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ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง  นโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

------------------------------------------- 

  ดวย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง  
การปฏิบัติราชการ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํานโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี    และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองประสบความสําเร็จ 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีระเบียบขั้นตอน เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงประกาศใชนโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  8  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

                                                                                 
         (นางอนงค  คารวนันทน)          

                    นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  ในชวงที่ผานมาระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง      
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรใหเปนผูท่ีมีความรอบรูทุก
ดานมิใชเพียงรูลึกในงานดานใดดานหนึ่งดานเดียว ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ในการแขงขันสูระดับ
สากล สงผลใหระบบราชการตองปรับตัวใหเทาทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา การบริหาร
ทรัพยากรบุคลในภาครัฐ จึงมีสิ่งทาทายที่ตองเผชิญกับสภาวะแวดลอม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
ทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน จําเปนตองอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือสรางระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพ่ือสรางบุคลากรที่มีคุณธรรม        
มสีมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพรอมรับใหทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความคาดหวัง
ของรัฐบาล และการบริการประชาชนตามภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 รวมถึงภารกิจตาง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางบรรลุเปาหมายตอไป 
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นโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 

สวนที่ 1 บททั่วไป 
  นโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม
และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดวยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว 
 

1.1 วิสัยทัศน 
 “รูสะมิแลนาอยู ประชาชนอยูดีมีสุข” 

   เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีนโยบายการพัฒนาท่ีเนนใหคนมีคุณภาพชีวิต มีมาตรฐาน ในการดํารง
ชีพ และสามารถมีโอกาสเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข 
บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระแสโลก ในยุค
โลกาภิวัฒน ดังนั้น เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบลรูสะมิและ ขึ้น 
 

1.2 พันธกิจ 
 1. ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีรายไดที่เพียงพอในการดํารงชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
ไดรับการศึกษาไมนอยกวาขั้นพ้ืนฐาน มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และรวมกันอนุรักษและเผยแพรศาสนา ประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใหแกประชาชน ดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณูปโภค อยางเทาเทียมและทั่วถึงกัน 
 3. พัฒนาตําบลรูสะมิแล ใหเปนเมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจมีสภาพภูมิทัศนสวยงามระบบนิเวศนดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยยึดหลักการบริหารที่ดี คุมคา ซื่อสัตย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 5. สงเสริมใหประชาชนกลุมองคกรประชาชนมีความเขมแข็ง เกิดความสามัคคีสามารถชวยเหลือ
และพึ่งตนเองได เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. สนับสนุนสงเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานเพ่ิมมูลคา
สินคาและขยายการจําหนายไปสูอาเซียน 
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สวนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดลอม 
 
2.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตาน ี

1.  ที่ตั้งของหมูบานหรือชมุชนหรือตําบล 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล   มีหมูบานอยูในเขตการปกครอง  จํานวน  6 หมูบาน  คือ 
   หมูที่  1  บานรูสะมิแล 
   หมูที่  2  บานบางปลาหมอ 
   หมูที่  3  บานดอนรัก 
   หมูที่  4  บานงาแม 
   หมูที่  5  บานโคกมวง  (บานพระยาเมือง) 
   หมูที่  6  บานสวนสมเด็จ  

มีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด 13.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,437 ไร แบงเขต        
การเลือกตั้งออกเปน 2 เขต 

สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
   เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 7       
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 จัดตั้งเปนเทศบาลตําบล         
รูสะมิแล เปนตําบล 1 ใน 10 ของอําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี มีระยะหางจากอําเภอเมืองปตตานี 
และเทศบาลเมืองปตตานีไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  3  กิโลเมตร 
              ตั้งอยูท่ี  หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  

-  โทรศพัท  073 - 460190 - 1      
-  โทรสาร   073 - 460173 

  ทิศเหนือ  จด อาวไทย 
  ทิศใต   จด ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
  ทิศตะวันออก  จด เทศบาลเมืองปตตานี 
  ทิศตะวันตก  จด ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตาน ี

2.  ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของตําบลรูสะมิแลเปนท่ีราบชายฝงทะเล สภาพดินเปนหาดโคลนเลน เนื่องจาก     

อยูในบริเวณแนวปากแมน้ําปตตานี 
3.  ลักษณะภูมิอากาศ   

เนื่องจากตําบลรูสะมิแล ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองปตตานี และอยูติดกับฝงทะเลอาวไทย      
จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น และมีเพียง 2 ฤดูกาล  คือ 
 
 

 
 
 



-3- 
 

   1. ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน อากาศจะรอนที่สุด 
ในเดือนเมษายน แตเนื่องจากตําบลรูสะมิแลอยูติดกับอาวไทยฝงตะวันออก จึงทําใหสภาพอากาศไมรอน    
มากนัก 
   2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึง เดือนมกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกตอเนื่องกันและโดยทั่วไปจะมีฝนตกหนักถึง
หนักมากเปนบางชวง ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ 2,083 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณปละ 156 
วัน  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนของทุกปจะมีฝนตกมากที่สุด 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38.0 องศาเซลเซียส  
และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได 18.3 องศาเซลเซยีส 

4.  ลักษณะของดิน 
  การใชประโยชนใน ท่ีดิน ประชากรสวนใหญใชประโยชนจากที่ดินเปนที่อยูอาศัย                    
และประกอบอาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจ/พาณิชยกรรม/การบริการ มีการใชประโยชนในดานเกษตรกรรมและ 
เลี้ยงสัตวเพียงเล็กนอย 

5.  ลักษณะของแหลงน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติ 

  -  ลําน้ํา , ลําหวย    จํานวน  4 แหง 
  -  บึง , หนองน้ํา     จํานวน  2 แหง 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
  -  บอน้ําตื้น     จํานวน  212 แหง 
  -  ชลประทาน     จํานวน  1         แหง 
  - การประปา การใหบริการดานการประปาในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินการ       
โดยการกอตั้งประปาหมูบาน โดยมีคณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแลรับผิดชอบ และเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
กําลังดําเนินการขยายเขตประปาในบางพ้ืนท่ี ซึ่งมีปญหาเรื่องขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค 

6.   ลักษณะของไมและปาไม 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปนพ้ืนที่โคลนเลน ปาไมมีนอย จะมีปาชายเลนเพียง
เล็กนอย เนื่องจากถูกบุกรุกจากประชากรในการทําที่อยูอาศัย 

7.  จํานวนประชากรภายในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีทั้งหมด 8,682 หลังคาเรือน มีประชากรรวม 
20,525 คน แยกเปนชาย 8,618 คน หญิง 11,907 คน (ขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สํานัก
บริหารการทะเบียน อําเภอเมืองปตตานี) มีความหนาแนนเฉลี่ย 1,321 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากร
ประมาณรอยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม 
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แผนท่ีสังเขปตําบลรูสะมิแล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ที่มา : กองชาง  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของ
ประชาชนในแตละหมูบาน โดยรวบรวมปญหาและความตองการของหมูบานตาง ๆ มาวิเคราะหและสรุปผล 
โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ จํานวน 5 ดาน ดังนี ้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
สภาพปญหา 
-  เสนทางคมนาคม ปญหาถนน สะพาน ทางเทา 
-  น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
-  ปญหาเก่ียวกับไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ 
-  ปญหาระบบผังเมือง การจราจร 
ความตองการ 
-  ปรับปรุง ซอมแซม ถนน ไฟฟา ใหครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที ่
-  จัดสรางระบบประปาเพ่ืออุปโภค บริโภคในพ้ืนท่ี 
-  จัดทําระบบผังเมือง และติดตั้งสัญญาณจราจร 
แนวทางแกไข 
-  มีการปรับปรุง ซอมแซม ถนน ไฟฟา ทางเทาใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุก 
   พื้นที่ 
-  มีการจัดสรางระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคไดมาตรฐานสําหรับการอุปโภคบริโภค 
   ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 
-  มีการจัดทําระบบผังเมือง และติดตั้งสัญญาณจราจรใหครบถวน ชัดเจน และเหมาะสม 

2. ดานเศรษฐกิจ  
สภาพปญหา 
- ประชาชนมีรายไดนอย  
- วางงาน 
ความตองการ 
-  สนับสนุนและใหความรูในการประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนโดยมุงเนนการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
-  ประสานหนวยงานราชการอบรมอาชีพใหความรูแกประชาชน 
แนวทางแกไข 
-  มีการสนับสนุนรณรงคสงเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพตาง ๆ  
   เชน การประมง  
-  มีการสนับสนุนสงเสริมโดยมุงเนนการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงตนเอง 
   ได  
-  มีการประสานหนวยงานราชการ องคกรเอกชน อบรมอาชีพใหความรูแกประชาชน 
   เพ่ือสรางอาชีพ และเพิ่มรายได   
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3. ดานคนและสังคม  
สภาพปญหา 
-  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
-  ปญหาการจัดการศึกษายังไมครอบคลุม 
-  จํานวนประชากรแฝงในพ้ืนที ่
-  คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาสในสังคม 
-  ปญหายาเสพติด 
-  ปญหาเก่ียวกับความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน การบุกรุกทางเทาและ               
   ที่สาธารณประโยชนเขตพื้นที่ตําบลรูสะมิแล  
ความตองการ 
-  อบรมหนวยงานอาสาสมัครตาง ๆ ในพ้ืนที่ใหมีความเขมแข็งอยางเปนระบบ 
-  พัฒนาสถานศึกษา บุคลากร และอุปกรณการเรียนการสอน 
-  จัดหาอุปกรณปองกันสาธารณภัยเพ่ิมเติมใหมีความทันสมัย 
-  จัดอบรมอาชีพใหประชาชนวัยแรงงาน 
-  จัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย โดยเนนชรา ผูพิการ และ 

          ผูดอยโอกาสในสังคม 
-  ประสานหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําแผนปองกันและเผยแพรระบาดของยาเสพติด 
แนวทางแกไข 
-  มีการจัดระบบปองกัน และมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในความ   
   ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และมีการอบรมหนวยงานอาสาสมัครตาง ๆ ในพ้ืนที ่   
   ใหมีความเขมแข็งอยางเปนระบบ 
-  มีการพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัย มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
-  มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนใหทันสมัย พรอมสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
-  มีการดําเนินการจัดหาอุปกรณปองกันสาธารณภัยเพ่ิมเติมใหมีความทันสมัย 
-  มีการจัดอบรมอาชีพใหประชาชนวัยแรงงาน 
-  มีการจัดสงเสริมและพัฒนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ 
   แข็งแรง โดยเนนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาสในสังคม 
- มีการจัดระเบียบตลาดนัดชุมชน จัดระเบียบการจําหนายสินคาในพ้ืนที่ ในท่ีทางสาธารณะ    
  กําหนดมาตรการใหชัดเจน ประกาศจุดหามจําหนาย จุดผอนผัน และมีมาตรการกรณีการ 
  บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชนชัดเจนตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
-  มีการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปองกันและเผยแพรระบาดของยาเสพติด 
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4. ดานการเมืองการบริหาร  
สภาพปญหา 
-  ขาดการสงเสริมและใหความรูจากทางราชการ 
-  ประชาชนในพ้ืนขาดการขาดความสนใจที่จะใหความรวมมือในการดําเนินการ 
   หรือแกไขปญหาตาง ๆ  
-  เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงานไมเพียงพอ 
-  บุคลากรบางสวนอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ความตองการ 
-  จัดอบรมและสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
   และพนักงานจาง เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
-  จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
-  จัดอบรมใหประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบล 
   รูสะมิแล รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
แนวทางแกไข 
-  มีการจัดอบรมพัฒนาและยกระดับความรูความสามารถขอผูบริหาร สมาชิกสภา   
   เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-  มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
-  มีการประชาสัมพันธ จัดอบรมใหประชาชนในพ้ืนที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่  
   ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สภาพปญหา 
-  ปญหาปาชายเลนถูกทําลาย 
-  ดินมีสภาพเปนดินเคม็ และน้ํากรอยไมสามารถนํามาใชประโยชนได 
ความตองการ 
-  จัดกิจกรรมรณรงคและใหความรูแกประชาชนใหมีจิตสํานึกรวมในการรักษา 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  จัดทําโครงการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และสงเสริมการปลูกปาปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
-  ประสานหนวยงานราชการที่เก่ียวของใหคําปรึกษาเก่ียวกับสภาพดินเพ่ือสามารถ 
   นํามาใชในการเกษตรกรรม 
แนวทางแกไข 
-  มีการจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกและใหความรูแกประชาชนใหมีจิตสํานึกรวม     
   ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป 
-  มีการจัดทําโครงการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และสงเสริมการปลูกปาปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
-  มีการประสานหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของใหคําปรึกษาเก่ียวกับสภาพดินเพื่อ  
   สามารถนํามาใชในการเกษตรกรรม 
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2.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิน่ ระดับกลาง) 

 สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

                (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน) 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

              (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)   

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

             (นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)   

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลม 

         (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ระดับตน) 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

              (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

ฝายอํานวยการ 

หัวหนาฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานการเจาหนาที ่

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- งานนิติการ 

- งานทะเบียนราษฎร 

- งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- งานชุมชนและสวัสดิการสังคม 

- งานสงเสริมอาชีพ 

- งานกิจการสภา 

- งานรักษาความสงบ 

- งานกิจการสภา 

 

ฝายบริหารงานคลัง 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 

หัวหนาฝายพัฒนารายได 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได      

- งานแผนที่ภาษ ี

            

 

  

ฝายการโยธา 

หัวหนาฝายการโยธา 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 - งานบริหารทั่วไป 

 - งานกอสราง 

     - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

    - งานสาธารณูปโภค 

                       - งานผังเมือง 

                       - งานกิจการประปา       

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 

 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
 - งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานรักษาความสะอาด 
 - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 - งานแผนงานสาธารณสุข 

ฝายบริหารการศึกษา 

หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานสงเสริมการศึกษา 

- งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

- งานการศึกษาปฐมวยั 

 
 
 
 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบรหิารงานทองถิน่ ระดับตน) 
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2.3 สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strategy) 
 1. เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2. เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 3. เทศบาลตําบลรูสะมิแล มีงบประมาณที่เพียงพอในระดับหนึง่ พรอมตอการพัฒนาตําบลใหเจริญตอไป 
 4. การบริหารจัดการในเทศบาลตําบลรูสะมิแล เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ราชการและการใหบริการ 
           ตอประชาชน 
 5. สถานที่ตั้ง และสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล อยูในบริเวณที่เหมาะสม ประชาชนสามารถมาติดตอ 
           ราชการไดสะดวก 

 

 จุดออน (Weakness) 
1. การจัดระเบียบชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ยังไมเด็ดขาด 

 2. การรวมกลุม และองคกรประชาชนในพ้ืนที่ไมมีความเขมแข็ง ขาดการประสานความรวมมือระหวาง 
          ชุมชน 
 3. ปญหาดานการเมืองการบริหาร ขาดอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
           ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน และภาระงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
 4. เทศบาลตําบลรูสะมิแล ขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการกับสวนตาง ๆ  
          ในชุมชน ทําใหประชาชนยงัเกิดอคติและตอตานการทํางานขององคกร 
 5. ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขอบังคับตาง ๆ ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตามความตองการของ 
          ประชาชนอยางทันทวงท ี

 6. ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางในการรองรับภารกิจและหนาที ่
               ในการพัฒนา ซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และไมสามารถดําเนินการไดเพียงพอตามความตองการ 
               ของประชาชน 
 
2.4 สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

 โอกาส (Opportunity) 
 1. นโยบายรัฐบาล นโยบาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  นโยบายการพัฒนาจังหวัดและอําเภอ ที่เอ้ือตอ
การพัฒนาทองถ่ินในระดับหนึ่ง เชน มีโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เพ่ือการแกไขปญหาเหตุการณความไมสงบ 
 2. สภาพพื้นที่ติดตอกับเทศบาลเมืองปตตานี และอยูในเขตการปกครองของอําเภอเมืองปตตานี จึงมี
ลักษณะความเปนชุมชนเมือง มีความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และ
สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วทันทวงที 
 3. จังหวัดปตตานีเปนประตูสูพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีชายแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย      
มีสถานที่ทองเที่ยวและโบราณสถานที่สําคัญหลายแหง เชน ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ         
น้ําตกทรายขาว วัดชางไห มีหาดทรายและชายทะเลท่ีสวยงาม สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได 

 

 
 



-10- 
 

 4. จังหวัดปตตานี มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมแบบพหุนิยม สามารถเปนจุดเรียก 
นักทองเที่ยว นักวิชาการใหเขามาในพื้นที่ได 
 5. จังหวัดปตตานี มีแหลงวัตถุดิบที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล   
 6. ในพ้ืนที่มีมหาวิทยาลัย โรงแรม และหางสรรพสินคาขนาดใหญอยูในเขตพื้นที่ ชวยใหประชาชน     
มีงานทําเพ่ิมมากข้ึน และมีนักศึกษา นักทองเที่ยว และประชาชนจากตางทองที่หลั่งไหลเขามามากยิ่งข้ึน    
ชวยพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 7. มีทรัพยากรทางทะเลจํานวนมาก เหมาะสมในการประกอบอาชีพการประมง และสงเสริมผลิตภัณฑ
เปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

 
 อุปสรรค  (Threat ) 
 1. เหตุการณความใสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการคา       
การลงทุน การทองเที่ยว และการประกอบอาชีพของประชาชน 
 2. กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 3. มีประชาชนหลั่งไหลเขามาในพ้ืนที่มาก เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย โรงแรม หางสรรพสินคา         
ขนาดใหญในพื้นที่ ทําใหการพัฒนาไมทั่วถึง ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 4. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางที่จะเอ้ือตอการพัฒนาดานตาง ๆ โดยตองอาศัยยุทธศาสตร
หลักที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตจังหวัดชายแดนภาคใต 
นโยบายจังหวัดปตตานี เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน และถายโอนภาระงาน โดยไมคํานึงถึงศักยภาพ
ของทองถิ่นในดานงบประมาณและบุคลากร เพ่ือรองรับภารกิจมีงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการพัฒนาตาม
หลักยุทธศาสตรตาง ๆ 
 5. ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญมีการศึกษาต่ํา และขาดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการใหความรวมมือในการพัฒนากับองคกร ขาดความรู ความเขาใจ และการม ี   
สวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาดานตาง ๆ ตอไป 
 6. ภาครัฐ หรือภาคธุรกิจเอกชน ขาดหลักการมีสวนรวม ความสามัคคี และความรวมมือกันในการแกไข
ปญหาตาง ๆ เพ่ือการแกไขปญหาในดานตาง ๆ 
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สวนที่ 3 นโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

  เทศบาลตํ าบลรูสะมิแล  ถือวาทรัพยากรบุ คคลเปนปจ จัยที่ สํ าคัญและมีคุณคายิ่ ง                  
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายกลยุทธดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขึ้น สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพิ่มความคุมคาของการใชทรัพยากร
บุคลล ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข   
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายดานตาง ๆ ดังนี ้
3.1 นโยบายดานการบริหาร 
 1. การกระจายอํานาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
 2. มีการกําหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และทิศทาง 
              ที่วางไว 
 3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว 

4. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคา 
    และเกิดประโยชนสูงสุด 

5. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมหัวหนาสวนราชการและพนักงานเทศบาล พนักงานจาง 
    เพ่ือรับทราบปญหา/อุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

 
3.2 นโยบายดานอตัรากําลังและการบริหารอตัรากําลัง 
 1. การบริหารกําลังคนใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 
 2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน 
 3. การพัฒนาประสิทธภิาพและความคุมคาของกําลังคน 
 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกําลังคน 
 
3.3 นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
 1. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู 
 2. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอดความรูระหวางบุคลากร 
              อยางตอเนื่อง 
 3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ  
              ขององคกรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.4 นโยบายดานภาระงาน 
 1. มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน 
 2. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงานจะตอง 
               มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและ 
               ปรับปรุงภาระงานประจําเดือน 
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3.5 นโยบายดานระบบสารสนเทศ 
 1. ใหทุกงานในแตละสวนราชการใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน 
 2. ใหทุกงานจัดทําฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง 
              ในการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใชรวมกัน 
 3. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

 
3.6 นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
 1. มีการประชุมหัวหนาสวนราชการเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไขปญหา 

    อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา 
 2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมกัน 
 3. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
 4. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทํางาน เพื่อบุคลากรพัฒนาทักษะ 
              และควาชํานาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ 
              มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 
3.7 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
              อยางตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา 
              บุคลากร 
 2. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
 3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือนําผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
              การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 
3.8 นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
 1. มีการจัดแผนการใชเงนิงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
              และสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
 2. มีการจัดทําสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจําเดือน 
              เวียนใหบุคลากรไดทราบทุกเดือน 
 3. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไประบบการบริหารและ 
              จัดการตามระบบบัญชีมาใช 
 4. มีการมอบหมาบใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
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3.9 นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 2. จัดทําแผนกิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. ดําเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่นําไปสู 
              การสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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