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๑ 
 

 

 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรอืต าบล 

  เทศบาลต าบลรูสะมิแล   มีหมูบ่้านอยู่ในเขตการปกครอง  จ านวน  ๖ หมูบ่้าน  คอื 

   หมูท่ี่  ๑  บ้านรูสะมิแล 

   หมูท่ี่  ๒  บ้านบางปลาหมอ 

   หมูท่ี่  ๓  บ้านดอนรัก 

   หมูท่ี่  ๔  บ้านงาแม่ 

   หมูท่ี่  ๕  บ้านโคกม่วง  (บ้านพระยาเมือง) 

   หมูท่ี่  ๖   บ้านสวนสมเด็จ  

มีเนื้อที่รับผดิชอบทั้งหมด  ๑๓.๕  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  ๘,๔๓๗  ไร่                    

แบ่งเขตการเลอืกตั้งออกเป็น  ๒  เขต 

ส านักงานเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

   เทศบาลต าบลรูสะมิแล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗ 

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตัง้ เมื่อวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล

รูสะมิแล  เปน็ต าบล ๑  ใน ๑๐  ของอ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  มีระยะห่างจากอ าเภอเมืองปัตตานี และ

เทศบาลเมอืงปัตตานไีปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๓  กิโลเมตร 

              ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๖ ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมอืง  จังหวัดปัตตานี  

-  โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๔๖๐๑๙๐ – ๑      

-  โทรสาร  ๐๗๓ – ๔๖๐๑๗๓ 

  ทิศเหนอื  จด อ่าวไทย 

  ทิศใต้   จด ต าบลปะกาฮะรัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

  ทิศตะวันออก  จด เทศบาลเมอืงปัตตานี 

  ทิศตะวันตก  จด ต าบลดอนรัก  อ าเภอหนองจกิ  จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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๒ 
 

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลรูสะมิแล เป็น เทศบาลต าบลรูสะมิแล 

มาตรา ๑ : ๕๐,๐๐๐  
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๓ 
 

แผนที่แสดงการปกครองต าบลรูสะมิแล 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองช่างเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
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๔ 
 

แผนที่สังเขปต าบลรูสะมิแล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองช่างเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
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๕ 
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๖ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมปิระเทศของต าบลรูสะมิแลเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพดินเป็นหาดโคลนเลน เนื่องจาก 

อยู่ในบริเวณแนวปากแมน่้ าปัตตานี 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   

เนื่องจากต าบลรูสะมิแล  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี และอยู่ติดกับฝั่งทะเลอ่าวไทย   

จงึท าให้มีลักษณะภูมอิากาศแบบร้อนช้ืน  และมีเพียง  ๒  ฤดูกาล  คือ 

   ๑. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแตก่ลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศจะร้อนที่สุด

ในเดือนเมษายน แตเ่นื่องจากต าบลรูสะมิแลอยู่ตดิกับอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จงึท าให้สภาพอากาศไม่รอ้น

มากนัก 

   ๒. ฤดูฝน เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถึง เดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกต่อเนื่องกันและโดยทั่วไปจะมีฝนตกหนกั

ถึงหนักมากเป็นบางช่วง ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒,๐๘๓ มิลลเิมตร และมีฝนตกประมาณปีละ 

๑๕๖ วัน  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจกิายนของทุกปีจะมีฝนตกมากที่สุด 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ ๒๘.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๓๘.๐  องศา

เซลเซียส  และอุณหภูมติ่ าสุดวัดได้ ๑๘.๓  องศาเซลเซียส 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

  การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย                    

และประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะธุรกิจ / พาณิชยกรรม / การบริการ   มีการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม

และเลี้ยงสัตว์เพียงเล็กน้อย 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -  ล าน้ า,ล าหว้ย    จ านวน  ๔ แห่ง 

  -  บึง , หนองน้ า    จ านวน  ๒ แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

  -  บ่อน้ าตื้น     จ านวน  ๒๑๒ แห่ง 

  -  ชลประทาน     จ านวน  ๑         แห่ง 

  - การประปา การให้บริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล ด าเนินการโดย

การก่อตั้งประปาหมูบ่้าน โดยมีคณะกรรมการหมูบ่้านเป็นผู้ดูแลรับผดิชอบ และเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

ก าลังด าเนินการขยายเขตประปาในบางพื้นที่  ซึ่งมปีัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 

๑.๖   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  พืน้ที่ในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแลเป็นพืน้ที่โคลนเลน ปุาไม้มนี้อย จะมีปุาชายเลนเพียง

เล็กน้อย เนื่องจากถูกบุกรุกจากประชากรในการท าที่อยู่อาศัย 
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๗ 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  ๖  หมูบ่้าน  ณ  วันที่  ๑  เดือนกันยายน  ๒๕๕๙ 

หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าท้องที่/ท้องถิ่น หมายเหตุ 

๑ นายซาบะ  ยาแม บ้านรูสะมิแล ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๗ ๙๖๗๑๐๕๒ 

๒ นายรอเซะ  มะเซ็ง บ้านบางปลาหมอ ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๒ ๑๙๙๙๘๘๒ 

๓ นายเจะ๊มะอูเซ็ง  ช่วย บ้านดอนรัก ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๗ ๓๙๑๔๕๖๓ 

๔ นายอัมรันต์  สะนิ บ้านงาแม่ ก านันต าบลรูสะมิแล ๐๘๗ ๒๘๖๑๒๓๔ 

๕ นายสมิทธ  สกุลรัตน์ บ้านโคกม่วง ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๓ ๑๙๐๘๒๑๓ 

๖ นายราชัน  ทัศนา บ้านสวนสมเด็จ ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๒ ๘๒๕๐๘๘๗ 
 

 ด้านการเมืองการบริหาร 

  โครงสรา้งของเทศบาลต าบลรูสะมิแล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ สภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล  

และคณะผูบ้ริหาร โดยมีพนักงานเทศบาลสามัญ/ข้าราชการถ่ายโอน /ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
 

  (๑)  สภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล   มีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ คน ประกอบด้วย ประธานสภา 

เทศบาลต าบล จ านวน ๑ คน  มีรองประธานสภาเทศบาลต าบล จ านวน ๑ คน และมีเลขานุการสภาฯ  

จ านวน ๑ คน  โดยนายอ าเภอเมืองปัตตานี แตง่ตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ตามมติของสภาเทศบาล

ต าบล มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด และควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของ

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

  (๒)    คณะเทศมนตรี   ต าแหน่งว่างลง ให้ปลัดเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  ตามมาตรา ๔๘ อัฏฐารส๖๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  ละตามระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการใช้

หลักธรรมาภบิาล คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 
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๘ 
 

ตารางแสดงข้อมูลคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

ณ  วันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 

 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

คณะเทศมนตรี 

- 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

นายศิรทิร  ทองอ่อน 

นายอาบูบากา  เปาะกา 

นายสุรเชษฐ์   คุมพาสโน 

นายอิสมาแอ  เด็งซี 

นายอับดือกอเดร์  สาเหาะ              

นายอุมาร์   อุมะ 

นายเรียม  แก้วทอง 

นางชาติย๊ะ   ยามา 

นายมูหามะ  มะตีเยาะ 

นายกอเซ็ง  อูเซ็ง  

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมณี 

นางสาวเนตรชนก  ด าล่อง 

 

- 

 

ประธานสภาเทศบาลต าบล 

รองประธานสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล              

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     

เลขานุการสภาเทศบาลต าบล               

 

ต าแหน่งว่าง 

 

เขต ๒ 

เขต ๒ 

เขต ๑ 

เขต ๑ 

เขต ๑ 

เขต ๑ 

เขต ๑ 

เขต ๒ 

เขต ๒ 

เขต ๒ 

เขต ๒ 
รองปลัดเทศบาล 

 

พนักงานเทศบาลสามัญ 

  นอกจากองค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง  ๒  ส่วน ด้านการเมืองการบริหารดังที่กล่าวมาแล้ว

ขา้งตน้  ยังมีพนักงานเทศบาลสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นบุคลากรท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลรูสะมิแล ท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของฝุายบริหาร โดยแบ่งส่วนการบริหารราชการ

ของเทศบาลต าบล  แบ่งออกเป็น  ๕  ส่วนราชการ  ประกอบด้วย 

  ๑.  ส านักปลัดเทศบาล 

  ๒.  กองคลัง 

  ๓.  กองโยธา 

  ๔.  กองการศึกษา  

  ๕.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๙ 
 

  จ านวนบุคลากรเทศบาลต าบลรูสะมิแล  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙) 

  ต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในส านักปลัดฯ  จ านวน     ๑๔ คน 

  ต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองคลัง   จ านวน      ๘ คน 

     ต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองช่างโยธา  จ านวน      ๔   คน 

  ต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองการศกึษาฯ  จ านวน      ๕ คน 

  ต าแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองสาธารณสุขฯ  จ านวน      ๓ คน 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ      จ านวน     ๒๘ คน 

พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน     ๔๖ คน 

พนักงานจ้างเหมา         จ านวน     ๓๖  คน 

รวมทั้งสิ้น              จ านวน  ๑๔๔   คน 
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๑๐ 
 

ตารางแสดงข้อมูลพนักงานเทศบาลสามัญ 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล    อ าเภอเมือง    จังหวัดปัตตานี 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

 

 

๑๕. 

๑๖. 

๑๗. 

๑๘. 

๑๙. 

๒๐. 

๒๑ 

๒๒. 

 

 

ส านักงานปลัด 

นายบันเทิง   ล่องจันทร์ 

นางสาวเนตรชนก   ด าล่อง 

นางสาวณฐรักษ์  แนวบรรทัด 

นายสุชาติ  ลอืเกียรตศิักดิ์ 

นางฮามีดะห์   โต๊ะแวอาลี 

นางสาวอัจฉราภรณ์   ศิลปะ 

นายชยา  อินทเชือ้ 

นางสาวนงนุช  โกวิทยากร 

นางสาวเฉลิมพร    แซ่ตั้ง    

นางศศธิร   ค ามูลนา 

นายขจร  ก าลดพิศ 

ส.อ.ทรงศักดิ์  นเิลาะ 

นายวิทยา  เชยชื่นกลิ่น 

นางสุไรดา  เสกเมธี 

 

กองคลัง 

นายเสะยูนุ     เสะอาลี 

นางสาววลีพร   หิรัญสาลี 

นางปริชญา   วิเศษสุวรรณภูมิ 

นางสาววรนันท์  บุญธรรม 

นางหทัยพัสร์  ธีระธนานนท์   

นางสาวสุนทรียา  อาแว 

นางสาวมนฤดี  แก้วขวัญเพชร 

นางสาวอารี  คล้ายกุ้ง 

 

 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับกลาง) 

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับต้น) 

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับต้น)  

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับต้น) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นิตกิรช านาญการ 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชชี านาญงาน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดช้ านาญงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดช้ านาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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๑๑ 
 

ตารางแสดงข้อมูลพนักงานเทศบาลสามัญ 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี  (ต่อ)   

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

 

๒๓. 

๒๔. 

๒๕. 

๒๖. 

 

 

๒๗. 

๒๘. 

๒๙. 

๓๐. 

๓๑. 

 

 

๓๒. 

๓๓. 

๓๔. 

 กองช่าง 

นายภูรพล  วานิชรักษ์ 

นางภัทรลักษณ์    ประดับ 

นายอภริัฐ  นภโสณาร 

นางศิริลักษณ์  ชูอ่องสกุล 

 

กองการศึกษาฯ 

นายซุลกิฟหล ี  รอเกต 

นางชณัฐดา  แก่นแก้ว 

นางสาววไลลักษณ์  แก้วโกเมร 

นางฮัฟเซาะห ์  มะสาและ 

นางสาวเจ๊ะปาตีเมาะ  เจ๊ะเด็ง 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นางจ าลักษณ์   ลาภเกิด 

นางสาววลีพรรณ  สังข์ทอง 

นางสูไรดา  ยากะจิ 

 

นักบริหารงานช่าง  (ระดับกลาง) 

นักบริหารงานช่าง  (ระดับต้น) 

นายช่างโยธาช านาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 

สันทนาการช านาญงาน 

นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ  

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก คศ.๑ 

ครูผูช่้วย 

 

 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 

 

ข้อมูลการศึกษาของพนักงานเทศบาล  (  ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ ) 

ระดับการศึกษา 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑.  ปริญญาโท  ๑ ๙ ๑๐ 

๒.  ปริญญาตร ี ๕ ๑๘ ๒๓ 

๓.  อาชีวะศกึษา  - ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๖ ๒๕ ๓๔ 
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๑๒ 
 

๑.๖  จ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีทั้งหมด จ านวน ๘,๖๘๒ หลังคาเรือน                 

มีประชากรรวม ๑๗,๘๓๘ คน  แยกเป็น  ชาย จ านวน  ๘,๔๔๓  คน หญิง  จ านวน  ๙,๓๙๕  คน                        

มีความหนาแนน่เฉลี่ย ๑,๓๒๑ คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาอิสลาม 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรภายในเขตต าบลรูสะมิแล 
 

 

พื้นที่ 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

หมูท่ี่  ๑  บ้านรูสะมิแล 

หมูท่ี่  ๒  บ้านบางปลาหมอ 

หมูท่ี่  ๓  บ้านดอนรัก 

หมูท่ี่  ๔  บ้านงาแม่ 

หมูท่ี่  ๕  บ้านโคกม่วง 

หมูท่ี่  ๖  บ้านสวนสมเด็จ 

 

๒,๓๔๒ 

๔๕๓ 

๓๐๖ 

๘๔๓ 

๒,๑๓๗ 

๒,๓๖๒ 

 

๒,๕๗๒ 

๕๐๐ 

๒๘๕ 

๙๔๑ 

๒,๒๙๒ 

๒,๘๐๕ 

๔,๙๑๔ 

๙๕๓ 

๕๙๑ 

๑,๗๘๔ 

๔,๔๒๙ 

๕,๑๖๗ 

๑,๙๙๖ 

๑๕๖ 

๑๔๐ 

๑,๐๓๐ 

๑,๘๕๔ 

๓,๕๐๖ 

รวม ๘,๔๔๓ ๙,๓๙๕ ๑๗,๘๓๘ ๘,๖๘๒ 

                                              

    ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๕๘   

ส านักบริหารการทะเบียน   อ าเภอเมืองปัตตานี 

๔. สภาพทางสังคม 
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๑๓ 
 

๔.๑ การศึกษา  ในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล   มีสถานศกึษา  ดังนี้ 

  ระดับก่อนเกณฑ์   จ านวน  ๑  แห่ง 

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑป์ระจ ามัสยิดนูรุลรรุตฟี จะรังบาตู   หมูท่ี่  ๕ 

  ระดับโรงเรยีนประถมศึกษา จ านวน  ๕  แห่ง 

- โรงเรียนบ้านรูสะมิแล     หมูท่ี่  ๑ 

- โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ     หมูท่ี่  ๒ 

- โรงเรียนอนุบาลปัตตานี     หมูท่ี่  ๕ 

- โรงเรียนอนุบาลสาธิตจังหวัดปัตตานี   หมูท่ี่  ๖ 

- ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี   หมูท่ี่ ๖ 

  ระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษา จ านวน  ๓  แห่ง 

  -    โรงเรียนเจริญศรีศกึษา    หมูท่ี่  ๕  (เอกชน) 

  -    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  หมู่ที่  ๖ 

  -    โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ที่ ๔๐ จังหวัดปัตตานี  หมูท่ี่  ๑ 

               ระดับมหาวิทยาลัย      จ านวน    ๒      แห่ง 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี   หมูท่ี่  ๖ 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (มจร.)  หมูท่ี่ ๖ 

ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศกึษา     จ านวน    ๑      แห่ง 

- วิทยาลัยชุมชนปัตตานี      หมูท่ี่ ๖ 

อื่น ๆ  จ านวน  ๔  แห่ง 

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจ าต าบลรูสะมิแล     หมูท่ี่  ๖ 

- ที่อา่นหนังสือพมิพ์ประจ าหมู่บ้าน   (จ านวน  ๖ หมู่บ้าน) 

- โรงเรียนตาดกีา       หมูท่ี่ ๑ (แหง่ที่ ๑) 

- โรงเรียนตาดกีา       หมูท่ี่ ๑ (แหง่ที่ ๒) 

  ศูนย์บริการสาธารณสุข      จ านวน  ๔   แห่ง    

-      โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลรูสะมิแล   หมู่ที่  ๑   ต าบลรูสะมิแล 

-      คลินกิเอกชนศักดิ์คลินิก            หมูท่ี่   ๔   ต าบลรูสะมิแล 

-      คลินกิหมอจุฑามาศ           หมูท่ี่  ๑   ต าบลรูสะมิแล 

-      ร้านยาเภสัช          หมูท่ี่   ๖   ต าบลรูสะมิแล 

 

 

  สถานที่ราชการอื่น ๆ     จ านวน  ๓๙    แห่ง   
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๑๔ 
 

- ศาลจังหวัดปัตตานี  (๑๒ บัลลังก์) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี 

- วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาปัตตานี  เขต ๑ 

- ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนอ าเภอเมืองปัตตานี 

- ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองปัตตานี 

- ส านักงานต ารวจน้ าปัตตานี 

- ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดปัตตานี 

- สถานสงเคราะหเ์ด็กจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 

- ศูนย์การศกึษาพิเศษจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานกองรอ้ยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี 

- สถานีวทิยุกระจายเสียง สวท.ปัตตานี 

- สถานีวทิยุกระจายเสียง มอ.ปัตตานี 

- สถานีวทิยุกระจายเสียง อสมท.ปัตตานี 

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปัตตานี 

- ศูนย์เก็บเครื่องมืออุปกรณ์จักรกลขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๑๕ 
 

- ส านักงานการขนส่งทางน้ าที่ ๔ สาขาปัตตานี 

- ส านักงานการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานด่านศุลกากรจังหวัดปัตตานี 

- ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิจังหวัดปัตตานี 

- องค์การอุตสาหกรรมหอ้งเย็นห้องเย็น 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี 

- สถานีต ารวจน้ าแผนก ๒ กองก ากับการ ๔ 

- ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  

สวนสาธารณะ / ที่สาธารณะ   จ านวน  ๓   แห่ง 

- สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี 

- สวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ 

- สวนแม ่สวนลูก 

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค

เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มอื-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไป

คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  

ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน  สุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพ

แข็งแรง มีสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชน  จ านวนทั้งสิน้  ๕  แหง่ คือ  

-      โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลรูสะมิแล   หมู่ที่  ๑   ต าบลรูสะมิแล 

อยู่หา่งจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัดปัตตานี  ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร   

-      คลินกิเอกชนศักดิ์คลินิก           หมูท่ี่   ๔   ต าบลรูสะมิแล 

-      คลินกิหมอจุฑามาศ          หมูท่ี่   ๑   ต าบลรูสะมิแล 

-      ร้านยาเภสัช         หมูท่ี่   ๖   ต าบลรูสะมิแล 

-      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        หมูท่ี่   ๖   ต าบลรูสะมิแล   

 ๔.๓ การสังคมสังเคราะห์  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห ์ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูปุ้วยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการท าบัตรผูพ้ิการ 

๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศกึษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   

๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
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๑๖ 
 

๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากไร้       

๔.๔ อาชญากรรม 

  ภายในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล เหตุอาชญากรรมต่างๆ มีไม่มากนัก มีสถานีต ารวจ

ชุมชนในเขตพื้นที่  จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสวนสมเด็จฯ หมู่ที่ ๖ และอยู่ห่างจากสถานีต ารวจ           

ภูธรอ าเภอเมืองปัตตานี  ประมาณ   ๓   กิโลเมตร 
 

๕. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

๕.๑ การไฟฟ้า 

  ภายในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล มไีฟฟูาใช้ในทุกหมูบ่้านหากยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

และไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสาย บางพืน้ที่ไฟฟูายังไม่ได้มาตรฐานซึ่งบางส่วนอยู่ในระหว่าง

การขอขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะหมู่บ้าน  โดยเทศบาลต าบลรูสะมิแล พิจารณาจัดสรร

งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหแ้ก่การไฟฟูาสว่นภูมิภาคปัตตานีประชาชนในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

มีไฟฟูาใช้ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ % หรอืประมาณ   ๗,๐๓๕  ครัวเรือน 

๕.๒  การคมนาคม/ขนส่ง 

  ถนนสายหลัก จ านวน ๙ สาย ประกอบด้วย 

  ๑.  ถนนหนองจกิ    จ านวน  ๑ สาย 

  ๒.  ถนนเจริญประดษิฐ์    จ านวน  ๑ สาย 

  ๓.  ถนนเลียบชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย  จ านวน  ๑ สาย 

  ๔.  ทางหลวงแผน่ดินสายปัตตานี-นราธิวาส จ านวน  ๑ สาย 

  ๕.  ถนนสายพูลสวัสดิ์    จ านวน  ๑ สาย 

  ๖.  ถนนพระยาเมอืง    จ านวน  ๑ สาย 

  ๗. ถนนจรูญส าราญ    จ านวน  ๑ สาย 

  ๘.  ถนนโรงเหล้าสาย ข    จ านวน  ๑ สาย 

  ๙.  ถนนสายขนส่งจังหวัด-สะพานเฉลิมพระเกียรต ิ    จ านวน    ๑ สาย  

  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนทางในหมูบ่้าน จ านวน        ๑๑๖       สาย 

  ถนนสาธารณะ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลรูสะมิแล ความยาว

ทั้งหมดประมาณ  ๑๗,๐๐๐   เมตร 

๕.๓  การโทรคมนาคม 

  ในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีที่ท าการไปรษณีย์รูสะมิแล จ านวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ในเขต

พืน้ที่หมูท่ี่ ๑ บ้านรูสะมิแล และอยู่ห่างจากที่ท าการไปรษณีย์ปัตตานี ประมาณ ๓.๕  กิโลเมตร   มีจ านวน

ผูใ้ช้โทรศัพท์ทั้งหมดประมาณ ๔,๐๐๐ ครัวเรือน และมีระยะทางห่างจากองค์การโทรศัพท์แหง่ประเทศไทย
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๑๗ 
 

จังหวัดปัตตานีประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีสถานีวทิยุ สวท. แหง่ประเทศไทย สถานีวทิยุ อสมท.และสถานี

วิทยุ  มอ.ปัตตานี  อยู่ในเขตพืน้ที่ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

๕.๔  การประปา 

  การประปา การให้บริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล ด าเนนิการโดยการ

ก่อตั้งประปาหมูบ่้าน โดยมีคณะกรรมการหมูบ่้านเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ และเทศบาลต าบลรูสะมิแล ก าลัง

ด าเนนิการขยายเขตประปาในบางพื้นที่  ซึ่งมปีัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 

๕.๕  การจราจร 

  ในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล การจราจรสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก มีถนนเชื่อมโยงกัน

ได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  และสามารถเชื่อมโยงกับพืน้ที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี  และต าบลอื่นๆได้สะดวก 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การประกอบอาชีพของประชากร   

  ต าบลรูสะมิแล เป็นต าบลที่มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และมีเขตพื้นที่

ติดต่อกับเทศบาลเมืองปัตตานี การประกอบอาชีพของประชากรจึงมีความหลากหลาย และสามารถ

แบ่งเป็นสัดส่วนได้โดยประมาณ  คอื 

  อาชีพรับจ้าง   จ านวน  ๕๐    % 

  อาชีพค้าขาย   จ านวน  ๒๐ % 

  อาชีพการประมงชายฝั่ง  จ านวน  ๑๐ % 

  อาชีพอื่นๆ   จ านวน  ๒๐ % 

กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน    ๓    กลุ่ม 

  กลุ่มอาชีพ     จ านวน   ๑๕   กลุ่ม 

   (๑)  กลุ่มแม่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก   หมูท่ี่   ๑ 

   (๒)  กลุ่มเลีย้งปลากะพง     หมูท่ี่   ๒ 

   (๓)  กลุ่มเลีย้งแกะ       หมูท่ี่   ๓ 

   (๔)  กลุ่มเลีย้งปลากะพงในกระชัง     หมูท่ี่   ๓ 

   (๕)  กลุ่มอาชีพการท าถั่วทอดโบราณ หมูท่ี่   ๖ 

   (๖)  กลุ่มเลีย้งนกกระทา    หมูท่ี่   ๖ 

   (๗)  กลุ่มแม่บ้านท าขนมอบ    หมูท่ี่   ๖  

   (๘)   กลุ่มท าดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว   หมูท่ี่   ๖ 

   (๙)  กลุ่มเลีย้งหอยแมลงภู่    หมูท่ี่  ๑ 

   (๑๐)  กลุ่มเลีย้งปลาดุก    หมูท่ี่  ๔ 

   (๑๑)  กลุ่มเลีย้งปลาดุก  ปลาทับทิม   หมูท่ี่  ๕,๕ 

   (๑๒)  กลุ่มอาชพีผลิตน้ ามันสมุนไพร (กัสตูรี)  หมู่ที่  ๕ 
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๑๘ 
 

   (๑๓)  กลุ่มผลิตแก๊สชีวภาพ / ชีวมวล หมูท่ี่  ๕ 

   (๑๔)  กลุ่มเลีย้งปลาทับทิม    หมูท่ี่  ๑,๖ 

(๑๕)  กลุ่มเลีย้งปลาทับทิม    หมูท่ี่  ๖ 

๖.๒  หน่วยงานธุรกิจภายในเขตต าบลรูสะมิแล  มีดังนี้ 

  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน  ๕  แห่ง 

   ปั๊มน้ ามันบางจาก หมูท่ี่  ๔  ปั๊มน้ ามัน ปตท.      หมูท่ี่  ๔ 

ปั๊มน้ ามันซัสโก้    หมู่ที่  ๕  ปั๊มน้ ามัน พี ที      หมูท่ี่  ๕ 

   ปั๊มน้ ามันเอสโซ่      หมูท่ี่  ๖ 

 ๖.๓  ธนาคาร   จ านวน  ๓  แห่ง 

  -  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองจกิ  หมูท่ี่  ๔ 

  -  ธนาคารออมสิน     สาขาหนองจกิ  หมูท่ี่  ๔ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อย มอ.ปัตตานี หมูท่ี่  ๖ 

 ๖๔  โรงแรม   จ านวน  ๕  แห่ง 

  -   โรงแรมซีเอสปัตตานี     หมูท่ี่  ๔ 

  -   โรงแรมเซฟเฮาส์       หมูท่ี่  ๔ 

  -   โรงแรมเซาร์เทิรนว์ิว    หมูท่ี่  ๔ 

  -   โรงแรมปาคร์ววิ   หมูท่ี่  ๕ 

  -   โรงแรม ๙๙    หมูท่ี่  ๕ 

 ๖๕  หอพัก / อาพาทเมนต์  จ านวน  ๔๐  แห่ง 

๖.๖ โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน    ๔    แห่ง 

  -   บริษัทปัตตานีคอนกรีต  (จ ากัด)   หมูท่ี่  ๔ 

  -   บริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม  ๑๙๙๒  (ปาแท็กซ์)   หมูท่ี่  ๓ 

  -   โรงงานน้ าแข็งร่วมมิตร        หมูท่ี่  ๕ 

  -   โรงงานน้ าแข็ง ที ไอ เอส       หมูท่ี่  ๕ 

 ๖.๗  บรษิัท/ห้างร้าน/ร้านค้า  จ านวน           ๒๕๐ แห่ง 

 ๖.๘  หมู่บ้านจัดสรร   จ านวน           ๘    แห่ง 

  -   หมูบ่้านนครินทร์  หมูท่ี่  ๑ 

  -   หมูบ่้านเมอืงเอกธานี    หมูท่ี่  ๑ 

  -   หมูบ่้านอยู่เจรญิ  หมูท่ี่  ๑ 

  -   หมูบ่้านออมทอง  หมูท่ี่  ๔ 

  -   หมูบ่้านลดาวัลย์  หมูท่ี่  ๔ 

  -   หมูบ่้านชูเกียรตธิานี    หมูท่ี่  ๔ 
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๑๙ 
 

  -   หมูบ่้านเสรี   หมูท่ี่  ๖ 

  -   หมูบ่้านออมทรัพย์    หมูท่ี่  ๔ 

๖.๑๐ การเกษตรกรรม 

  ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ไม่เอื้ออ านวย 

ดินมีสภาพเป็นโคลนเลน ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้เป็นที่อยู่อาศัย  มีเพียงราษฎร

บางสว่นในหมูท่ี่ ๒ หมูท่ี่ ๓ และหมูท่ี่  ๔  เลี้ยงปลาในกระชัง  และปลูกพืชผักสวนครัวเพียงเล็กน้อย 

๖.๑๑ การอุตสาหกรรม 
 

  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพืน้ที่เทศบาล

ต าบลรูสะมิแล เพียง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงงานผลติที่นอนจากยางพารา (บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม ๑๙๙๒)  

โรงงานผลติคอนกรีต (บริษัทปัตตานีคอนกรีตจ ากัด)  และโรงงานน้ าแข็งรว่มมิตร 
 

๖.๑๒ การพาณชิยกรรม / การบริการ 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการค้าขาย 

และการบริการ แตม่ีลักษณะเป็นรายย่อย สว่นมากจะเป็นร้านค้าประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภค ร้านอาหาร

และธุรกิจขนาดกลาง ได้แก่  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ , ห้างไดอาน่า นอกจากนี้ยังมีลานค้า

ชุมชนและตลาดนัดชุมชนรูสะมิแล  ซึ่งเป็นตลาดนัดที่มีชื่อเสียงในการซื้อ- ขาย เสื้อผ้าและของใช้มือสอง  

มีทุกวันอาทิตย์ตัง้อยู่ในบริเวณหมูท่ี่  ๑  บ้านรูสะมิแล 
 

 ๖.๑๓ การท่องเที่ยว 

  สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วที่ ส าคัญ ใน เ ขตพื้ นที่  คื อ  บริ เ วณหมู่ ที่  ๖  บ้ านสวนสม เด็ จ                              

มีดว้ยกัน ๕ แหง่  คอื 

๑. สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

๒. สวนเจ้าทะเลซึ่งมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ประดิษฐานอยู่ อยู่ในเขต

ความดูแลเทศบาลเมอืงปัตตาน ี  

๓. ถนนคนเดินรูสะมิแล (RusamilaeWalking Street Open Now)รับผิดชอบของ 

๔. หาดรูสะมิแล 

๕. ตลาดนัดรูสะมิแล  (เสือ้ผา้มอืสอง) 

๖. นอกจากนี้ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล และหมู่ที่ ๒ บ้านบางปลาหมอ มีคลอง

ชลประทาน มีประตูระบายน้ า  มีทิวทัศน์ที่สวย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ          

มีปลาชุกชุม เหมาะกับผูท้ี่นยิมตกปลาเป็นการออก าลังกาย 
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๒๐ 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๑ ทรัพยากรน้ า 

  ในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  ก่อให้เกิด

อาชีพท าการประมงขนาดเล็กในระยะสามพันเมตรจากฝั่งชายหาดทะเลในบริเวณหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒                     

และหมู่ที่ ๖ เนื่องจากหาดในพื้นที่เป็นแนวบริเวณปากแม่น้ าปัตตานี  ท าให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าค่อนข้าง           

ชุกชุม  เช่น กุ้ง  หอย  ปลา นอกจากนีย้ังมีแหล่งน้ าจดืได้แก่  ล าหว้ย , ล าน้ า  ๔ แห่ง/บึง ,หนองน้ า ๒ แห่ง 

และคลองชลประทาน   ๑   แห่ง 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

 (๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านรูสะมิแล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒)  หมู่ที่ ๒  บ้านบางปลาหมอ   
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๒๑ 
 

(๓)  หมู่ที่ ๓  บ้านดอนรัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(๔)  หมู่ที่ ๔  บ้านงาแม่   
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๒๒ 
 

(๕)  หมู่ที่ ๕ บ้านโคกม่วง   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(๖)  หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ 
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๒๓ 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

         สถาบันและองค์กรทางศาสนา/วัด ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๓ จ านวน  ๓ แห่ง 

- วัดนพวงศาราม (วัดใหม)่   หมูท่ี่  ๕ 

- วัดหลักเมือง    หมูท่ี่  ๖ 

- วัดขจรประชาราม     หมูท่ี่  ๑ 

  มัสยิด  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ ๙๖  จ านวน  ๑๐  แห่ง 

  -   มัสยิดนูรุลฮัจน์  หมูท่ี่  ๑   

  -   มัสยิดนูรุลซาฮะดะห์  หมูท่ี่  ๑  

  -   มัสยิดบางหมอ  หมูท่ี่  ๒   

  -   มัสยิดนูรุลฮูดา  หมูท่ี่  ๓ 

  -   บาลาเซาะหบ์้านดอนรัก หมูท่ี่  ๓  

  -   มัสยิดนูรุลอิสลาม  หมูท่ี่  ๔ 

-   มัสยิดดารุลอิสลาม  หมูท่ี่  ๔ 

-   มัสยิดนูรุลลุตฟี  หมูท่ี่  ๕ 

  -   บาลาเซาะหบ์้านกลูแป หมูท่ี่  ๕ 

  -   มัสยิดกอลอบาละ  หมูท่ี่  ๖   

  โบสถ ์ ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์  จ านวน   ๒   แห่ง    

-   โบสถ์ในพืน้ที่     หมูท่ี่  ๑   

-   โบสถ์ในพืน้ที่     หมูท่ี่  ๕ 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีกวนอาซูรอ    

-  ประเพณีเมาลิด    

-  ประเพณีฮารีรายอ   

-  ประเพณีถือศลีอด (บูกอปอซอ)   

-  ประเพณีวันสงกรานต์    

-  ประเพณีลอยกระทง    

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา 

-  ประเพณีแหเ่จา้แม่ลิ่มกอเหนี่ยว 

-  ประเพณีถือศีลกินเจ 

-  ประเพณีวันสารทเดือน ๑๐ 
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๒๔ 
 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วธิีการ

จับปลาธรรมชาต ิ(ประมงพื้นบ้าน)   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๖ % พูดภาษายาวี     

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้ผลิตของบริโภคพื้นเมืองขึ้น ได้แก่  เม็ดมะม่วงหิมพานต์                

ข้าวย าน้ าบูดูส าเร็จรูป  โรตีกรอบ  ปลาสวรรค์  น้ าพริกแมงดา  น้ าพริกนรก ฯลฯ        

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าปัตตานี (อยู่นอก

เขต) ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน า

ขึน้มาใช้ใหพ้อเพียงได้ และบางแหง่มรีดชาดเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๑.๑๐  ข้อมูลอื่น ๆ 

สภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยทั่วไปยังมีปัญหาอยู่บ้าง    ด้านความสะอาดของแหล่งชุมชน   และการระบายน้ าเสีย

จากอาคารบ้านเรือน  ซึ่งเทศบาลต าบลรูสะมิแลได้พิจารณาและด าเนินการแก้ไขไปแล้วระดับหนึ่ง  ได้แก่  

เร่งด าเนินการสร้างคูระบายน้ าสาธารณะให้มีจ านวนมากขึ้น การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยให ้               

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  เชน่  เพิ่มถังขยะ  การรณรงค์การมีสว่นร่วมในการก าจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ 
 

 

 

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

  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๒๕ 
 

๒.๒  ฐานะทางการเงินการคลังเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

       การบรหิารงบประมาณ 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 

๒๕๕๔ รวมเงินอดุหนนุ       เป็นเงิน   ๔๙,๕๓๐,๒๒๕.๑๒.-  บาท 

ไม่รวมเงินอุดหนุน    เปน็เงิน   ๒๙,๔๙๑,๘๙๔.๑๒.-  บาท 

๔๔,๕๓๘,๗๒๘.๘๒.- บาท 

๓๗,๘๗๐,๖๗๓.๖๖.- บาท 

๒๕๕๕ รวมเงินอดุหนนุ       เป็นเงิน   ๖๖,๖๓๐,๐๒๕.๘๗.-   บาท 

ไม่รวมเงินอุดหนุน    เปน็เงิน   ๓๒,๕๗๒,๖๗๕๘๗.-  บาท 

๕๑,๖๗๖,๕๘๐.๖๔.-  บาท 

๔๕,๒๐๘,๕๘๐.๖๔.-  บาท 

๒๕๕๖ รวมเงินอดุหนนุ       เป็นเงิน   ๖๗,๓๗๗,๑๕๗.๗๑.- บาท 

ไม่รวมเงินอุดหนุน    เปน็เงิน   ๔๑,๘๑๑,๔๗๔.๗๑.-  บาท 

๖๓,๒๙๖,๑๕๖.๙๐.-  บาท 

๕๖,๙๓๒,๑๔๙.๙๕.- บาท 

๒๕๕๗ 

 

รวมเงินอดุหนนุ       เป็นเงิน   ๖๖,๐๔๕,๔๗๑.๕๔.-   บาท 

ไม่รวมเงินอุดหนุน    เปน็เงิน   ๓๗,๓๓๐,๑๙๘,๕๔.-  บาท 

๖๖,๐๒๔,๘๙๔.๑๙.-  บาท 

๕๗,๑๖๐,๒๒๑.๐๙.- บาท 

๒๕๕๘ 

(ต.ค. – มี.ค.) 

รวมเงินอดุหนนุ       เป็นเงิน   ๕๖,๘๒๕,๙๘๙.๓๓.-  บาท 

ไม่รวมเงินอุดหนุน    เปน็เงิน   ๑๙,๓๘๔,๓๙๗.๓๓.-  บาท 

๓๗,๘๒๗,๖๗๑.๕๗.-บาท 

๓๓,๓๑๔,๔๗๑.๕๗.- บาท 
 

 

การคลังของท้องถ่ิน  

  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีสถิติรายรับ–จา่ย  ย้อนหลัง ๓  ปี ดังนี้ (หนว่ย : บาท)   

รายรับ       

รายรับ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

รายได้ที่จัดเก็บเอง  ๑๑,๓๘๕,๒๘๒๓๙ ๑๑,๕๘๕,๗๙๕,๙๐ ๑๒,๖๒๕,๑๑๖,๖๙ 

  -  หมวดภาษี ๘,๐๔๘,๔๒๑.๒๙ ๗,๙๐๑,๖๖๖.๒๐ ๘,๕๓๖,๔๑๗.๗๗ 

  -  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ

ใบอนุญาต ๑,๐๗๐,๖๒๒.- ๙๖๕,๙๖๙.- ๑,๐๒๐,๕๐๙.- 

  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๒๙๑,๒๑๑.๑๔ ๖๖๒,๔๙๖.๔๗ ๕๒๘,๔๓๕.๙๒ 

  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๕๑๙,๘๐๖.๙๖ ๕๐๐,๘๔๓.๒๓ ๕๓๗,๘๙๖.- 

  -  หมวดรายได้จากการลงทุน ๑,๔๕๕,๒๒๑.- ๑,๕๕๔,๘๒๑.- ๒,๐๐๑,๘๕๘.- 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวดภาษีจัดสรร 

๒๑,๑๘๗,๓๙๓.๔๘ ๓๐,๒๒๕,๖๗๘.๘๑ ๒๔,๗๐๕,๐๘๑.๘๕ 

รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๓๔,๐๕๗,๓๕๐.- ๒๕,๕๖๕,๖๘๓.- ๒๘,๗๑๕,๒๗๓.- 

รวมทั้งสิ้น ๖๖,๖๓๐,๐๒๕.๘๗ ๖๗,๓๗๗,๑๕๗.๗๑ ๖๖,๐๔๕,๔๗๑.๕๔ 
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๒๖ 
 

 รายจ่าย   

งบ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี  ๒๕๕๗ 

๑.  งบกลาง  ๓,๓๕๘,๓๑๐.- ๔,๙๘๐,๐๘๘.๗๓ ๓,๖๘๖,๓๔๐.๑๑ 

๒.  งบบุคลากร ๑๓,๘๖๘,๗๗๙.- ๑๖,๘๖๙,๕๗๘,๙๙ ๑๗,๕๑๕,๑๐๓.- 

๓. งบด าเนินงาน ๒๑๔๓๕,๓๗๖.๑๒ ๒๐,๗๔๙,๐๓๖.๓๓ ๑๙,๓๖๑,๗๕๑.๘๓ 

๔.  งบลงทุน ๖,๕๔๖,๑๑๕.๕๒ ๑๔,๓๓๓,๔๔๕.๙๐ ๑๓,๖๔๖,๔๔๒.๑๕ 

๕.  งบรายจ่ายอื่น  - - ๒,๙๔๘,๕๘๔.- 

๖.  งบเงินอุดหนุน ๖,๔๖๘,๐๐๐ ๖,๓๖๔,๐๐๖.๙๕ ๘,๘๖๔,๖๓๓.๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕๑,๖๗๖,๕๘๐.๖๔ ๖๓,๒๙๖,๑๕๖.๙๐ ๖๖,๐๒๔,๘๕๔.๑๙ 
 

๒.๓  ศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลรูสะมิแล 

        การรวมกลุ่มของประชาชนในเขตพื้นที่จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล 

  ในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลรูสะมิแล  เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  และเป็นแนวบริเวณปากแม่น้ า 

ท าให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าชุกชุม เหมาะส าหรับการส่งเสริมอาชีพการท าประมงชายฝั่ง  นอกจากนี้ยังเหมาะ

ส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของ

จังหวัดปัตตานี  ๒ แห่ง คือ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   และสวนเจ้าทะเล อีกทั้งในเขต

ต าบลรูสะมิแล มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต

ปัตตานี ตั้งอยู่  ดังนัน้ จงึมปีัจจัยที่เหมาะสมหลายประการ ในการพัฒนาอาชีพด้านการค้าขาย  การบริการ  

และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชากร 
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๓.  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะท่ีผ่านมา 

  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้มีการวางแผนพัฒนาต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น

หนว่ยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่  ๔ เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔  จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามทิศทางและเปูาหมายที่ต้องการ       

ซึ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก  โดยจ าแนกการพัฒนาออกเป็นด้านต่างๆ  

คือ 

๓.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้มกีารด าเนินงานเพื่อพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานตาม 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ และความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์  

ซึ่งมีการอนุมัติโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  ครอบคลุมทั้งทางด้านถนนและสะพาน ทางบก ทาง

น้ า คูระบายน้ า งานบริการด้านการประปา งานบริการและขยายระบบโทรคมนาคมชุมชน  และงานไฟฟูา

และแสงสวา่ง ซึ่งดีขึ้นตามล าดับ  ท าให้ประชาชนที่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานดังกล่าว  ได้รับความสะดวก

มีความปลอดภัย  มากขึ้นอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 
 

๓.๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง  ทั้งในด้านการให้งบประมาณสนับสนุน  และการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ                  

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  ซึ่งเทศบาลต าบลรูสะมิแลได้ด าเนินการเองใน

บางส่วน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และให้การสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง  และประชาชนพึ่งตนเองได้   

๓.๓ ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนเป็นส าคัญ   โดยมุ่งเนน้ให้ 

ประชาชนในพื้นที่มศีักยภาพ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงวางในโยบายในการพัฒนาคน

และสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การส่งเสริม 

สวัสดิการสังคมและนันทนาการ  สุขาภิบาลด้านชุมชนและสถานที่  การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของประชาชน  ซึ่งเทศบาลต าบลรูสะมิแล ได้จัดท าโครงการเพื่อด าเนินการเอง และให้งบประมาณ

สนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เชน่  โรงเรียน   

๓.๔  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้มกีารจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาด้านการเมอืง 

การบริหาร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ

เทศบาลต าบล ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
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และปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลต าบล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

ต าบล  โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๕   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  มพีืน้ที่ติดตอ่กับเขตเทศบาลเมอืงปัตตาน ี ซึ่งมีสภาพความ 

เป็นชุมชนสูง  มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่น  ดังนั้น  จึงมีพื้นที่เป็นปุาชายเลนเพียงเล็กน้อย  และมีแม่น้ า ล า

คลอง  ไหลผ่านเพียงบางหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลรูสะมิแล จึงวางแนวทางการพัฒนา  โดยการสร้าง

จติส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการปลูกปุาชาย

เลน  ปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติ   การขุดลอกและท าความสะอาดแม่น้ า คูคลอง  ตลอดจนปูองกันการ

บุกรุกพืน้ที่สาธารณะประโยชน์  และพืน้ที่อนุรักษ์ 
 

 จุดเด่นของพืน้ทีท่ี่เอื้อตอ่การพัฒนาต าบล 

  ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลรูสะมิแล   เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล   และเป็นแนวบริเวณปาก

แมน่้ าปัตตานี  ท าให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าชุกชุม เหมาะส าหรับการส่งเสริมอาชีพท าประมงชายฝั่ง นอกจากนี้

ยังเหมาะส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล มีสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคัญของจังหวัดปัตตานี  ๓  แห่ง  คือ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  , สวนเจ้าทะเล และ

หาดรูสะมิแล  อีกทั้ ง ในเขตต าบลรูสะมิแล  มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองปัตตานี  และมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีตั้งอยู่ ดังนั้น  จึงมีปัจจัยที่เหมาะสมหลายประการ  ในการ

พัฒนาอาชีพ  ด้านการค้าขาย การบริการ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชากร 

 

 

 

บทที่  ๓ 

การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑.  กรอบแนวคดิในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๙  มาตรา ๑๒  ก าหนดให้รัฐต้อง

งบประมาณและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แมะมาตรา ๑๖  ก าหนดให้เทศบาล  

เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  จึงมี

ความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้  ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ที่มีอยู่อย่ าง

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใสมากที่สุด  ดังนั้นการวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุง่หมายดังกล่าวด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  มีการปฏิบัติตาม

แผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามช่วงเวลาที่ก าหนด   มีการควบคุม  ติดตามประเมินผล  โดยการ

บริหารจัดการตามแผน  โครงการนั้น  จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส    พร้อมที่จะให้มี

การตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๗๘ (๒)  จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วน

ท้องถิ่น  ให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน  เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และ

มาตรา ๒๘๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ

สาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ

บริหาร  การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล    การเงินการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย  ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

  ด้วยอ านาจหน้าที่  ตามที่กล่าวมา  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนของ

ตนเอง  ให้สอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ  และนโยบายของผูบ้ริหารดังนี้    

 

 

 

 

  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ  

  ๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ )  

  ๒.  ยุทธศาสตรป์ระเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ 

  ๓.  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

  ๔.  นโยบายคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ( คสช. ) 

  ๕.  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

  ๖.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 

  ๗.  กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  ๘.  แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

  ๙.  ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  

  ๑๐.  การเข้าสู่อาเซียนต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การพัฒนาประเทศให้ม่ันคงสังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวติอย่างมีความสุข  

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมือง

ในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง  ทิศทางการพัฒนาประเทศใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐาน

ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้

ความส าคัญกับยุทธศาสตรท์ี่มลี าดับความส าคัญสูง ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
 

(๑) ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

(๒) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน  

(๓) ยุทธศาสตรก์ารสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

(๔) ยุทธศาสตรก์ารสร้างเศรษฐกิจฐานความรูแ้ละการสร้างปัจจัยแวดล้อม  

(๕) ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมภิาค  

(๖) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกรอบ 

     แนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 
 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน

ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย 

ช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึง

บริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และ

เสริมสรา้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑.๑  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย 

สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวติให้แก่ตนเอง โดย 

(๑) สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก 

(๒) ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมใหค้รอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง  

สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

(๓) ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กิดความเป็นธรรม 

(๔) ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและ

ยกระดับคุณภาพชีวติ 

(๕) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ใน 

สังคมไทย 

๓.๑.๒  การจัดบรกิารทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๓๑ 
 

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดย 

(๑)  สร้างโอกาสใหก้ลุ่มดอ้ยโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม 

(๒)  เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมคีวามพร้อมรับผลกระทบจาก

วิกฤตต่างๆ 

๓.๑.๓  การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม 

และสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

(๑) เสริมสรา้งพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด

อย่างอสิระ 

(๒) เสริมสรา้งความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ                                                                  

(๓) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังรว่มในการพัฒนาสังคมไทย                                   

(๔) เสริมสรา้งระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมปีระสิทธิภาพในการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

๓.๑.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน โดย 

(๑) พัฒนาความสัมพันธ์ของกลุ่มตา่งๆ ในสังคมใหเ้ข้มแข็ง 

(๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดงีาม เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดี 

ภายในครอบครัว ชุมชนให้อยู่ร่วมกันฉันท์มติรและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม 

(๕) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มธีรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็น 

ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม 

(๓) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม 

๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน                    

เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยใหม้ีศักยภาพ ด้วยการเสริมสรา้งทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการ

เรียนรู้ตอ่เนื่องตลอดชวีิต คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะหค์วามรูส้ั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การ

ฝกึฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพรอ้มรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจติใจที่มี

คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ม่ันคง และเอือ้ต่อการพัฒนา

คนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๓.๒.๑  การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้อง 

กับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ส่งเสริมการเกิดที่มคีุณภาพ และรักษาระดับอัตราเจรญิพันธุ์ให้ 
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๓๒ 
 

     เหมาะสม 

(๒) พัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ่สุขภาพอย่างมีส่วนรว่ม 

๓.๒.๒  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาประเทศในอนาคต  

(๑) พัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้าน   

     สติปัญญา อารมณค์ุณธรรมและจรยิธรรม 

(๒) พัฒนาเด็กวัยเรียนใหม้ีความรูท้างวิชาการที่เข้มแข็ง 

(๓) พัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

     โครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรูแ้ละเศรษฐกิจ     

     สร้างสรรค์ 

(๔) พัฒนาผูสู้งอายุใหม้ีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม                              

    มีคุณภาพ มีคุณค่าสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง     

    เป็นพลังในการพัฒนาสังคม 

(๕) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวม เปิดรับการเรียนรู้     

     อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับแนวโน้มการจา้งงานในอนาคต 

(๖) เร่งจัดระเบียบแรงงานต่างดา้วที่ถูกกฎหมายใหเ้ป็นระบบ ควบคู ่

     กับการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษผูป้ระกอบการที่มกีารจา้ง 

แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน

อย่างจริงจัง 

๓.๒.๓  ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้ 

คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถงึแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ โดย 

(๑) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ

ของการเรียนรู้ตลอดชีวติที่น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวติและ

ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างรูเ้ท่าทัน 

(๒) เสริมสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และ

ประเทศ 

(๓) การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(๔) สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง

สังคม ที่มคีุณภาพได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ถูกกดีกันและแบ่งแยก 
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๓๓ 
 

(๕) จัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคมที่จัดโดยระดับชาติ 

ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเชื่อมโยงและเกือ้กูลควบคู่กับการกระจาย

อ านาจให้ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 

๓.๒.๔ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีโดย 

(๑) เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย 

(๒) เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้แก่สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันศาสนา ให้มบีทบาทหลักในการหล่อหลอม             

บ่มเพาะเด็กและเยาวชน และการปลุกจติส านึกแก่กลุ่มคนต่างๆฟื้นฟู 

วัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่ดงีาม 

(๓) ส่งเสริมองค์กรธุรกิจในการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวติในชุมชนที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพแต่ละพื้นที่โดยรัฐใหก้ารสนับสนุนในด้านแรงจูงใจและการยกย่อง

ต่อสาธารณะ 

 

 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน                            

เพื่อสร้างฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคทุกคน

ภายในประเทศ เป็นฐานการผลิตที่ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร  สร้างความ

สมดุลและมั่นคงของการใช้ผลิตผลการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน  ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มี

ความมั่นคงเพียงพอกับความตอ้งการใช้ในประเทศ มีแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

๓.๓.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ 

ยั่งยืน โดย 

(๑) รักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มศีักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนใหเ้กษตรกรรายย่อย

มีที่ดนิเป็นของตนเองหรอืมีสิทธิท ากินในที่ดนิ 

(๒) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดนิให้สามารถซือ้ที่เอกชนมาด าเนินการปฏิรูปได้ 

และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรอืให้สิทธิในการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผูไ้ร้ที่ท ากิน 

(๓) จัดตัง้ธนาคารที่ดินเพื่อรวบรวมและน าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรร  

ให้กับเกษตรกรรายย่อยมากขึ้น และสนับสนุนการด าเนินการให้ได้สิทธิใชป้ระโยชน์ที่ดิน

ของรัฐแก่เกษตรกรและชุมชนให้มทีี่ดนิเป็นของตนเอง 
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(๔) บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพื่อให้มปีริมาณน้ าเพียงพอกับความต้องการ ใชน้้ า

ในภาคเกษตรอย่างทั่วถึง และเพิ่มประสทิธิภาพการกระจายน้ าของระบบชลประทานอย่าง

เป็นธรรม 

(๕) สนับสนุนให้มกีารพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา เพื่อสามารถเก็บน้ าเพื่อการ 

เกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงปัจจัยพืน้ฐานในการผลิต

ของเกษตรกรและชุมชน 

๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดย 

(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พชืพันธุ์สัตว์ที่สามารถเจรญิเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก 

(๒) ปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลติให้ทั่วถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ 

โลจสิติกส์ 

(๓) เสริมสรา้งความรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมให้แก่ 

เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้

ข่าวสารใหแ้ก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 

(๔) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสนิค้าเกษตรและอาหาร และ 

ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

(๕) รณรงคใ์ห้เกษตรกรลดการใชส้ารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น และพัฒนาระบบ

การควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดส าหรับเกษตรกร รวมทั้ง

สนับสนุนให้มกีารรับรองสินค้าอาหารปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จรงิ 

(๖) ส่งเสริมการผลติที่ปลอดจากการตัดแตง่พันธุกรรมเพื่อคงไว้ ซึ่งความหลากหลายของ

พันธุ์พชืและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

(๗) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสนิค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดกลไกตลาดที่มคีวามเป็นธรรม 

(๘) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบ 

สินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร 

(๙) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ 

อาหาร และพลังงาน 

๓.๓.๓ สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย 

(๑) พัฒนาระบบประกันรายได้เกษตรกรใหค้รอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด ควบคู่ไปกบั 

การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 

(๒) เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ 

(๓) ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่สรา้งความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายที่

เกี่ยวข้อง 
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(๔) พัฒนาระบบสังคมสวัสดิการใหค้รอบคลุมแรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงเกษตรกรใหม้ี

คุณภาพชีวติและความมั่นคงในชวีิตมากขึ้น 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้เข้าสู่ภาคเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกร 

ที่สูงอายุและมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง 

(๖) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มคีวามเข้มแข็ง เพื่อให้เปน็กลไกในการพึ่งพาตนเองของ

เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

(๗) เสริมสรา้งความเข้มแข็งเกษตรกรรายย่อยใหม้ีความพร้อมและสามารถแขง่ขันกับ

สินค้าเกษตรที่มีต้นทุนต่ าจากประเทศเพื่อนบ้าน อันเนือ่งมาจากการเปิดเขตการค้าเสรี

อาเซียนได้ 

(๘) สนับสนุนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่และแหล่งรองรับผลผลติ และส่งเสริม 

ให้มกีารขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด 

๓.๓.๔ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรอืนและชุมชนมีแนว

ทางการด าเนินงาน ดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงและความ 

หลากหลายด้านอาหาร 

(๒) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลติและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชน 

ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 

(๓) ส่งเสริมการน าวัตถุดิบเหลือใชจ้ากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ใน 

ระดับครัวเรือนและชุมชน 

(๔) ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดขีองชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวติและ 

วัฒนธรรมทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาตทิี่เป็นฐานการ

ผลติทางการเกษตร 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่ใหเ้ป็นเครื่องมอืในการสร้างความเข้มแข็ง

ด้านอาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๓.๕ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 

ความเข้มแข็งภาคเกษตร มีแนวทางการด าเนินงาน ดังน้ี 

(๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลด 

ต้นทุนและการน าเข้าจากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน 

(๒) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

รวมทั้งสนับสนุนใหม้ีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบ่้าน 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในภาคการผลติที่ก่อใหเ้กิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

(๔) สร้างจติส านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า และการสร้าง 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคต ผา่นกระบวนการมี

ส่วนรว่มของประชาชน 

๓.๓.๖ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหาร 

และพลังงาน โดย 

(๑) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชนให้เข้ามามี 

ส่วนรว่มในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลติทางการเกษตร 

(๒) ปรับบทบาทหนว่ยงานภาครัฐใหเ้ป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร อาหารและ

พลังงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งก าหนดให้มกีลไก

ตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมของชุมชนในพื้นที่ 

(๓) พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายเฉพาะให้มคีวามเหมาะสมตอ่การคุ้มครองพันธุ์พืชและ

สมุนไพร ให้มปีระสิทธิภาพในการบังคับใช้มากยิ่งขึน้ และมีความเป็นธรรมในการคุ้มครอง

ภูมปิัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติอาหารของประเทศ 

(๔) สร้างความรว่มมอืด้านการเกษตร อาหารและพลังงานในเวทีความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

๓.๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม   

เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิด

สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการ

ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น

พลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหาร

จัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ  สร้างบรรยากาศที่ เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และ

การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่

เชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาค มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   โดยการพัฒนา 

โครงสรา้งพื้นฐานและปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและ

มูลค่าผลผลติทางการเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมอิากาศโลก โดย 

(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตและการตลาด 

(๒) พัฒนาสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มมีูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด 

(๓) สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงดา้นรายได้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

(๔) สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต (Cluster) 

(๕) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลติและแปรรูปสินคา้เกษตร 

(๖) ส่งเสริมความรว่มมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลติ การตลาด การวิจัยพัฒนา 
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สินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มแีนวโน้ม 

ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง 

(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐใหโ้ปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง 

ภูมคิุ้มกันจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปรับตัวรับกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้อย่างยั่งยืน โดย 

(๑) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ ผา่นการพัฒนาระบบการศกึษา และการฝกึอบรมองค์ความรู้

และทักษะอย่างตอ่เนื่อง 

(๒) เสริมสรา้งธรรมาภิบาลด้วยการใชก้ฎระเบียบต่างๆ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

(๔) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

(๕) พัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 

(๖) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างตอ่เนื่อง 

(๗) เตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแหง่ใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจนานาชาติ ภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

๓.๔.๓ พัฒนาภาคบรกิาร   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

ยกระดับคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน ให้เป็น 

แหลง่สร้างรายได้หลักของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สูท่้องถิ่นที่สามารถใช้ 

เป็นเครื่องมอืในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย 

(๑) ขยายฐานการผลิต การลงทุน การตลาด ภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

(๒) ส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

(๓) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(๔) ฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชงิ

กลุ่มพื้นที่ที่มศีักยภาพ 

(๕) เสริมสรา้งความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผูป้ระกอบการรายย่อยและ

วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(๖) ฟื้นฟูภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมตลาด

ท่องเที่ยวต่างประเทศและตลาดในประเทศ 

(๗) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอือ้ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ 

๓.๔.๔ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน   เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลัก

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางการค้า

และการลงทุนใหก้ับประเทศและผู้ประกอบการของไทย โดย 
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(๑) เสริมสรา้งประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลติไปสู่ตลาด 

(๒) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลติและการค้า 

(๓) ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ตา่งประเทศ 

(๔) ผลักดันการจัดท าความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จากข้อตกลง 

ที่มผีลบังคับใช้แล้ว 

๓.๔.๕ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาค

เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมปิัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรอืผลักดันให้มีการน างานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด และ

ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงพาณชิย์และชุมชน อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์

ความรูแ้ละนวัตกรรม และน าไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ โดย 

(๑) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและ

เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๓.๔.๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์   เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการขนส่งให้มปีระสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาภาค

เศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ โดย 

(๑) ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้อกชนเข้ามีสว่นร่วมในการลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

๓.๔.๗ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการ 

ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม   โดยสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ 

ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค พัฒนาบุคลากรและผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ 

กฎหมาย ผลักดันให้มกีารประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีศกึษาทบทวน 

กฎหมายที่เอื้อตอ่การพัฒนาการผลติและบริการสร้างสรรค์และการคุ้มครองทรัพย์สินทาง 

ปัญญา รวมทั้งให้มกีระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อ 

เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมภิาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พร้อมกับเสริมสรา้งความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ

ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชงิลบและประเด็นปัญหา

ร่วมระหว่างประเทศ มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๓.๕.๑ ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับ

ประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ  
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๓.๕.๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่  ในการก าหนด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ

เพื่อนบ้านในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศ 

๓.๕.๓  พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค    

มุ่งเน้นความรว่มมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic  

Corridor  ซึ่งเป็นยุทธศาสตรเ์ชิงพืน้ที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย โดย  

 (๑) พัฒนาพื้นที่ในภูมภิาคต่างๆ ของประเทศใหเ้ชื่อมโยงกับภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 (๒) พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมอืงชายแดน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่ง ระบบโลจสิติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น 

(๓) บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนา

เพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

๓.๕.๔ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและ 

เชื้อโรค ที่ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชีวติ เศรษฐกิจความเป็นอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

อย่างมั่นคงในภูมิภาค โดย 

(๑) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการ

ร้าย ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรี

และสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

(๒) เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความ

ร่วมมือภายในภูมิภาค 

(๓) ร่วมมือในการปูองกันการตดิเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัย ทั้งประเภทที่เกิดขึน้ใหม่

ในโลกและที่ระบาดซ้ า 

๓.๕.๕  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การรักษาผลประโยชน์ของชาติท้ังทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง  โดย 

(๑) พัฒนาองค์กร  กลไกในภาคส่วนต่าง ๆ และเสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับนานา

ประเทศ  เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดขึน้ 
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(๒) พัฒนาขดีความสามารถของกองทัพและหนว่ยงานที่รับผดิชอบภารกิจความมั่นคงในมิติ

ใหม่ ให้มคีวามพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาและการเสริมสรา้งความรว่มมอืในด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงทั้งในและนอกประเทศ 

๓.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตใิห้มีความอุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของ

ประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมคิุ้มกันและเตรียมความพรอ้มในการ

รองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 

๓.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสรา้งความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดย 

(๑) คุ้มครอง รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากร ดิน แหลง่น้ า ปุาไม้ ชายฝั่งทะเล แหล่งแร่และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๒) พัฒนาระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ และการจัดการองคค์วามรู้ 

(๓) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินใหเ้กิดความเป็น

ธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการด ารงชีวติของเกษตรกรยากจน 

(๔) สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 

(๕) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบลุ่มน้ าและสนับสนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนรว่มพัฒนาแหล่งน้ า อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชวีภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง

เป็นธรรม 

 

 

 

๓.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนนิชีวิต 

(๒) สร้างองค์ความรู้ดา้นการบริโภคที่ยั่งยืนให้กับประชาชน ผา่นกระบวนการศกึษาใน 

ระบบ 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(๔) เสริมสรา้งกลไกคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย สื่อ โฆษณา และ

ประชาสัมพันธ์ให้เขา้มามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน 

๓.๖.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อ 
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๔๑ 
 

น าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

(๑) ปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่

อุปทานการผลิต 

(๒) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เกือ้กูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการท าเกษตรแบบ

ยั่งยืน 

(๓) ส่งเสริมภาคบริการใหเ้ป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(๔) สร้างโอกาสทางการตลาดใหก้ับสินค้าหรอืบริการที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

๓.๖.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน โดย 

(๑) พัฒนาเมอืงที่เน้นการวางผังเมอืงที่มกีารผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้า

ด้วยกัน 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใหค้วามส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

๓.๖.๕ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน โดย 

(๑) พัฒนาองค์ความรู้ และระบบฐานขอ้มูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

(๒) พัฒนาเครื่องมอืในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 

(๓) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(๔) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

(๕) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างฐานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

๓.๖.๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ 

 

เป็นธรรม  โดย 

(๑) พัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากร 

(๒) สนับสนุนกระบวนการมีส่วนรว่ม พัฒนากลไกการจัดการรว่มที่ประกอบด้วย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน 

(๓) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎระเบียบของ 

ภาครัฐ 

        (๔) นโยบายการลงทุนภาครัฐควรเอือ้ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  พ.ศ.  (๒๕๕๖-๒๕๖๑) 

 วิสัยทัศน์ 

 “ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขัน คนไทยอยู่ดกีินดี มีความเสมอภาค และเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์ 

ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม ่เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 วัตถุประสงค์ 

  ๑.  รักษาฐานรายได้เดิม  และสรา้งรายได้ใหม่ 

  ๒.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  (ต้องผลติสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 

  ๓.  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ( ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสตกิส์) 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

  ๑.  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 

  ๒.  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 

  ๓.  การลดรายจ่าย  

  ๔.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

 ยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร ์ ๓๐  ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางด าเนินการ              

ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  มีดังนี้  

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้น

จากประเทศรายได้ปานกลาง ประกอบด้วย ๙  ประเด็นหลัก  ๓๓  แนวทางการพัฒนา   
  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑.  ด้านเกษตร  ๑.๑  แผนที่การใชท้ี่ดนิ ( Zoning )  เพื่อผลิตสินคา้เกษตร  

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

๒.  ด้านอุตสาหกรรม ๒.๑  แผนที่การใชท้ี่ดนิ (Zoning )  เพื่ออุตสาหกรรม  

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต                             

( Bio-Plastic, etc ) 

๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให ้SME และ  OTOP สู่สากล 

๒.๔  การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า  

๓.  ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมอืงท่องเที่ยว 

๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางดา้นการท่องเทียวเข้าสู่รายได้ ๒ 
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๔๓ 
 

ล้านล้านบาทต่อปี 

๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical  Tourismของภูมิภาค 

๔.  โครงสรา้งพื้นฐาน   ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสร้างพืน้ฐาน  

๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 

๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการคมนาคมเชื่อมโยงใน

ภูมภิาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน  ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใชแ้ละราคาพลังงานที่

เหมาะสม 

๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงาน 

ทดแทน 

๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลติพลังงานทางเลอืกใน

อาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมภิาค  ๖.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสนิค้า  

บริการ  และการลงทุน  เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๖.๒ แก้ไข  กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 

๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและ East 

sedboard 

๖.๔  เสริมสรา้งความสัมพันธ์และความรว่มมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน  

๗.  การพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขง่ขัน 

๗.๑  การปรับปรุงขดีความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ตัวชี้วัด )  

๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand  ประเทศไทย  เป็น Modern  

Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา ๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นรอ้ยละ ๑ ของ GDP๘.๒  

Talent Mobility การใชป้ระโยชนจ์ากก าลังคนด้าน S&T 
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๔๔ 
 

๘.๒  การใชป้ระโยชน์  Regional  Science Parks 

๘.๓  การขับเคลื่อนขอ้ริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรว่มมอือาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อ

เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง 

๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร 

๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 

๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 

๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศกึษานานาชาติ 

๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน  

๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มศีักยภาพ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า  ( InClusive  Growth ) 

  ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก  ๒๐  แนวทางการด าเนินการ  
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑๐.  การพัฒนาคุณภาพการศกึษา ๑๐.๑  ปฏิรูปการศกึษา  ( ครู  หลักสูตร  เทคโนโลยีการดูแล

เด็กก่อนวัยเรียนและการใช้ ICT ในระบบการศกึษา  แท็บเล็ต

และอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น   

๑๐.๒  พัฒนาการศกึษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑.  ยกระดับคุณภาพชวีิตและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ  ก าลังพล  และงบประมาณ 

๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความรว่มมอืระหว่างไทยกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชวีิต  
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๔๕ 
 

๑๒.  การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแล

ผูสู้งอายุ  เด็กสตรีและผูด้้อยโอกาส 

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ  และเพิ่มศักยภาพและ

โอกาส ความเท่าเทียม คุณภาพชวีิต   

๑๒.๒  กองทุนสตรี 

๑๓.  การสร้างโอกาสและรายได้แก่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( 

SMEs )  และเศรษฐกิจชุมชน  

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้ 

๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน 

๑๓.๓  โครงการ SML  

๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  ๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพือ่เพิ่มคุณภาพแรงงานใหส้อด คล้อง

กับความต้องการและพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ 

๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว 

๑๔.๓  การพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานในระบบนอกระบบ

ตามกฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  ๑๕.๑  การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน  

๑๖. การตอ่ต้านการคอร์รัปช่ันสร้าง 

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงคแ์ละสร้างแนวร่วมในสังคม 

๑๖.๒  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗.  การสร้างองค์ความรูเ้รื่องอาเซียน ๑๗.๑  ภาคประชาชน  

๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ 

๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ( Green  Growth )  

  ประกอบด้วย  ๕  ประเดน็หลัก  ๑๑  แนวทางการพัฒนา  
 

 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑๘.  การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศนเ์พื่อความยั่งยืน  

๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศน์                   

๑๐ แห่ง  เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ( GHG ) 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 

๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ(เช่น Green building code)  

๑๙.๓ ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

๒๐.  นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  ๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 

๒๐.๒  การจัดซื้อจัดจ้างสเีขียวในภาครัฐ  
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๔๖ 
 

๒๑.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

การบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกปุา  

๒๑.๒  การลงทุนการบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๓   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศ  ๒๒.๑  การปูองกันผลกระทบการปรับตัว  

( Mitigation and adaptation )                                             

๒๒.๒  การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทะศาสตร์ที่ ๔  :  การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( Internal Process )  

  ประกอบด้วย  ๘  ประเดน็หลัก  ๑๕  แนวทางการพัฒนา  
  

ประเด็นหลัก แนวทางการพัฒนา 

๒๓.  กรอบแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม  

๒๓.๔  ปรับปรุงระเบียบ  ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการ

พัฒนาประเทศ  

๒๔.  การปรับโครงสร้างระบบราชการ  ๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบ

การท างานของภาครัฐด้วยการสรา้งความพร้อมในการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

๒๔.๒ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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๔๗ 
 

๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-

Service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มใีน

ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต  

๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐและ

เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี  ๒๖.๑  ปรับโครงสรา้งภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย

รายได้  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหส้ามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้

ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 

๒๘.๒  บริหารจัดการสนิทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใชง้านใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

๒๙.  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  และเสรมิสร้างความ

มั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริม

การพัฒนาในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  ๒๕๕๕-๒๕๕๙   

๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐.  การปฏิรูปการเมอืง  ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(อปท)  

 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  (๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 ในช่วงปี พ.ศ. (๒๕๕๕-๒๕๕๘) รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

และพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน   พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี  ปรองดองให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทยซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครอง

ของประเทศให้ก้าวหน้า  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  โดยยึดหลักการบริหารที่มีความ

ยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของ

รัฐบาล  โดยมีนโยบายที่ส าคัญ  ๘  นโยบาย  คอื  

  นโยบายที่ ๑   นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

  นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

  นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ 

  นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 

  นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดนิ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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๔๘ 
 

  นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 

  นโยบายที่ ๗   นโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  นโยบายที่ ๘   นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

  ทั้ งนี้   มีนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน ๔ นโยบาย ได้แก่                     

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายที่ ๕  นโยบายที่ดนิ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี 
 

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.)  มีนโยบายเร่งด่วน ๕ ข้อ  ดังนี้  

 ๑.  การแก้ปัญหาหนี้คา้งช าระให้กับชาวนาจากโครงการจ าน าข้าว 

 ๒.  เร่งแก้ปัญหาการขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ล่าช้า  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ลงทุน 

 ๓.  เน้นการเบิกจ่ายงบดุล ปี ๒๕๕๗  ที่ยังด าเนินการไม่แลว้เสร็จ    ซึ่งขณะนีม้ีอยู่ประมาณ ๗  

พันล้าน   

 ๔.  เริ่มการลงทุนระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็น  อาทิ  รถไฟรางคู่  และรถไฟฟูาสายต่างๆ  ใน

กรุงเทพฯ  และปริมณฑล 

 ๕.  เร่งรัดจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ ให้แลว้เสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๕๗    

นอกจากนีย้ังมีเรื่องที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วน  คอื  

 

 

  ๑.  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและขจัดปัญหาทุจรติ  

  ๒.  ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างเป็นธรรม  

  ๓.  ทบทวนโครงสร้างภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บภาษีจากคนที่มีรายได้สูงมากขึ้นและ

ดึงผูม้ีรายได้เข้าระบบมากขึ้น  

  ๔.  ส่งเสริมการค้าชายแดน  ผ่านการจัดตัง้เศรษฐกิจพิเศษ 

  ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าขั้นกลาง  และขั้นปลายเพื่อการส่งออกให้มากขึ้น  

  ๖.  ทบทวนกองทุนนอกงบประมาณต่างๆ  อาทิ  กองทุนหมูบ่้าน  กองทุนสตรีเป็นต้น 

  ๗.  ส่งเสริมให้มกีารดูแลเกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบ  

 นโยบายด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  

  ๑.  เน้นการบริหารเศรษฐกิจเป็นระบบอย่างเสรี  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคเอกชนเป็น

หลัก 

  ๒.  ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี 
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๔๙ 
 

  ๓.  ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี 

  ๔.  ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ภาคเอกชนสามารถด าเนินการเองได้  

  ๕.  ขจัดอุปสรรคการค้าต่างประเทศใหค้ล่องตัว   ตัง้คณะท างานรับมือ AEC 

  ๖.  สนับสนุนการลงทุน  ระบบโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคม 

  ๗.  ไม่ก่อหนีเ้กินตัวและรักษาวินัยการคลัง   

  ๘.  ขจัดความไม่เป็นธรรมในระบบพ่อค้าคนกลาง 

  ๙.  แก้ปัญหาแรงงานอย่างบูรณาการ 
  

คสช.  ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ  ประกอบด้วย   

  ๑.  ระยะแรก  ระบบการบริหารประเทศในขณะนีม้ี  หัวหน้า คสช.  เป็นหัวหน้า  

  ๒.  ระยะที่ ๒  จะมีการออกธรรมนูญการปกครองเป็นการช่ัวคราว  จากนั้นจะมีการ

แตง่ตัง้คณะรัฐมนตรีภายใต้กฎอัยการศกึ  และมีการตั้งสภาปฏิรูปชุดต่างๆ  อาทิ  ปฏิรูประบบราชการ  

ปฏิรูปกระบวนการทุจริต  และจะมีการตั้งสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ (สนช.)  

  ๓. ระยะที่สาม  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน        
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ภายใต้

หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 

ค่านยิม (Value) 

“ยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล มุง่เน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง” 

พันธกิจ (Mission) 

  ๑.  พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มคีวาม 

ทันสมัย มขีีดสมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชีพ 

  ๒.  น านวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการบริหารและการ 

จัดการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๕๐ 
 

  ๓.  สร้างการมสี่วนรว่มในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  ๔.  ให้ค าแนะน าปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหาร 

จัดการและ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจ

หนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

  ๕.  พัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรง 

เป็นประมุขและ นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 ปัจจุบันกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี

สมรรถนะสูง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มอีิสระและพึ่งพาตนเองได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

 

 

ค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  

          ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดงีามเพื่อส่วนรวม  

          ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

 ๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศกึษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  

 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่  

 ๙. มีสตริู้ตัว รูค้ิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
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๕๑ 
 

พระเจา้อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใชเ้มื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ

ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมคิุ้มกันที่ดี  

 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต้่ออ านาจฝุายต่างหรือกิเลส มีความละอาย

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

 ๑๒. ค านงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 

๑. วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี 

วิสัยทัศน์  : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการ

ด ารงชีวติ 

ค าอธิบายวสิัยทัศน์ 

  การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends ) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ   ที่ให้

ความส าคัญกับการน าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิด

และมุมมองต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน

เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic ) ของการพัฒนาที่มุ้งเน้นความสมดุลระหว่างความ

พอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning ) ของจังหวัด

ปัตตานีใหเ้ป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคม

อย่างมั่นคงของประชาชน แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ  หมายถึง  การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

ที่มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมกับการผลิต (GAP)และผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพ

ตามความต้องการของตลาดและสามารถเป็นวัตถุดิบปูอนโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างเพียงพอ   

ได้แก่   ผลผลิตสัตว์น้ า   ข้าว ไม้ผลและพืชทางเลือกใหม่ๆ   เป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่น

จากผู้บริโภค และผูใ้ช้ประโยชน์ตอ่เนื่อง และเป็นผลผลติที่เกิดจากการเกษตรเชงิสรา้งสรรค์ 

  แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการน าปรัชญา                  

วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาล  มาใช้เป็นธงน า (Flagship ) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุ

วัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยการน าหลักคิดในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก

ปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้

ความส าคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่

ก าหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major Product ) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้าง

ตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ (Niche Market)โดยมีเปูาหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล              

ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล  ประกอบด้วย อาหารฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟช่ันมุสลิม เครื่องแต่งกาย 

เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑต์ราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 

  ความมั่นคงในการด ารงชีวิต หมายถึงประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี                      

มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และอยู่ในสังคมที่มคีวามสงบสุข มคีวามพรอ้มด้านการบริการขั้นพื้นฐาน มี

สิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถ

แสดงออกถึงวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
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๕๓ 
 

สู่ประชาคมอาเซียน เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในจังหวัดและประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้

อย่างปลอดภัยและวางใจ 
 

๒. เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์    

๒.๑ เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาค

เกษตรอุตสาหกรรมการเกษตร ฮาลาล การค้า  ทุนทางสังคม และการท่องเที่ยว 

๒.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ความเท่าเทียมทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษาความมั่นคงที่เข้มแข็งจากชุมชน  

๒.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาจังหวัด  และการ

สร้างความมั่นคงดา้นพลังงาน และการพึ่งพาตนเองทางอาหาร 

๒.๔ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการบริการภาครัฐ ให้เป็นที่เชื่อมั่นจากสังคมและเตรยีมพร้อม 

สังคมสู่อาเซียน 
 

ตัวชี้วัด และเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์    

  

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/                    

เป้าหมายรวม 4 ปี 

 
ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 

๑.เสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ที่ เน้นการ

เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่ ง ขั น  ใ นภาค เ กษตร 

อุตสาหกรรมการเกษตร             

ฮาลาล การค้า ทุนทางสังคม 

และการท่องเที่ยว 

ผลติภัณฑม์วลรวม

จังหวัด (GPP) 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ ๔๐ 

47,423 
(ค่าปี 2554) 

10 10 10 10 

ผลิตภัณฑม์วลรวม

ต่อหัว เพิ่มขึน้        

ร้อยละ ๔๐ 

67,492 
(ค่าปี 2554) 

10 10 10 10 

๒.ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  ความเท่า

เทียมทางสังคม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษา

ความมั่นคงที่เข้มแข็งจาก

ชุมชน 

ค่าเฉลี่ยของดัชนี

ความมั่นคงของ

มนุษย์ของจังหวัด

ปัตตานีร้อยละ ๘๕ 

73.07 
(ค่าปี 2554) 

76 79 82 85 

ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจต่อ

คุณภาพชีวติตนเอง

ของประชาชน           

ร้อยละ ๘๐ 

N/A 70 72 75 80 
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๕๔ 
 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/                    

เป้าหมายรวม 4 ปี 

 
ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 

๓ .  อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู 

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการ

พัฒนาจั งหวัด  และการ

ส ร้ า ง ค ว ามมั่ น ค ง ด้ า น

พลังงาน และการพึ่ งพา

ตนเองทางอาหาร 

อัตราการลดลงของ

ค่าใช้จ่ายเงนิ

ช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย                   

ร้อยละ ๕  

108,779,775 
(ฐานปี 2555) 

1 1 1 2 

๔.เสริมสร้างศักยภาพการ

บริหาร การบริการภาครัฐ 

ให้เป็นที่เชื่อมั่นจากสังคม 

และเตรียมพร้อมสังคมสู่

อาเซียน 

ระดับความเชื่อม่ัน

ของประชาชนที่มีตอ่

ระบบการบริหาร 

และการบริการของ

ภาครัฐ 

N/A 70 75 80 85 

  
๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๓.๑ การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้า

และการบริการที่เข้มแข็ง แขง่ขันได้  (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

๓.๒ การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทาง

สังคม  (น้ าหนักร้อยละ ๒๕) 

  ๓.๓ การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชวีิตสู่การพึ่งตนเองได้  (น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

๓.๔การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อ เป็ นฐ านการพัฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น                            

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓.๕ การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน(น้ าหนัก                    

ร้อยละ ๑๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๕๕ 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้าและการบริการที่

เข้มแข็ง แข่งขันได้ 
 
1. เป้าประสงค์     

ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  การค้า  และการบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

๑.อัตราการขยายตัวของ

ผลติภัณฑเ์ฉลี่ยมวลรวม

ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้          

ร้อยละ ๒๐ 

47,423 
(ค่าปี 2554) 

5 5 5 5 

2.อัตราการขยายตัวของ

ผลติภัณฑเ์ฉลี่ยมวลรวม

นอกภาคการเกษตร 

7.9 
(ค่าเฉลี่ยปี 2554-

2555) 

2.5 2.5 2.5 2.5 

 
กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร และการส่งออก 
2. พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพ่ิมรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมผลิตภาพแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบรองรับอุตสาหกรรม การค้า 

และบริการ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้า การบริการ 
5. พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคม 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๕๖ 
 

 
1. เป้าประสงค์     

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคมสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน                      
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 

 
2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

1.จ านวนผู้ประกอบการใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฮ า ล า ล ที่ มี
ศักยภาพในการแข่งขันและ
สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไป
จ าหน่ายในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
20 ราย 

7 
(ค่าปี 2555) 

5 5 5 5 

2.จ านวนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

742.66 
(ค่าปี 2555) 

5 5 5 5 

3.จ านวนรายได้จากการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน                 
( OTOP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

1,005.359 
(ค่าปี 2555) 

5 5 5 5 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่ฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง แข่งขันได ้
2. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ 
4. สนับสนุนการใช้ทุนทางสังคมเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๕๗ 
 

1. เป้าประสงค์     
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคมสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน                      

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 
 

2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 
 

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

1.ร้อยละของสัดส่วนคนจน
ลดลงลดลงร้อยละ 20 

33.49 
(ค่าปี 2554) 

5 5 5 5 

2.ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนที่เป็นสมาชิกใน
ระบบสวัสดิการชุมชน   

9 
(ค่าปี 2555) 

15 20 25 30 

3.ร้อยละของสัดส่วนผู้อยู่ใน
ระบบการประกันสังคมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4 

10.88 
(ค่าปี 2555) 

1 1 1 1 

4.อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ
ลดลง 0.8 

8.5 
(ค่าปี 2555) 

8.3 8.1 7.9 7.7 

5.ค่าเฉลี่ย ONET ของ ม.3
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 

35.84 
(ค่าปี 2555) 

3 3 3 3 

6.จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 9.2 

8.9 
(ค่าปี 2554) 

8.95 9 9.1 9.2 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาสถานศึกษา การให้บริการทางการศึกษา ทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และสนับสนุนให้มี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐ และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐาน และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้เอกลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูก

จิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม             
5. เสริมสร้างความเท่าเทียมทางสังคม และการเข้าถึงบริการรัฐอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
1. เป้าประสงค์     



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๕๘ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปัตตานี ได้รับการพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 
โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนสู่การพึ่งตนเอง 

 
2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

จ านวนชุมชนที่มกีารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 40 
ชุมชน 

70 
(ค่าปี 2555) 

10 10 10 10 

จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
600 ไร่ (พ้ืนที่ในเขตป่า และ
นอกเขตป่า) 

N/A 150 150 150 150 

จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 8 
แหล่ง 

8 
(ค่าปี 2555) 

2 2 2 2 

ร้อยละการเพ่ิมของการใช้
พลังงานทดแทน ร้อยละ 10 

N/A 2.5 2.5 2.5 2.5 

 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่สมดุลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
4. เสริมสร้าง และจัดการปัญหาสาธารณภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความม่ันคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครฐัสู่ประชาคมอาเซียน 

 
1. เป้าประสงค์     



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๕๙ 
 

ปัญหาความมั่นคงของจังหวัดปัตตานีได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาครัฐ เอกชน  และ
ประชาชนมีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 
2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2558 2559 2560 2561 

สัดส่วนคดียาเสพติดต่อ
ประชากร 100,000 คน 

210 
(ค่าปี 2556) 

190 170 150 130 

ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน/
พ้ืนที่ไม่สังกัดชุมชนภายในเขต
เทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุ
รุนแรงในพื้นที่ 

75.83 
(ค่าปี 2555) 

78 80 83 85 

ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ
ได้รับการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่อาเซียน 

N/A 80 85 90 95 

จ านวนของผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่นได้รับการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาเซียน (หมู่บ้านละ 
10 คนประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น า
ทางศาสนา ตัวแทนสตรี ตัวแทน
เด็ก/เยาวชน รวมทั้งหมด 
6,420 คน) 

N/A 1,605 1,605 1,605 1,605 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการบริการ
ของภาครัฐ 

N/A 75 80 85 90 

 
กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง โดยพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการมีทัศนคติในการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบการบริหาร และบริการรัฐ รองรับการค้า การลงทุน การบริการ  และการพัฒนาจังหวัด 
4. เตรียมพร้อมคน สังคม สู่ประชาคมอาเซียน 

 
กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตาน ี                 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

วิสัยทัศน์          “  เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น  ปฏิรูปบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๐ 
 

          สร้างสังคมสันตสิุข  สูป่ระชาคมอาเซียน”  
 

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๗  ยุทธศาสตร์  ๕๐  แนวทาง   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา

ความยากจน 

  แนวทางที่  ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   

        ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  และปศุสัตว์                               

         ตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมสู่่นคิมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

  แนวทางที่  ๓  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

  แนวทางที่  ๔  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น 

  แนวทางที่  ๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้มตีลาดกลางจ าหนา่ยสินค้า 

แนวทางที่  ๖ ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและ 

        ผลติภัณฑ์ 

แนวทางที่  ๗  พัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสนิค้า  OTOP 

แนวทางที่  ๘  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรูด้้านการ 

         จัดการและการตลาด 

  แนวทางที่  ๙  พัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทาง 

         เศรษฐกิจ 

แนวทางที่ ๑๐ รณรงคใ์ห้ความรู้เพื่อสรา้งจิตส านึกในการประหยัด และลดหนีส้ินใน 

           ระดับครัวเรือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   

  แนวทางที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งในระบบ  และ นอกระบบทุก 

        ระดับ 

แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา   

        ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องตามความตอ้งการของประชาชน 

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศกึษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน 

       ชุมชน 

 

แนวทางที่ ๔  ส่งเสริม  สนับสนุนการใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชนได้มสี่วนรว่มในด้านการแสดงออกด้าน 

      ความคิด และมีนิสัยรักการเรียน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๑ 
 

แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มคีุณธรรมน า 

                 ความรูเ้กิดภูมิคุม้กัน 

แนวทางที่  ๗ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่าง ๆ   

แนวทางที่ ๘ ส่งเสริมบ ารุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ 

 ท้องถิ่นและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน 

 ครอบครัว 

แนวทางที่ ๑๐ สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุ้มครองเด็ก   

  สตรีเยาวชนผูสู้งอายุ ผู้พิการผู้ดอ้ยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป 

แนวทางที่ ๑๑ ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัด 

ฟื้นฟูทั้งทางด้านรา่งกายและจติใจแก่ผูต้ิดยาเสพติด 

แนวทางที่ ๑๒ ส่งเสริมการปูองกันและการควบคุมโรคติดตอ่ 

แนวทางที่ ๑๓ ส่งเสริมการสรา้งสุขภาพตามวิถีชุมชน 

แนวทางที่ ๑๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

          อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

แนวทางที่ ๑  ส่งเสริม  สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกาย และ 

  กิจกรรมนันทนาการ 

แนวทางที่ ๒  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศ 

แนวทางที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

แนวทางที่ ๕  ปรับปรุงพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม  การท่องเที่ยว 

       ทุกประเภท 

แนวทางที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 

แนวทางที่ ๗  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

        โดยเน้นการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

แนวทางที่  ๘ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การบรหิารจัดการท่ีด ี  

แนวทางที่  ๑  ส่งเสริมสวัสดิการ  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๒ 
 

แนวทางที่  ๒ พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  และ พัฒนาสถานที่การ 

        ปฏิบัติงาน  

แนวทางที่ ๓ พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ 

      บ้านเมืองที่ดี 

แนวทางที่ ๔  พัฒนาและสรา้งระบบการให้การบริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมี 

        ประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ ๕ ปรับปรุงรูปแบบการท างาน  อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอน 

       กระบวนการท างาน 

แนวทางที่  ๖ พัฒนาสง่เสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานขององค์กร  รองรับ 

       การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน   

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน  

       ระบบระบายน้ าระบบชลประทานขนาดเล็ก  และท่าเทียบเรือ 

แนวทางที่  ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนสง่ 

แนวทางที่  ๓ จัดให้มไีฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

แนวทางที่  ๔ ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค และระบบประปา  

แนวทางที่  ๕ จัดท าผังเมอืงและผังต าบล  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

แนวทางที่ ๑ คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง 

       ยั่งยืน 

แนวทางที่  ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมจีติส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 

      ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่  ๓ ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นชุมชนและเมือง 

แนวทางที่  ๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

แนวทางที่  ๕ ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ส่งเสรมิการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๓ 
 

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย  ในชีวติและ 

                 ทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางที่ ๒ เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้มีสว่นร่วมในการรักษาความสงบ 

      เรียบร้อยในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสันติสุข  

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน 

                  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย 

       ในท้องถิ่น 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๔ 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้าและ

การบรกิารที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 

 

๑. เป้าประสงค์     

ภาคเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  การค้า  และการบริการขยายตัวอย่างตอ่เนื่อง 

 

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 
๑.อัตราการขยายตัวของ

ผลติภัณฑเ์ฉลี่ยมวลรวม

ภาคการเกษตรเพิ่มขึน้            

ร้อยละ ๒๐ 

47,423 
(ค่าปี 2554) 

5 5 5 5 

๒.อัตราการขยายตัวของ

ผลติภัณฑเ์ฉลี่ยมวลรวม

นอกภาคการเกษตร 

7.9 
(ค่าเฉลี่ยปี 2554-

2555) 

2.5 2.5 2.5 2.5 

 

กลยุทธ์ 

๑.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร และการส่งออก 

๒.  พัฒนาการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่มรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๓.  พัฒนาทักษะฝมีอืแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบรองรับอุตสาหกรรม 

การค้า และบริการ 

๔.  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน และระบบโลจสิติกส์เชื่อมโยงการคา้ การบริการ 

๕.  พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๕ 
 

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 

การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว                             

และทุนทางสังคม 

 

๑. เป้าประสงค์     

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคมสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน                      

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 

 

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 
 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 
๑.จ านวนผู้ประกอบการใน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฮ า ล า ล                     

ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส่ ง อ อ ก

ผลิตภัณฑ์ ไปจ าหน่ าย ใน

ต่างประเทศเพิ่มขึน้ ๒๐ ราย 

7 
(ค่าปี 2555) 

5 5 5 5 

๒.จ านวนรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

742.66 
(ค่าปี 2555) 

5 5 5 5 

๓.จ านวนรายได้จากการจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑชุ์มชน                 

( OTOP) เพิ่มขึน้รอ้ยละ ๒๐ 

1,005.359 
(ค่าปี 2555) 

5 5 5 5 

 

กลยุทธ์ 

๑.  พัฒนาผลิตภัณฑฮ์าลาล  สูฐ่านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง แขง่ขันได้ 

๒.  ส่งเสริมและยกระดับผลติภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า 

๓.  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวใหส้ามารถแข่งขันได้ 

๔.  สนับสนุนการใชทุ้นทางสังคมเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๖ 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวติสู่การพึ่งตนเองได้ 

 

๑. เป้าประสงค์     

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว และทุนทางสังคมสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน                      

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 

 

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 
๑.ร้อยละของสัดส่วนคนจน

ลดลงลดลงร้อยละ ๒๐ 

33.49 
(ค่าปี 2554) 

5 5 5 5 

๒.รอ้ยละการเพิ่มขึน้ของ

ประชาชนที่เป็นสมาชิกในระบบ

สวัสดิการชุมชน   

9 
(ค่าปี 2555) 

15 20 25 30 

๓.รอ้ยละของสัดส่วนผู้อยู่ใน

ระบบการประกันสังคมเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ ๔ 

10.88 
(ค่าปี 2555) 

1 1 1 1 

๔.อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ

ลดลง ๐.๘ 

8.5 
(ค่าปี 2555) 

8.3 8.1 7.9 7.7 

๕.ค่าเฉลี่ย ONET ของ ม.๓

เพิ่มขึน้รอ้ยละ ๑๒ 

35.84 
(ค่าปี 2555) 

3 3 3 3 

๖.จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย

เพิ่มขึน้ ๙.๒ 

8.9 
(ค่าปี 2554) 

8.95 9 9.1 9.2 

กลยุทธ์ 

๑.  พัฒนาสถานศึกษา การให้บริการทางการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และสนับสนุนให้มี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

๒.  พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐ และระบบการให้บริการที่มคีุณภาพ 

๓.  พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสรา้งพื้นฐาน และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ 

๔.  พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้เอกลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

ปลูกจติส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม             

๕.  เสริมสรา้งความเท่าเทียมทางสังคม และการเข้าถึงบริการรัฐอย่างทั่วถึง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๖๗ 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๑. เป้าประสงค์     

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปัตตานี ได้รับการพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างรู้

คุณค่า โดยการมีสว่นร่วมจากชุมชนสู่การพึ่งตนเอง 

 

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 

 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 
จ านวนชุมชนที่มีการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๔๐ 

ชุมชน 

70 
(ค่าปี 2555) 

10 10 10 10 

จ านวนพืน้ที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

๖๐๐ ไร่ (พื้นที่ในเขตปุา และ

นอกเขตปุา) 

N/A 150 150 150 150 

จ านวนพืน้ที่ที่ได้รับการ

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ๘ แหล่ง 

8 
(ค่าปี 2555) 

2 2 2 2 

ร้อยละการเพิ่มของการใช้

พลังงานทดแทน รอ้ยละ ๑๐ 

N/A 2.5 2.5 2.5 2.5 

 

กลยุทธ์ 

๑.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒.  พัฒนาและสง่เสริมการใชพ้ลังงานทดแทนและการใชพ้ลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓.  อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่สมดุลกับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

๔.  เสริมสรา้ง และจัดการปัญหาสาธารณภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๖๘ 
 

 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

 

๑. เป้าประสงค์     

ปัญหาความมั่นคงของจังหวัดปัตตานีได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาครัฐ เอกชน  และ

ประชาชนมคีวามพรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2558-2561 

 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 

 

เป้าหมายรายปี 

2558 2559 2560 2561 
สัดส่วนคดียาเสพติดต่อ

ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

210 
(ค่าปี 2556) 

190 170 150 130 

ร้อยละของหมูบ่้าน ชุมชน/

พืน้ที่ไม่สังกัดชุมชนภายใน

เขตเทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุ

รุนแรงในพืน้ที่ 

75.83 
(ค่าปี 2555) 

78 80 83 85 

ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ

ได้รับการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่อาเซียน 

N/A 80 85 90 95 

จ านวนของผู้น าชุมชน ผูน้ า

ท้องถิ่นได้รับการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่อาเซียน (หมู่บ้าน

ละ ๒๐ คนประกอบด้วย ผูแ้ทน

จากผูใ้หญ่บ้าน ผูท้รงคุณวุฒิ 

ผูน้ าทางศาสนา ตัวแทนสตรี 

ตัวแทนเด็ก/เยาวชน รวม

ทั้งหมด ๖,๔๒๐ คน) 

N/A 1,605 1,605 1,605 1,605 

ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชนต่อการ

บริการของภาครัฐ 

N/A 75 80 85 90 
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๖๙ 
 

กลยุทธ์ 

๑.  เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง โดยพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับชุมชนให้

เข้มแข็ง 

๒.  พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการมีทัศนคติในการพึ่งตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

๓.  พัฒนาระบบการบริหาร และบริการรัฐ รองรับการค้า การลงทุน การบริการ  และการพัฒนา

จังหวัด 

๔.  เตรียมพร้อมคน สังคม สู่ประชาคมอาเซียน 

 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของเทศบาลต าบลรูสะมแิล 

 ๙.๑  การวางนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ 

(๑)  พัฒนาการจัดท าระบบการวางผังเมืองให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

(๒)พัฒนาดา้นการก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐานให้ทั่วถึง  ได้แก่  ถนนรูปแบบต่างๆ  

คูระบายน้ า สะพาน ให้มีมาตรฐานสามารถใช้ได้ตลอดทุกฤดูกาล  โดยเฉพาะถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  

เพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก  และใช้ในการขนสง่สนิค้าต่างๆเพื่อเช่ือมโยงกับท้องถิ่นอื่นได้ 

(๓)  ท าการปรับปรุงและขยายถนน ทางเท้า  คูระบายน้ า  ท่อระบายน้ า เพื่อให้ได้

มาตรฐานและเหมาะสมกับการใชง้าน     

(๔)  ท าการขยายเขตให้บริการไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอและทั่วถึง  โดยประสานความ

ร่วมมือกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 

(๕)  ให้มีการขยายบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร  โดยประสานความร่วมมือกับ

องค์การโทรศัพท์ 

(๖)  จัดให้มนี้ าที่เพียงพอและได้มาตรฐานส าหรับการใชอุ้ปโภคและบริโภค 

(๗)  จัดให้มีการจัดระเบียบตลาดนัดชุมชน  จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่  ในที่

ทางสาธารณะ  โดยการก าหนดมาตรการให้ชัดเจน ประกาศจุดห้ามจ าหน่าย    จุดผ่อนผัน  ตลอดทั้ง

จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด  การจัดเก็บขยะ  ในท้องถิ่น 

(๘)  ด าเนินการพัฒนาที่ดินว่างเปลาให้มีคุณภาพ  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของต าบล

ให้เป็นที่น่าอยู่น่าอาศัย  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  ร่มรื่นสะอาดตา 

 ๙.๒  การวางนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  (๑)  จัดให้มกีารด าเนินการสนับสนุน  รณรงคส์่งเสริมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ประกอบอาชีพ  ด้านการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  (๒)  ด าเนนิการจัดหา  หรอืก่อสร้าง  ตลาดสินค้าเพื่อการเกษตร 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๗๐ 
 

  (๓)   ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการฝึกอาชีพ  สร้างอาชีพ  เพื่อเพิ่มงานเพิ่มรายได้  

และพัฒนาเพื่อให้เป็นแรงงานที่มีฝีมอื  และลดภาวะแรงงานอพยพไปท างานต่างถิ่น 

  (๔) รณรงค์และคิดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพอวนลาก   

อวนรุน  ซึ่งเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  และส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพอื่นๆตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพึ่งตนเองได้ 

  (๕)  ให้การสนับสนุน  สง่เสริม  ให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ยั่งยืน  มปีระสิทธิภาพ 

  (๖)  พัฒนาแหล่งทรัพยากรในชุมชนให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว  และเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ  เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวในต าบลรูสะมแิล 

 ๙.๓  การวางนโยบายการพัฒนาด้านคนและสังคม 

  (๑)  ด าเนนิการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนในเขตต าบลรูสะมิแล  ทุกระดับมี

ความรูแ้ละมีการศกึษาสูงขึ้น 

  (๒)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจาก

โรค โดยการขยายและปรับปรุงบริการสาธารณสุขให้เพียงพอ  ทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ   

  (๓)  จัดวางระบบ  และมาตรการ  เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย  แก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ  

  (๔)  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสบืทอด  และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของสังคม  ของท้องถิ่น  ให้คงอยู่สบืไป 

  (๕)  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เยาวชนมสีุขภาพจติและ

สุขภาพกายที่ดี  สมบูรณ์  เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

  (๖)  พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและครอบครัวใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

  (๗)  จัดระบบปูองกันและมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามเชื่อมั่นในความปลอดภัย

ของชีวติและทรัพย์สิน   

  (๘)  วางมาตรการและจัดระบบด าเนนิการ จัดกิจกรรม เพื่อแก้ไข ปูองกันและควบคุม

โรคติดตอ่ในเขตต าบลรูสะมิแล 

  (๙)  ให้ความร่วมมอื  และมีมาตรการ  ในการปราบปรามผู้จ าหน่ายและผูเ้กี่ยวข้องกับยา

เสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  (๑๐)  ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ขา่วสารด้านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะสุขาภบิาล 

สิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  และการควบคุมโรค 

 ๙.๔  การวางนโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

  (๑)  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน  

ให้มคีวามสามารถสูงขึน้  โดยใหม้ีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

  (๒)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และรู้จักใช้สิทธิของตนตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย  และเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลมากขึ้นในทุกขั้นตอน  
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๗๑ 
 

และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง

มากขึ้น 

  (๓)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการเงนิการคลังขององค์การบริหารส่วน

ต าบลใหส้ามารถพึ่งตนเองได้  และจัดเก็บรายได้ได้ตามเปูาหมาย 

  (๔) พัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง                      

และบุคลากรในต าแหน่งต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีก าลังใจปฏิบัติงานด้วย

ความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา 

  (๕)  จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย                    

และพอเพียง  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  (๖)  พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ขององค์กร ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว  

ครอบคลุมทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารการปฏิบัติของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง เป็นการสร้าง

ระบบการบริหารงานที่ดี โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และเป็นส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาล

ต าบลรูสะมิแลกับประชาชน 

 ๙.๕ การวางนโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๑)  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน  ตลอดจนองค์กรต่างๆ

และชุมชน  ได้รว่มกันรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยู่ตลอดไป 

  (๒)  แก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายให้กลับคืนสภาพที่ดี    หรือทดแทนด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มคีุณค่าเท่าเทียมกัน 

  (๓)  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนท้องถิ่นให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  

สวยงาม  น่าอยู่  นา่อาศัย 

  (๔)  ขุดลอกล าคลองที่ตื้นเขิน  เพื่อให้ระบบการถ่ายเทของน้ าเป็นไปด้วยความสะดวก 

รวดเร็วเพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา 

การพัฒนาของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ในระยะที่ผ่านมา ยังมีปัจจัยและสถานการณ์ 

ต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ที่จะต้องปรับปรุง

และแก้ไข  โดยแยกตามประเด็นการพัฒนาคือ 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน /  ความต้องการของประชาชน 

ถนน  ต้องการปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคม  ในบริเวณหมูบ่้านและเส้นทางคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพดมีีมาตรฐาน  เชน่  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  
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ไฟฟ้า  ต้องการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างในที่สาธารณะ  ในที่จุดเสี่ยงลอ่แหลมเกิดอันตราย   

และครอบคลุมทุกครัวเรือน  

แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบรโิภค  ต้องการขยายเขตระบบน้ าประปา  เพื่อการอุปโภค

บริโภคอย่างทั่วถึง  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนต าบลรูสะมิแล  

การจัดท าแผนที่ต าบลและผังเมืองท่ีดี  การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหนาแน่นใน 

บางพื้นที่  ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  จัดล าดับความส าคัญและความต้องการของประชาชน/ชุมชน  โดยตอบสนองความตอ้งการ

โดยยึดหลักความจ าเป็น การแก้ไขปัญหา  และความเป็นไปได้ของโครงการ  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ในแต่ละพืน้ที่เป็นหลัก 

-  โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลรูสะมิแล พิจารณาด าเนินการโดยประสานความ

ร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- พืน้ที่ในต าบลรูสะมิแล ต้องการใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน มีถนนทีไ่ด้มาตรฐาน 

มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีระบบการระบายน้ าที่ดี ทั่วถึงในทุกพืน้ที่สามารถ

ปูองกันน้ าท่วมขังได้ มีระบบการประปาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนการ

ให้บริการไฟฟูาแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่  มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน  มีการจัดท าแผนที่ต าบลและวางผัง

เมืองที่ด ี  มีเครื่องมอืสื่อสารที่ก้าวทันโลก  ICT ในชุมชนได้ดี   สะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึงคลอบคลุมทุก

พืน้ที่ 

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ความต้องการของ

ประชาชน 

  การศกึษาทุกระดับช้ัน  ควรยกระดับคุณภาพใหไ้ด้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับยุค

โลกาภวิัฒน์ปัจจุบัน  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ประชาชนขาดความสนใจและให้ความส าคัญต่อศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมน้อย  เนื่องจาก

รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในชวีิตประจ าวันมากขึ้น 

  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ใช้เวลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์ อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติด ที่เป็นภัยของสังคมปัจจุบัน 

   ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  เนื่องจากประชาชนบางกลุ่ม     

ขาดระเบียบวินัย  ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม  ขาดแบบอย่าง  และการรวมกลุ่มที่ด ี ก่อใหเ้กิดปัญหา  

เชน่  ปัญหาเรื่องความสะอาด  การจราจร  การจ าหน่ายสินค้าบนทางเท้าและที่สาธารณะ 

   ประชาชนขาดสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ  แหล่งท่องเที่ยวและสภาพภูมทิัศนไ์ม่ได้รับการ

พัฒนาเท่าที่ควร  ขาดความสวยงาม  
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พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  ทุกชุมชนในต าบลรูสะมิแล  เป็นเปูาหมายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การให้บริการ

สาธารณสุข การอนุรักษ์สืบสาน ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การให้ความสนใจในกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  

และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน   

- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมคลองชลประทาน  หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓  ให้มีความสวยงาม  

เหมาะสมส าหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผอ่นหย่อนใจ 

-   โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลรูสะมิแล พิจารณาด าเนินการโดยประสานความ

ร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชน เด็กและเยาวชน  ในพื้นที่ต าบลรูสะมิแล  ได้รับบริการด้านการศึกษาสูงกว่าภาค

บังคับ  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มปีระสิทธิภาพ  รู้จักดูแลสุขภาพให้ถูกหลักอนามัย  สนใจการ

เล่นกีฬาและนันทนาการ ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนสนใจที่จะดูแล  รักษาประเพณีและสืบ

ทอด ศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  มจีติส านึกที่ดใีนการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  และ

ประชาชนมสีถานที่ท่องเที่ยว  เพื่อพักผอ่นหย่อนใจ 

๓.  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจ / ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพรับจ้าง  ท าการประมงขนาดเล็ก  และค้าขายรายย่อย ซึ่งมี

รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติอยู่อย่างมคีุณภาพ 

 ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไม่มีความรู้ ขาดทักษะด้านการประกอบอาชีพจงึเกิดภาวะการ

ว่างงาน  และแรงงานราคาถูก 

  ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มอียู่ในพืน้ที่คือทรัพยากรทางทะเล  ซึ่งมีปริมาณลดน้อยลงทุก

วัน  และขาดทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอื่นที่เอื้ออ านวยต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม                       

กสิกรรรม 

   การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนไม่มคีวามเข้มแข็ง ขาดความร่วมมือความสามัคคีและการ

ประสานงานที่ต่อเนื่อง  ท าใหก้ารบริหารกิจกรรมของกลุ่มไม่เป็นไปตามเปูาหมาย  ไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร 

   ประชาชนขาดแคลนเงินทุน และการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ดา้นประกอบอาชีพจาก

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

- กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ประชาชนต าบลรูสะมิแล และกลุ่มสตรีต าบล                

รูสะมิแล   ฝกึทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้วา่งงานในต าบลรูสะมิแล 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่เหมาะสมและมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักการ

ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุด  พัฒนาเป็นแรงงานมีฝีมือและกึ่งฝีมือและมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง ด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ   และเตรียมความพรอ้มเพื่อก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community)      ซึ่ง

ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  นี ้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้  ปัญหาความยากจนจะลดลง  โดยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีสวัสดิการทาง

สังคมที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  ประชาชนในต าบลอาจยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดัง

ค าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ดังค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”   ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ า เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

พอสมควร สะท้อนถึงเรื่องโลกาภิวัฒน์ ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน”      

     

 

 

 

 

 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

 

๗๕ 
 

๔.  ด้านคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม / ความต้องการของประชาชน 

   เด็กและเยาวชนในต าบลรูสะมิแล  ขาดความตระหนักในความส าคัญและไม่ได้ 

รับการสนับสนุนในเรื่องการศกึษาเท่าที่ควร  เด็กและเยาวชนไม่นิยมเรียนหนังสอืท าให้มเีวลาว่างมาก 

น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการรวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม  และถูกชักจูงไปสู่การกระท าการที่อาจ

เป็นภัยต่อสังคมอื่นได้ 

  เกิดเหตุการณค์วามไม่สงบในพืน้ที่ขึน้บ่อยครั้ง  สร้างความสูญเสียทั้งชีวติและ 

ทรัพย์สินให้กับประชาชนในพืน้ที่ต าบลเป็นอย่างยิ่ง  เกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงต่อเจา้หน้าที่ของ

รัฐและประชาชนด้วยกันเอง   

  เด็กและเยาวชนในต าบล  ที่มปีัญหาการติดยาเสพติดน ามาก่อใหเ้กิดปัญหา 

อาชญากรรม  ปัญหาลักขโมยทรัพย์สินในชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและการ

เสริมสรา้งสุขภาพ อนามัย ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศกึษาให้มีความเป็นเลิศ 

    การสร้างหลักประกันและสง่เสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจดูแลประชาชนในต าบล             

รูสะมิแลและกลุ่มตา่ง ๆ  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส  กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป  กลุ่มผู้พิการ  

ให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายสภาวะจติใจ  การให้ค าแนะน าหรอืแนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นความรู้

และประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  พืน้ที่ทุกกลุ่ม ประชาชนทุกชุมชนในต าบลรูสะมิแล  เป็นเปูาหมายในการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย  การให้บริการสาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพย์สนิ

ให้กับประชาชน สร้างความสงบสุขและความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างดี   

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในพื้นที่   ต้องได้รับบริการทางการศึกษาให้สู งกว่า                    

ภาคบังคับ และตระหนักเรื่องของการศึกษาให้ส าคัญยิ่ง  ซึ่งจะท าให้ลดปัญหาทางสังคมได้เป็นอย่างดีอีก

ทั้งต้องได้รับการดูแลและใส่ใจจากหน่วยงานของรัฐทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจต่อกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 

ในชุมชน  ความปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จะมีมาตรการการ

ปูองกันที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทศบาบาลต าบลรูสะมิแล มีโครงการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด 

(CCTV) คลอบคลุมทั้งต าบล  สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการด ารงชีวิตประจ าวัน  โอกาสที่จะเกิดการ

สูญเสียมีน้อยมาก  หากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อนทั้ งร่างกายและทรัพย์สินจริง ความ

รวดเร็วของข้อมูลในเบือ้งตน้จะสามารถด าเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์ในอนาคต 
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๗๖ 
 

๕.  ด้านการบรหิารจัดการที่ดี  /  ความต้องการของประชาชน 

   ปัญหาขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อกิจการอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ที่เพิ่มมาก

ขึน้  และอุปกรณ์ที่มอียู่เดิมไม่ทันสมัย  ช ารุด  เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน     

  ปัญหาขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากเทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีภารงานที่เพิ่มมากขึ้น  

และบุคลากรผูป้ฏิบัติงานมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ  และความเข้าใจใน

การปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม 

ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ต่างๆในการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึน้อยู่เสมอ 

   ปัญหาประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นน้อยตลอดจน

ประชาคมกลุ่มองค์กรในชุมชนไม่มคีวามเข้มแข็ง 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  กลุ่มประชาชน ผู้น าชุมชน ผูน้ าศาสนาและองค์กรเอกชนตา่งๆในพืน้ที่ต าบลรูสะมิแล 

-  บุคลากรผูป้ฏิบัติงานในเทศบาลต าบลรูสะมิแล  และหนว่ยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  ที่เพียงพอ                     

มีความทันสมัย  ก้าวล้ าทันยุคโลกาภิวัตน์   ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการรวมกลุ่มต่าง ๆ และเกิดชุมชนเข้มแข็ง 
 

๖.  ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ / ความต้องการของประชาชน 

   ปัญหาการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

   ปัญหาด้านมลพิษซึ่งเกิดจากกิจวัตรและการประกอบการของประชาชน  เช่น  ปัญหาขยะ 

ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน ซึ่งประชาชนขาดจิตส านึก  ขาดระเบียบวินัย  และมีงบประมาณ  บุคลากรไม่

เพียงพอในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

   ปัญหาการท าลายปุาชายเลนซึ่งเหลืออยู่น้อย  และการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์  

เนื่องจากประชาชนขาดความส านึกในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็น

ใหญ่ 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  ประชาชน ผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา  องค์กรเอกชน  บุคลากร และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง    

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชนมีความตระหนักและมจีิตส านึกในการรว่มกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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๗๗ 
 

๗.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ความต้องการของประชาชน 

  ปัญหาขยะมูลฝอย  การทิ้งขยะภายในต าบลรูสะมิแล   ประชาชนในพื้นที่ยังขาดจิตใต้

ส านกึต่อสิ่งแวดล้อม  ท าให้เป็นปัญหาซ้ าซากของชุมชน เกิดมลพิษทางอากาศ ท าให้เกิดอันตรายแก่

ประชาชนในต าบล  สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินตา่ง ๆ เชน่ ฝุนุละออง  เป็นต้น 

  ปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนต่าง ๆ  ท าให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรอืนที่อยู่อาศัยในชุมชน

ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบในช่วงอุทกภัย  การช่วยเหลือของรัฐไม่คลอบคลุมและไม่เพียงพอต่อความ

เสียหายที่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบ  ท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดตี่อระบบราชการของรัฐ   

  ปัญหาขาดบุคลากรผูป้ฏิบัติงานเนื่องจากเทศบาลต าบลรูสะมิแล มีภารงานที่เพิ่มมากขึ้น  

และบุคลากรผูป้ฏิบัติงานมีความตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  และความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเพื่อให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม 

ระเบียบกฎหมาย  ขอ้บังคับ  ข้อสั่งการ  ตา่งๆในการปฏิบัติงาน  ที่เกิดขึน้อยู่เสมอ 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  กลุ่มประชาชน ผู้น าชุมชนผู้น าศาสนาและองค์กรเอกชนตา่งๆในพืน้ที่ต าบลรูสะมิแล 

-  บุคลากรผูป้ฏิบัติงานในเทศบาลต าบลรูสะมิแล  และหนว่ยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  จะด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทิ้งขยะให้มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อขยะในพื้นที่ต าบลรูสะมิแล   จะน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยน ามาบริหารจัดการขยะตามมาตรฐาน

การรักษาสิ่งแวดล้อม  น าเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมาเป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์บริเวณ

ที่เป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจของชุมชน  ท าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในสังคม 

อีกทั้ง มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการรวมกลุ่ม  และเกิดชุมชนเข้มแข็ง 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis   

ตามที่เทศบาลต าบลรูสะมิแล ได้ประเมนิประสิทธิภาพในการพัฒนาจากสถานการณใ์น 

ปัจจุบันและความเป็นไปได้ของการพัฒนาในอนาคต  โดยยึดหลักการประเมินจาก ปัจจัยภายนอก                                    

อันได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ นโยบายการ

พัฒนาจังหวัด  และนโยบายอ าเภอ  ตลอดจนปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนา  และการประเมินจาก  ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้แก่  นโยบายของ

ผู้บริหาร  ศักยภาพของชุมชน ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบประมาณและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งสามารถสรุปเป็น  จุดแข็ง (Strategy) จุดอ่อน (Weakness)  อุปสรรค 

(Threat)  และโอกาส  (Opportunity)  ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ได้ดังนี ้
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๗๘ 
 

การวเิคราะห์จากปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) 

๑.  นโยบายรัฐบาล นโยบาย ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  นโยบายการพัฒนาจังหวัดและอ าเภอที่

เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง  เช่น  มีโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่  ๓  

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณค์วามไม่สงบ 

๒.  สภาพพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองปัตตานี  และอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองปัตตานี  

จึงมีลักษณะความเป็นชุมชนเมือง  มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

และสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  ทันท่วงที 

๓.  จังหวัดปัตตานี เป็นประตูสู่พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีชายแดนติดต่อกับประเทศ

มาเลเซีย มีสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่ส าคัญหลายแห่ง  เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว                   

มัสยิดกรือเซะ  น้ าตกทรายขาว  วัดช้างไห้  มีหาดทรายและชายทะเลที่สวยงาม   สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวได้ 

๔.  จังหวัดปัตตานี   มีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมแบบพหุนิยม  สามารถเป็นจุดเรียก

นักท่องเที่ยว  นักวิชาการ  ให้เข้ามาในพืน้ที่ได้ 

๕.  จังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 ๖.  มีมหาวิทยาลัย  โรงแรม  และห้างสรรพสินค้า  ขนาดใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่  ช่วยให้ประชาชนมี

งานท าเพิ่มมากขึ้น  และมีนักศึกษา  นักท่องเที่ยว  และประชาชนจากต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น  ช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 ๗.  มีทรัพยากรทางทะเลจ านวนมาก  เหมาะสมในการประกอบอาชีพการประมง  และส่งเสริม

เป็นหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 

อุปสรรค  (Threat )   

 ๑.  เหตุการณค์วามไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการค้า  

ลงทุน  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพของประชาชน 

 ๒.  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาตามความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓.  มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มาก  เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย  มีโรงแรม  ห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ในพืน้ที่  ท าให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง  ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๔.  การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางที่จะเอื้อต่อการพัฒนาด้ านต่างๆ โดยต้องอาศัย             

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  นโยบายจังหวัดปัตตานี  เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  และถ่ายโอนภาระงาน  

โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น ในด้านงบประมาณและบุคลากร  เพื่อรองรับภารกิจมีงบประมาณที่ไม่

เพียงพอต่อการพัฒนาตามหลักยุทธศาสตรต์่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างตน้ 
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๗๙ 
 

๕.  ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มีการมีการศึกษาต่ า  และขาดความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการให้ความร่วมมือในการพัฒนากับองค์กร  ขาดความรู้

ความเข้าใจ  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลรูสะมิแล  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการ

พัฒนาดา้นต่างๆ  ตอ่ไป 

 ๖.  ภาครัฐ หรอืภาคธุรกิจเอกชน ขาดความหลักการมีส่วนรว่ม ความสามัคคีและความรว่มมอืกัน

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ   
 

การวเิคราะห์จากปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  ( Strategy)   

๑. เทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ  มีความสามารถในการปฏิบัติ 

๒.  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๓.  เทศบาลต าบลรูสะมิแล  มีงบประมาณที่เพียงพอในระดับหนึ่ง  พร้อมตอ่การพัฒนาต าบลให้

เจริญ  ตอ่ไป 

๔.  การบริหารจัดการในเทศบาลต าบลรูสะมิแล  เอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  และการให้บริการ

ประชาชน 

๕.  ท าเลที่ตัง้  และส านักงานเทศบาลต าบลรูสะมิแล อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  ประชาชนสามารถ

มาติดตอ่ราชการได้ง่าย   

จุดอ่อน   (Weakness)   

๑.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคมในพืน้ที่ยังไม่เด็ดขาด 

๒.  การรวมกลุ่ม  และองค์กรประชาชนในพื้นที่ไม่มคีวามเข้มแข็ง  ขาดการประสานความร่วมมอื

ระหว่างชุมชน 

๓.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  ขาดอุปกรณ์เครื่องมอื  เครื่องใช้  ที่มปีระสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

๔.  เทศบาลต าบลรูสะมิแล ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ  และการบูรณาการกับส่วน

ต่างๆในชุมชน  ท าให้ประชาชนยังเกิดอคติและต่อต้านการท างานขององค์กร 

 ๕.  ระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดจนขอ้บังคับต่างๆ  ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาตามความตอ้งการ

ของประชาชนอย่างทันท่วงที 

 ๖.  ขาดงบประมาณและบุคลากรในการรองรับภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ  และไม่สามารถด าเนินการได้เพียงพอตามความตอ้งการของประชาชน 

 

----------------------------------------- 
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บทที่  ๔ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

๑.  วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาต าบลรูสะมิแล  
 

  เ ท ศบ าลต าบลรู ส ะมิ แ ล   มี น โ ยบ ายก ารพัฒนาที่ เ น้ น ใ ห้ ค นมี คุณภาพ ชี วิ ต                       

มีมาตรฐานในการด ารงชีพ และสามารถมีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อให้

ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข  บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้  และรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  กระแสโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ดังนั้น  เทศบาลต าบลรูสะมิแล จึงได้ก าหนด

วิสัยทัศนใ์นการพัฒนาต าบลรูสะมิแล  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  คือ 
   

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง  เมืองแห่งการพัฒนา  คุณภาพชีวติก้าวหน้า  สู่อาเซียนอย่าง ยั่งยืน” 
 

๒.  พันธกิจ (Mission) การพัฒนาต าบลรูสะมิแล  

  ๑. ประชาชนมคีวามอยู่ดีกินดี มีรายได้ที่เพียงพอในการด ารงชีวติ ยกระดับคุณภาพชวีิตให้

ดีขึ้นได้รับการศกึษาไม่น้อยกว่าขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน และร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา  ประเพณี  ศลิปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ๒.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน  ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและ

บริการสาธารณูปโภค  อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน 

  ๓. พัฒนาต าบลรูสะมิแล ให้เป็นเมอืงน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่

พักผอ่นหย่อนใจมีสภาพภูมิทัศนส์วยงามระบบนิเวศนด์ี สะอาด ปลอดมลพิษ  และประชาชนมจีิตส านึกใน

การรว่มกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักการบริหารที่ดี  คุ้มค่า  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 

  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มองคก์รประชาชนมคีวามเข้มแข็ง เกิดความสามัคคีสามารถ

ช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้  เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๖. สนับสนุนส่งเสริมการศกึษา  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มคีุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานเพิ่ม

มูลค่าสินค้าและขยายการจ าหน่ายไปสู่อาเซียน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลรูสะมแิล 

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลรูสะมแิล  (พ.ศ. ๒๖๕๙-๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท ๐๑ 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สร้างมูลคา่เพิ่มและขยาย

ช่องทางการตลาด

ผลิตภัณฑฮ์าลาลและสินค้า

แปรรูปจากเกษตร 

สร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 
สังคม และความเช่ือมั่นแหง่ 
ที่มีต่อรัฐ 

 ส่งเสริมและพัฒนา

แหล่งผลผลิตทาง

การเกษตรให้มี

คุณภาพมาตรฐานการ
ส่งออก 
 

 พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้น่า
อยู่และเป็นแหล่งสร้างงาน
สร้างรายได ้

๑. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการเพิม่
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตรองรับการ
ส่งออกและการแข่งขัน 
๒. ปรับปรงุและพัฒนาโครงสร้างผลิตทาง
การเกษตรสง่ออก ปจัจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรใหเ้อื้อต่อการเกษตรและการพึ่งตนเอง
ทางการผลิตของเกษตรกร 
๓. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแกเ่กษตรและ
สถาบันเกษตรด้วยกลกาสหกรณ์และระบบวิสาหกิจ
ชุมชน 
๔. สงเสรมิการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลผลิต
ทางการเกษตรทางเลือกใหมท่ี่สอดคล้องกับตลาด
ผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแข่งขันในประชาคมโลก 
  

๑. เพิ่มผลิตภาพแรงงานคุณภาพ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกจิและ OTOP ให้มี
การสร้างสรรค์คุณค่าและเพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์ 
๒. ส่งเสรมิและพัฒนาการ ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
สินค้าแปรรูปจากเกษตรใหม้ีคุณภาพและได้รับ
มาตรฐานฮาลาล 
๓. สร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากเกษตรทั้ง
ในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม 
เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิม่
มูลค่าการผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการแปรรูปผลผลิตทาง
เกษตร พรอ้ม สร้างแรงจงูใจและบรรยากาศใน
การสง่เสรมิอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และ
การลงทุน 

๑. ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของกลุม่และชุมชน
ในการสรรสร้างภูมิปญัญาเป็นผลผลิตภัณฑ์และ
แหล่งสร้างรายได้ และเพิ่มหมูบ่้านพึ่งตนเองตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ส่งเสริม อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพหุ
วัฒนธรรม 
๓. พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเทียวเชิง
นิเวศ 
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ให้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมโดย
การมสี่วนร่วมของชุมชน 
๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ให้มีความพร้อมและมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกจิชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
 

 
ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา อปท. 

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

การพัฒนาด้าน

การศกึษา ศาสนา 

ประเพณี

วัฒนธรรมฯ 

 

การพัฒนาและ

เสริมสร้างความ

เขม้แข็งของระบบ 

เศรษฐกิจฯ 

 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สวัสดกิาร ฯ 

 

การพัฒนาด้าน

การบรหิาร

จัดการที่ด ี

 

การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว  กีฬา  

และนันทนาการ 

 
๑.ส่งเสริมสนับสนุน

สินค้า OTOP 

๒.ส่งเสริมสนับสนนุ

สหกรณ ์หรือกลุ่มออม

ทรัพย์ในชุมชน 

 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน

สวัสดกิารสังคม 

๒.ส่งเสริมและพัฒนา

สร้างหลักประกนัด้าน

สาธารณสุข 

๓.ส่งเสริมสนับสนนุ

ด้านการปูองกนัฯ 

 

๑.ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นมากขึ้น 

 

๑.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้รบัการ

ดูแลรักษาอยา่งยัง่ยนื 

 
 
 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน

การศกึษา 

๒.ส่งเสริมสนับสนนุ

ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

๑.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ให้มีความครอบคลุมใน

พื้นที ่

๒.จัดระเบียบชุมชนตาม

แผนที่และแผนผังต าบล 

 

กลยุทธ/์ 
แนวทางการ

พฒันา 

๑.ก่อสร้าง ปรับปรงุ 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน 

สะพาน ทางเท้า ท่อ

ระบายน้ า ท่าเทียบ

เรือประมง 

๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมที่

สาธารณประโยชน ์

๓.พัฒนาระบบจราจร 

๔.จัดท าแผนที่ต าบล                  

๕.ปรับปรุงระบบการ

ให้บรกิารไฟฟูา 

๖.ให้บรกิารระบบ

โทรคมนาคมและการ

สื่อสาร 

๖.พัฒนาและให้บริการ

ด้านประปา 

๗.ก่อสร้างปรับปรงุแหล่ง

น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

 

๑.ส่งเสริมและพัฒนา

การศกึษาของประชาชนทุก

ระดับ ทัง้ในและนอกระบบ 

๒.เพิ่มช่องทางในการรับรู้

ขอ้มูลขา่วสารให้แก่

ประชาชน 

๓.ส่งเสริมอนุรกัษ์และสืบ

สานด้านศาสนาประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

๑.พัฒนาและสง่เสริม

อาชีพให้แก่ประชาชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

๒.การส่งเสริมสินค้า 

OTOP “หนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์” 

๓.ปรับปรุงและ

จัดระบบควบคุมตลาด

นัดและร้านคา้ชุมชน 

๔.ส่งเสริมสนับสนนุ

การด าเนนิกจิการ

สหกรณร์ะดับชุมชน 

 

ผลผลิต/โครงการ 

พัฒนาคน และ
สังคมให้มีคุณภาพ 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บรหิารจัดการที่ดี 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติ 
 

๑. เสรมิสร้างหมูบ่้าน ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดให้
เป็นพื้นทีร่่วมบรูณาการของการพัฒนาสู่สันติสุข  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการ
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชน 
และความมั่งคง ของการพึง่ตนเองอย่างเท่าทัน 
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ
เยาวชน ประชาชน เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตความ
มั่นคง ของการพึง่พาตัวเองอย่างเท่าทัน 
๔. เสรมิสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน และลดปัญหาของเด็กเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาส 
๕. จัดระบบการสง่เสรมิป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของประชาชนโดยการมสี่วนร่วม 
๖. เสรมิสร้างศักยภาพและโอกาสในการท างาน 
การพัฒนาตัวเอง เพือ่เป็นหลักประกันความมัง่คง
ในการด ารงชีวิต 
๗.พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลกัภารกจิร่วม 
พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

๑.เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

๒.การจัดระเบียบและ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

๓.การสังคม

สงเคราะห์และ

ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

๔.สร้างหลกัประกัน

และส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของประชาชน 

 
 
 
 

๑.ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

บริหาร 

๒.การสร้าง

จิตส านกึในความ

จงรกัภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

๓.พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบตัิงาน

บุคลากร 

๔.เพิ่มประสิทธภิาพ

การปฏิบัตงิานและ

ด้านการบริการ 

๕.เพิ่มประสิทธภิาพ

การจดัเก็บรายได้

กองคลงั 

๖.เพิ่มประสิทธภิาพ

การจดัเก็บรายได้

กองช่าง 

 
 

๑ปรับปรุงภูมิทัศน์

และพัฒนา

สถานที่ทอ่งเที่ยว 

๒.ส่งเสริม

กิจกรรมการเลน่

กีฬาและ

นันทนาการ 

 

โครงการ โครงการ โครงการ 
โครงการ 

โครงการ โครงการ 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

๑.สร้างจิตส านึก

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมช

าติ และการ

อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

๒.บ าบัดและ

ก าจัดขยะ 

๓.จัดระบบการ

ระบายน้ า 

 

โครงการ 



 

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่นสี่ปี (พ

.ศ. ๒
๕๖๑-๒

๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรูสะมิแล   
๘
๒

 

 

๓.๔  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
Strategy  Map 

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง  เมืองแห่งการพัฒนา  คุณภาพชีวติก้าวหน้า  สู่อาเซียนอย่าง ยั่งยืน” 

 
 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี 

มีรายได้ท่ีเพียงพอ 

๑.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้มี

ความครอบคลุมในพืน้ที่ 

๒.จัดระเบยีบชุมชนตามแผนท่ี

และแผนผังต าบล 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และบริการสาธารณูปโภค 
พัฒนาสภาพภูมิทัศน์

สวยงาม  ระบบนิเวศน์ที่ดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมฯ 

        

ป

ร

ะ

เ

พ

ณี

วั

ฒ

น

ธ

ร

๑.ก่อสร้าง ปรับปรงุ ซ่อมแซม 

บ ารุงรกัษาถนน สะพาน ทาง

เท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบ

เรือประมง 

๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

ที่สาธารณประโยชน ์

๓.พัฒนาระบบจราจร 

๔.จัดท าแผนที่ต าบล                  

๕.ปรับปรุงระบบการให้บรกิาร

ไฟฟูา 

๖.ให้บรกิารระบบโทรคมนาคม

และการสื่อสาร 

๖.พัฒนาและให้บริการด้าน

ประปา 

๗.ก่อสร้างปรับปรงุแหล่งน้ า

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

๑.ส่งเสริมและพัฒนา

การศกึษาของประชาชน

ทุกระดับ ทั้งในและนอก

ระบบ 

๒.เพิ่มช่องทางในการรับรู้

ขอ้มูลขา่วสารให้แก่

ประชาชน 

๓.ส่งเสริมอนุรกัษ์และสืบ

สานด้านศาสนาประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

แนวทางการ
พัฒนา 

การพัฒนาโดยการมี

ส่วนร่วมของ อปท. 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง                  

มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจเขา้

สู่อาเซียน 

การพัฒนาและ

เสริมสร้างความ

เขม้แข็งของระบบ 

เศรษฐกิจฯ 
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสวัสดิการ ฯ 

 

เ

ศ

ร

ษ

ฐ

กิ

จ

ชุ

ม

ช

น

แ

ล

ะ

ก

า

ร

แ

ก้

ไ

ข

การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการที่ดี 

 

ส

วั

ส

ดิ

ก

า

ร

สั

ง

ค

ม 

 

เ

ศ
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ษ

ฐ
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ชุ

ม

ช

การพัฒนาแหล่ง

ทอ่งเที่ยว  กีฬา  

และนันทนาการ 

 

ส

วั

ส
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การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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๑.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

๒.ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า 

OTOP 

๒.ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ 

หรือกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

๒.ส่งเสริมและพัฒนาสร้าง

หลักประกันด้านสาธารณสุข 

๓.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการปอูงกันฯ 

๑.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล

รักษาอย่างยั่งยืน 

๑.ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

ทอ้งถ่ินมากขึ้น 

๑.พัฒนาและสง่เสริม

อาชีพให้แก่ประชาชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

๒.การส่งเสริมสินค้า 

OTOP “หนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์” 

๓.ปรับปรุงและจดัระบบ

ควบคุมตลาดนดัและ

ร้านคา้ชุมชน 

๔.ส่งเสริมสนับสนนุการ

ด าเนินกิจการสหกรณ์

ระดับชุมชน 

๑.เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

๒.การจัดระเบียบและ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.การสังคมสงเคราะห์

และช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส 

๔.สร้างหลกัประกันและ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการ

บริหาร 

๒.การสร้างจิตส านึกใน

ความจงรักภักดตี่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

๓.พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานบุคลากร 

๔.เพิ่มประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานและด้านการ

บริการ 

๕.เพิ่มประสิทธภิาพการ

จัดเกบ็รายไดก้องคลัง 

๖.เพิ่มประสิทธภิาพการ

จัดเกบ็รายไดก้องช่าง 

 

 

๑ปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละ

พัฒนาสถานที่

ท่องเที่ยว 

๒.ส่งเสริมกิจกรรม

การเลน่กีฬาและ

นันทนาการ 

 

๑.สร้างจิตส านึกการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

การอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม 

๒.บ าบัดและก าจดัขยะ 

๓.จัดระบบการระบายน้ า 

แบบ ยท ๐๑ 



 

 

 

 

 

 

 


