128  โครงการ  งบประมาณ  116,332,330   บาท  โดยมีโครงการ  
ที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ  จ านวน  95  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  16 โครงการ  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 โครงการ ยกเลิก 16 โครงการ  และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน  56,014,969.80  
บาท   คิดเป็นร้อยละ 48.15 ของงบประมาณท้ังหมด  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
                    ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
     มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา   
สามปี ครั้งที่  2 , 3 , 4  (พ.ศ .๒๕๕7 – ๒๕๕9)   ในปงีบประมาณ  2557  จ านวน  100  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   
1,128,861,340  บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการ  งบประมาณ     
47,738,000  บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  5 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 7  โครงการ ยกเลิก   4
โครงการ  และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน  25,954,677  บาท 
       ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)   ในปงีบประมาณ  2557   จ านวน  
71 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   145,831,000    บาท   บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2557 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจ านวนทั้งสิ้น 
35   โครงการ  งบประมาณ   38,511,800  บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  28  โครงการ  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ   2  โครงการ   ยังไม่ด าเนินการ  1  โครงการ  ยกเลิก  4 โครงการ  และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
จ านวน  33,900,234  บาท 

        ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
ครั้งที่   2 , 4  (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9 )  ในปี งบประมาณ   2557  จ านวน  16  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 
192,569,850  บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ  งบประมาณ  
796,600 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ  7 โครงการ  และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จ านวน  762,566  บาท 
 ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว    
  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
ครั้งที่   1 , 2 , 4 (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)  ในปีงบประมาณ  2557  จ านวน  26  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  
136,340,000  บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณ  
5,270,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ 1  โครงการ ยกเลิก  2   โครงการ  ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
ครั้งที่ 2 , 4  (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9 )  ในปี งบประมาณ   2557 จ านวน  24  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  
30,939,500  บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ 
6,930,000 บาท  ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  3  โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ  
และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จ านวน  3,299,520 บาท 
 ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
ครั้งที่ 5  (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)  ในปงีบประมาณ  2557  จ านวน  20 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 8,384,000   
บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น  15  โครงการ งบประมาณ  4,789,000   บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  14 โครงการ ยกเลิก  1  โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จ านวน 4,398,920  บาท 
  ๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี   
  มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่บรรจุในเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
ครั้งที่ 2,4  (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)  ในปีงบประมาณ  2557  จ านวน   135    โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  
93,833,790  บาท   บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม  ขออนุมัติโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมจ านวนทั้งสิ้น   46   โครงการ  งบประมาณ   
12,296,930 บาท  ด าเนินการแล้วเสร็จ  40  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ ยกเลิก             
3  โครงการ  และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จ านวน  9,570,051.80   บาท 

  2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การจัดแผนพัฒนาสามปี เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นท่ีเสนอปัญหา ความ ต้องการ  ข้อเสนอแนะ และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เทศบาลพิจารณาจัดท า
เป็นโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาล แผนชุมชน และจากการท า
ประชาคม และคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม มาด าเนินการโดยพิจารณาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างเร่งด่วน เป็นอันดับแรก และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ส าหรับ
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาด าเนินการ ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์แต่ไม่ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนามีเพียง      
๒6  แนวทางการพัฒนา จากท้ังหมด ๓๖ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ     
ยุทธศาสตร์ที่ ๗   (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี )  และ ยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการน้อยที่สุด  คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) ยุทธศาสตร์
ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด   คือ ยุทธศาสตร์ที่   ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ) ยุทธศาสตร์ที่
ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด  คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  (การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย   
กรรมและการท่องเที่ยว ) ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกการใช้จ่ายงบประมาณและ ด าเนินโครงการเสร็จแล้ว  ทุก
โครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ) 
ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับงบท่ีได้รับทั้งสิ้น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  (การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย) และน้อยที่สุด คือ  ยุทธศาสตร์ที่              
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5  (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ยุทธศาสตรท์ี่มีโครงการ     
มารองรับแนวทางการพัฒนาครบทุกแนวทางการพัฒนา  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่   ๒ (การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต) และยุทธศาสตรท์ี่ 7  (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ) ส าหรับผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสรุปแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

  ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
                งานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนถือเป็นเรื่องส าคัญและมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  
ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สิ่งที่ประชาชนมองเห็นและสัมผัสได้มากที่สุดก็คือ  
การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกเหนือจากการด าเนินการก่อสร้างแล้ว  หากไม่มีการบ ารุงรักษา หรือไม่มี   
การปรับปรุงใด ๆ โครงการต่าง  ๆที่เทศบาลฯ ได้จัดสรรงบฯลงไปด าเนินการ ซึ่งเป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนก็จะ
สูญสลายไปตามกาลเวลาได ้  ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ไฟฟูาที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณท่ีมืดให้มีความสว่าง 
มีความปลอดภัย ถนนที่เป็นหลุมบ่อได้รับการซ่อมแซม สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อให้การ
สัญจรไปมาสะดวก   สบาย ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ี ต่างๆได้ ถือเป็นการลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง  
และสามารถตอบสนองความต้องการประประชาชนในท้องถิ่น  แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนตามความจ าเป็นและ
ความเร่งด่วนให้การคมนาคมมีการสัญจรที่สะดวก  สบาย  รวมทั้งปูองกันการเกิดน้ าท่วมขัง มีประปา ไฟฟูา 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการ และมี ระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน สามารถปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่ง นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงผิวจราจร ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ก่อสร้างรางระบายน้ า  ระบบระบายน้ า  
อุดหนุนเงินให้การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตการประปาในชุมชนที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้  ภายในชุมชน        
(ซอยเสริมสง่า) และอุดหนุนเงินให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาและติดตั้ง    
หม้อแปลง ในการจัดท าโครงการแต่ละโครงการมีการประชาสัมพันธ์ด้วยปูายเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้  
รับทราบและ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น  เสนอปัญหา         
ความต้องการ  ซ่ึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของท้องถิ่นและตามงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด  
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  เช่น ผู้พิการ ผู้ยากไร้  และคนเร่ร่อน ในเขตเทศบาล 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  การออก หน่วยเทศบาลพบ
ประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานจากหน่วยงานของรัฐและสร้างความเข้าใจ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การส่งเสริมการศึกษา การปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูและก าจัด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด การส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งการพัฒนาด้าน    
การสาธารณสุข ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ซึ่งทุกอย่าง เป็นการพัฒนาที่ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี       
เป็นสวัสดิการที่หน่วยงานของรัฐมอบให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนทุกๆ ด้าน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขตามอัตภาพ   
  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

         ในปีงบประมาณ ๒๕๕7  ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ยังประสบปัญหาความไม่สงบ ในพ้ืนที ่ 
ปัญหาอุทกภัยในบางพ้ืนที ่ปัญหาการจัดระเบียบรถที่จอดบนถนนบริเวณตลาดหัวล าโพง ในตอนเช้า ปัญหาอัคคีภัย  
วาตภัย ปัญหาสัตว์เลี้ยงบนถนน ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพติด ซึ่งเทศบาลต้องเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเหตุร้ายต่างๆ  ที่เกิดในพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วม       
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ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับปูองกันและระงับ
อัคคีภัย  วิเคราะห์และพิจารณา  ท าความเห็น  สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย       
และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้งภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ   เช่น  
อุทกภัย  วาตภัย ตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ ปูองกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัย   ต่าง ๆ จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับ
วิทยุสื่อสาร  ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน ภัยฝุายพลเรือน (อปพร .) และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตาม ที่ได้รับ
มอบหมาย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  มีหน้าที่เก่ียวกับตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  
หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ควบคุม  ตรวจสอบและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะ 
วางแผน  หรือโครงการที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ ประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความม่ันคง  งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                การลงทุนในเขตเทศบาลยังมีน้อยมาก เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ท าให้ไม่มีนักลงทุนมา
ลงทุนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในพื้นท่ีเท่านั้น ส่วนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลจะ คึกคักในช่วง   
ที่มีการจัดงานเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนที่ต่างอ าเภอ เทศบาลได้ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ห้องน้ า – ห้องสุขา ภายในหาดนราทัศน์ พร้อมทั้งมีการจัดระเบียบการค้าขาย  การจอดรถ  ให้มีความสะดวกและ
สวยงาม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
            ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย ทะเล  แม่น้ า 
คลอง สวนสาธารณะ สวนหย่อม เป็นเมืองที่มีมลพิษน้อยมาก ทั้งทางอากาศ ทางน้ า ทางบก จะมี นานๆ ครั้ง     
ที่เกิดมลพิษทางอากาศจากไฟไหม้ปุาพรุนอกเขตเทศบาล และควันไฟมาจากประเทศอินโดนีเซีย  ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาณขยะท่ีมีจ านวนมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันมีการจัดเก็บขยะ ๔๐ ตัน/วัน ซึ่งเทศบาลมีระบบก าจัดขยะโดยวิธีการ  
ฝังกลบ   จึงต้องมีการวางแผนจัดท าบ่อฝังกลบเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน และ ได้วางแผนปรับปรุง       
หาดนราทัศน์  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส แต่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก ภายใน
โครงการมีรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละโครงการอยู่ภายในโครงการใหญ่ จึงด าเนินการแบบค่อย เป็นค่อยไปในส่วน          
ที่สามารถด าเนินการได้  และน าแต่ละโครงการย่อยที่ใช้งบประมาณจ านวนมากขอใช้งบของจังหวัด                   
หรือกรม/กระทรวง มีสวนสาธารณะหลายแห่งที่ได้พัฒนา เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกก าลังกาย  ที่สันทนาการ 
และเป็นที่จัดงานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    ในเขตเทศบาลจะมีความหลากหลายทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ประกอบไปด้วยประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือศาสนาพุทธ  
คริสต์  ฮินดู ตามล าดับ เทศบาลจึงให้ความส าคัญและส่งเสริมการ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสืบทอด จารีต ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  และท านุบ ารุงศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรมรองรับ เพ่ือด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสืบทอดจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และท านุบ ารุงศาสนา ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน   
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๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
                     การบริหารจัดการที่ดี เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดการท างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนสูงที่สุด โดยให้ประชาชน     
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ ได้ด าเนินการในด้านการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ      
และคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร โครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ น ามาใช้ในการท างาน  โดยมีเปูาหมาย 
คือ ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  นักเรียนในสังกัด
เทศบาล  ส่วนการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน   เป็นการก่อสร้าง 
ปรับปรุง อาคาร สถานที่ของเทศบาล โรงเรียน  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน  ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร              
จัดการองค์กร   และระบบการบริการรวมทั้งการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่การด าเนินงานของเทศบาล
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