
   
 

 

คำนำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖1 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 โดยให้มี  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                      

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคม

ท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 เพื่อให้การดำเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงต้องจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงนิสะสม โดยพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ

และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        

ตามนโยบายที่คณะผูบ้ริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการ

พัฒนาท้องถิ่นที่มปีระสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

        เทศบาลตำบลรสูะมิแล 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

อัจฉราภรณ์  ศลิปะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

ส่วนที่  1 
 

 

 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

          ๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรอืตำบล 

        เทศบาลตำบลรูสะมิแล   มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง  จำนวน  ๖ หมู่บ้าน  คือ 

   หมู่ที่  ๑  บ้านรูสะมิแล 

   หมู่ที่  ๒  บ้านบางปลาหมอ 

   หมู่ที่  ๓  บ้านดอนรัก 

   หมู่ที่  ๔  บ้านงาแม่ 

   หมู่ที่  ๕  บ้านโคกม่วง  (บ้านพระยาเมือง) 

   หมู่ที่  ๖   บ้านสวนสมเด็จ  

มีเนื้อที่รับผดิชอบทั้งหมด  ๑๓.๕  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  ๘,๔๓๗  ไร่                    

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต 

สำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

   เทศบาลตำบลรูสะมิแล มฐีานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นจัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ 

มาตรา ๗  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๔ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  จัดตั้ง

เป็นเทศบาลตำบลรูสะมิแล  เป็นตำบล ๑  ใน ๑๐  ของอำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   

ระยะห่างจากอำเภอเมอืงปัตตานี และเทศบาลเมืองปัตตานีไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๓  กิโลเมตร 

ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,056 กิโลเมตร 

ระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 3.8 กิโลเมตร 

              ตั้งอยู่ที่   188/141  หมู่ที่ ๖ ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมอืง  จังหวัดปัตตานี  

-  โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๔๖๐๑๙๐  

-  โทรสาร  ๐๗๓ – ๔๖๐๑๗๓ 

 

  ทิศเหนอื  จด อ่าวไทย 

  ทิศใต้   จด ตำบลปะกาฮะรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

  ทิศตะวันออก  จด เทศบาลเมอืงปัตตานี 

  ทิศตะวันตก  จด ตำบลดอนรัก  อำเภอหนองจกิ  จังหวัดปัตตานี 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล เป็น เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

มาตรา ๑ : ๕๐,๐๐๐  
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

แผนที่แสดงการปกครองตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองช่างเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

แผนที่สังเขปตำบลรูสะมิแล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองช่างเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมปิระเทศของตำบลรูสะมิแลเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพดินเป็นหาดโคลนเลน  

เนื่องจากอยู่ในบริเวณแนวปากแม่นำ้ปัตตานี 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   

ตำบลรูสะมิแล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี และอยู่ติดกับฝั่งทะเลอ่าวไทย   

จงึทำให้มีลักษณะภูมอิากาศแบบร้อนช้ืน  และมีเพียง  2  ฤดูกาล  คือ 

   ๑. ฤดูร้อน  เริ่มตัง้แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศจะร้อน

ที่สุดในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากตำบลรูสะมิแลอยู่ติดกับอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จึงทำให้สภาพอากาศ

ไม่ร้อนมากนัก 

   ๒. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง เดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกต่อเนื่องกันและโดยทั่วไปจะมี

ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางช่วง ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒,๐๘๓ มิลลิเมตร และมีฝนตก

ประมาณปีละ ๑๕๖ วัน  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจกิายนของทุกปีจะมีฝนตกมากที่สุด 
 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ ๒๘.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมสิูงสุดประมาณ ๓๘.๐  

องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ๑๘.๓  องศาเซลเซียส 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

  การใชป้ระโยชน์ในที่ดนิ ประชากรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดนิเป็นที่อยู่อาศัย                    

และประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะธุรกิจ / พาณิชยกรรม / การบริการ   มีการใชป้ระโยชน์ในด้าน

เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เพียงเล็กน้อย 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  -  ลำน้ำ,ลำหว้ย    จำนวน  ๔ แห่ง 

  -  บึง , หนองนำ้    จำนวน  ๒ แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  -  บ่อน้ำตื้น     จำนวน  ๒๑๒ แห่ง 

  -  ชลประทาน     จำนวน  ๑         แห่ง 

  - การประปา การใหบ้ริการด้านการประปาในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล ดำเนินการโดย

การก่อตั้งประปาหมู่บ้าน  โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผูดู้แลรับผดิชอบ  และเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

กำลังดำเนินการขยายเขตประปาในบางพื้นที่  ซึ่งมปีัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

๑.๖   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลเป็นพื้นที่โคลนเลน ป่าไม้มีน้อย จะมีป่าชายเลน

เพียงเล็กน้อย เนื่องจากถูกบุกรุกจากประชากรในการทำที่อยู่อาศัย 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  ๖  หมู่บ้าน  ณ  วันท่ี  20  เดือนเมษายน  ๒๕64 

หมู่ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อหมู่บ้าน ผูน้ำท้องที่/ท้องถิ่น หมายเหตุ 

๑ นายซาบะ  ยาแม บ้านรูสะมิแล ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๗-๙๖๗๑๐๕๒ 

๒ นายอำพน  อูเส็ง บ้านบางปลาหมอ ผูใ้หญ่บ้าน 093-6150442 

๓ นายเจ๊ะมะอูเซ็ง  ช่วย บ้านดอนรัก ผูใ้หญ่บ้าน ๐๘๗-๓๙๑๔๕๖๓ 

๔ นายอัมรันต์  สะนิ บ้านงาแม่ กำนันตำบลรูสะมิแล ๐๘๗-๒๘๖๑๒๓๔ 

๕ นายสมิทธิ์  สกุลรัตน์ บ้านโคกม่วง ผูใ้หญ่บ้าน 083-1908213 

๖ นายธรรมนูญ  ขวัญเชื้อ บ้านสวนสมเด็จ ผูใ้หญ่บ้าน 089-9756735 

 

           ด้านการเมืองการบริหาร 

  โครงสร้างของเทศบาลตำบลรูสะมิแล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ สภาเทศบาลตำบลรูสะมิ

แล  และคณะผู้บริหาร โดยมีพนักงานเทศบาลสามัญ/ข้าราชการถ่ายโอน /ลูกจ้างประจำและพนักงาน

จา้งตามภารกิจ  พนักงานจา้งทั่วไป  ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

  (๑)  สภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล    มีสมาชิกทั้ งหมด ๑2 คน ประกอบด้วย 

ประธานสภา เทศบาลตำบล จำนวน ๑ คน  มีรองประธานสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑ คน 

และมีเลขานุการสภาฯ  จำนวน ๑ คน  โดยนายอำเภอเมืองปัตตานี แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบล ตามมติของสภาเทศบาลตำบล มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด และ

ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผูบ้ริหารเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

  (๒)    คณะเทศมนตรี   ตำแหน่งว่างลง ให้ปลัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลและเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  ตามมาตรา ๔๘ อัฏฐารส๖๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

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

การใชห้ลักธรรมาภบิาล คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

ตารางแสดงข้อมูลคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

ณ  วันท่ี  20  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ เบอร์โทร 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

12. 

13.  

คณะเทศมนตรี 

นางอนงค์  คารวนันทน์ 

นายศิรทิร ทองอ่อน 

นายมูฮัมหมัด  ดือราโอะ 

นายนันทพล  มณีโชติ 

นายชาติชาย  สหสันตวิรกุล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

นายปรีชา  ยัฆพันธ์ 

นายมะแอ  อูเส็ง 

นางธัญยพร  สงสุวรรณ์ 

นายเรียม  แก้วทอง 

นายจรุงพัฒน์  บุญสนอง 

นายอับดือกอเดร์  สาเหาะ              

นายอิสมาแอ  เด็งซี 

นายอิทธิพล  บุญผ่องศรี 

นายแวยูโซะ  สะแม 

นายมะสุกรี  แวเด็ง 

นายอาบูบากา  เปาะกา 

นายยูโซะ  อาแซ 

นางสาวเนตรชนก ดำล่อง 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล 

รองนายกเทศมนตรตีำบลรูสะมิแล 

รองนายกเทศมนตรตีำบลรูสะมิแล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

 

ประธานสภาเทศบาลตำบล 

รองประธานสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

เลขานุการสภาฯ (รองปลัดเทศบาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขต 1 

เขต 2 

เขต 1 

เขต 1 

เขต 1 

เขต 1 

เขต 1 

เขต 2 

เขต 2 

เขต 2 

เขต 2 

เขต 2 

- 

 

 

 

 

 

081-8972236 

081-9909839 

088-3898887 

087-6307176 

089-5958080 

 

 

089-5964836 

089-4689609 

093-2616455 

081-9695487 

062-2142581 

098-7122830 

081-0934015 

082-5625254 

089-8703653 

087-3919991 

089-7377189 

080-6972716 

081-3688366 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

พนักงานเทศบาลสามัญ 

  นอกจากองค์ประกอบที่สำคัญทั้ง  ๒  ส่วน ด้านการเมืองการบริหารดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้างตน้  ยังมีพนักงานเทศบาลสามัญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นบุคลากรท้องถิ่น

ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยแบ่งส่วนการบริหาร

ราชการของเทศบาลตำบล  แบ่งออกเป็น  ๕  ส่วนราชการ  ประกอบด้วย 

  ๑.  สำนักปลัดเทศบาล 

  ๒.  กองคลัง 

  ๓.  กองโยธา 

  ๔.  กองการศึกษา  

  ๕.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

จำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลรูสะมิแล  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖4) 

  ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในสำนักปลัดฯ จำนวน     10  คน 

  ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองคลัง  จำนวน     8  คน 

     ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองช่างโยธา จำนวน      6    คน 

  ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองการศกึษาฯ จำนวน      4  คน 

  ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญในกองสาธารณสุขฯ จำนวน      2  คน 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน     ๒5  คน 

พนักงานจ้างทั่วไป       จำนวน     ๕3  คน 

พนักงานจ้างเหมา        จำนวน     57   คน 

                                รวมทั้งสิ้น                             จำนวน   165   คน 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

ตารางแสดงข้อมูลพนักงานเทศบาลสามัญ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

 

1. 

2. 

 

 

๑. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

นายบันเทิง   ล่องจันทร์ 

นางสาวเนตรชนก   ดำล่อง 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

นายสุรัช  หวันนุรัตน์ 

นางศศธิร   คำมุลนา 

นางฮามีดะห์   โต๊ะแวอาลี 

นางสาวเฉลิมพร    แซ่ตั้ง    

นางสาวอัจฉราภรณ์   ศิลปะ 

นายแวบือราเฮง  แวอารง 

ว่าที่ ร.ต. มารุต  มะลุลี 

นายภีมเดช  ล่าหมัน 

นายขจร  กำลดพิศ 

นางวราภรณ์ จันทรมาลี 

กองคลัง 

นายเสะยูนุ     เสะอาลี 

นางสาววลีพร   หิรัญสาลี 

นางสาวอารี  คล้ายกุ้ง 

นางปริชญา   วิเศษสุวรรณภูมิ 

นางสาวสุนทรียา  อาแว 

นางสาวมนฤดี  แก้วขวัญเพชร     

นางแวตีปะห์  กาซอ 

นางสาวภควัลล์  ขวัญซ้าย 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับกลาง) 

นักบริหารงานท้องถิ่น  (ระดับต้น) 

 

 

นักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

เจา้พนักงานเทศกิจชำนาญงาน 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการ 

 

นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชีำนาญงาน 

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

 

ตารางแสดงข้อมูลพนักงานเทศบาลสามัญ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี  (ต่อ) 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

 

 

1. 

๒. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

1. 

2. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

กองช่าง 

นายภูรพล  วานิชรักษ์ 

นางภัทรลักษณ์    ประดับ 

นางศิริลักษณ์  ชูอ่องสกุล 

นายอภิรัฐ  นภโสณาร 

นางสาวณัฐธิดา  ขวัญลิขิต 

นางสาวฮานัน  มะ  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวดรรมาวรรณ  มะเด็ง 

นางสาววลีพรรณ  สังข์ทอง 

 

กองการศึกษาฯ 

นายซุลกิฟหล ี  รอเกต 

นางสาววไลลักษณ์  แก้วโกเมร 

นางฮัฟเซาะห์   มะสาและ 

นางสาวเจ๊ะปาตีเมาะ  เจ๊ะเด็ง 

  

 

 

 

นักบริหารงานช่าง  (ระดับกลาง) 

นักบริหารงานช่าง  (ระดับต้น) 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นายช่างโยธาชำนาญงาน 

วิศรกรโยธาปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชปีฏิบัติงาน 

 

 

นักวิชาการสุขาภบิาลปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

    

นักวิชาการศกึษาชำนาญการ  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก คศ.๑ 

ครูผูช่้วย 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

          ข้อมูลการศึกษาของพนักงานเทศบาล   

 

ระดับการศกึษา 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑.  ปริญญาโท  1 4 5 

๒.  ปริญญาตร ี 6 12 18 

๓.  อาชีวะศกึษา  3 6 9 

รวมทั้งสิ้น 10 22 32 

 

๑.๖  จำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล มทีั้งหมด จำนวน 9,594 หลังคาเรือน                  

มีประชากรรวม 20,959 คน  แยกเป็น  ชาย จำนวน  ๘,648  คน หญิง  จำนวน  12,๓11  คน                        

มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๓๒๑ คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาอิสลาม 

2.2 การเลือกตั้ง 

- แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต 

- จำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง  14,772  คน 

- จำนวนผูไ้ปใช้สทิธิเลือกตั้ง  10,837  คน 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรภายในเขตตำบลรูสะมิแล 

พื้นที่ 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

หมู่ที่  ๑  บ้านรูสะมิแล 

หมู่ที่  ๒  บ้านบางปลาหมอ 

หมู่ที่  ๓  บ้านดอนรัก 

หมู่ที่  ๔  บ้านงาแม่ 

หมู่ที่  ๕  บ้านโคกม่วง 

หมู่ที่  ๖  บ้านสวนสมเด็จ 

๒,584 

๔89 

315 

831 

1,584 

๒,827 

๒,845 

530 

310 

922 

1,655 

5,737 

๕,429 

1,019 

๖25 

๑,753 

3,239 

8,564 

2,584 

190 

๑64 

๑,166 

๑,741 

๓,787 

รวม 8,630 ๑1,999 ๒0,629 9,632 

      ข้อมูล  ณ  วันที่  13  กันยายน พ.ศ.2564 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 100 104 204 

อายุ 1 ปี 126 100 226 

อายุ 2 ปี 121 100 221 

อายุ 3 ปี 110 117 227 

อายุ 4 ปี 103 97 200 

อายุ 5 ปี 128 122 250 

อายุ 6 ปี 127 115 242 

อายุ 7 ปี 123 120 243 

อายุ 8 ปี 121 128 249 

อายุ 9 ปี 135 110 245 

อายุ 10 ปี 109 113 222 

อายุ 11 ปี 100 118 218 

อายุ 12 ปี 117 125 242 

อายุ 13 ปี 118 126 244 

อายุ 14 ปี 116 137 253 

อายุ 15 ปี 107 141 248 

อายุ 16 ปี 133 148 281 

อายุ 17 ปี 129 143 272 

อายุ 18 ปี 148 274 422 

อายุ 19 ปี 294 1,004 1,298 

อายุ 20 ปี 341 1,096 1,437 

อายุ 21 ปี 294 1,016 1,310 

อายุ 22 ปี 287 827 1,114 

อายุ 23 ปี 184 301 485 

อายุ 24 ปี 147 192 339 

อายุ 25 ปี 139 140 279 

อายุ 26 ปี 131 143 274 

อายุ 27 ปี 116 131 247 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 28 ปี 124 128 252 

อายุ 29 ปี 125 132 257 

อายุ 30 ปี 138 118 256 

อายุ 31 ปี 134 119 253 

อายุ 32 ปี 122 128 250 

อายุ 33 ปี 116 118 234 

อายุ 34 ปี 102 127 229 

อายุ 35 ปี 113 128 241 

อายุ 36 ปี 114 118 232 

อายุ 37 ปี 92 101 193 

อายุ 38 ปี 119 131 250 

อายุ 39 ปี 93 145 238 

อายุ 40 ปี 111 124 235 

อายุ 41 ปี 111 120 231 

อายุ 42 ปี 105 129 234 

อายุ 43 ปี 104 121 225 

อายุ 44 ปี 105 102 207 

อายุ 45 ปี 81 116 197 

อายุ 46 ปี 97 117 214 

อายุ 47 ปี 100 137 237 

อายุ 48 ปี 110 130 240 

อายุ 49 ปี 111 123 234 

อายุ 50 ปี 102 106 208 

อายุ 51 ปี 98 112 210 

อายุ 52 ปี 115 139 254 

อายุ 53 ปี 102 113 215 

อายุ 54 ปี 96 118 214 

อายุ 55 ปี 101 130 231 

อายุ 56 ปี 89 125 214 

อายุ 57 ปี 97 136 233 

อายุ 58 ปี 106 111 217 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 59 ปี 99 91 190 

อายุ 60 ปี 102 101 203 

อายุ 61 ปี 65 110 175 

อายุ 62 ปี 67 75 142 

อายุ 63 ปี 55 81 136 

อายุ 64 ปี 60 58 118 

อายุ 65 ปี 51 55 106 

อายุ 66 ปี 55 62 117 

อายุ 67 ปี 61 50 111 

อายุ 68 ปี 51 44 95 

อายุ 69 ปี 43 48 91 

อายุ 70 ปี 28 33 61 

อายุ 71 ปี 33 31 64 

อายุ 72 ปี 40 35 75 

อายุ 73 ปี 25 34 59 

อายุ 74 ปี 19 24 43 

อายุ 75 ปี 14 21 35 

อายุ 76 ปี 16 22 38 

อายุ 77 ปี 7 18 25 

อายุ 78 ปี 9 31 40 

อายุ 79 ปี 6 13 19 

อายุ 80 ปี 12 15 27 

อายุ 81 ปี 11 18 29 

อายุ 82 ปี 7 13 20 

อายุ 83 ปี 8 9 17 

อายุ 84 ปี 6 9 15 

อายุ 85 ปี 4 13 17 

อายุ 86 ปี 6 8 14 

อายุ 87 ปี 3 9 12 

อายุ 88 ปี 4 5 9 

อายุ 89 ปี 3 4 7 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 90 ปี 2 4 6 

อายุ 91 ปี 5 2 7 

อายุ 92 ปี 1 3 4 

อายุ 93 ปี 1 3 4 

อายุ 94 ปี 1 3 4 

อายุ 95 ปี 4 1 5 

อายุ 96 ปี 0 1 1 

อายุ 97 ปี 0 0 0 

อายุ 98 ปี 1 1 2 

อายุ 99 ปี 1 2 3 

อายุ 100 ปี 0 0 0 

รวม 8,524 12,254 20,778 
 

                                                               ข้อมูล  ณ  วันที่  13  กันยายน พ.ศ.2564 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา  ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล   มีสถานศกึษา  ดังนี้ 

  ระดับก่อนเกณฑ์     จำนวน  ๑  แห่ง 

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนูรุลรรุตฟี จะรังบาตู   หมู่ที่  ๕ 

  ระดับโรงเรยีนประถมศึกษา จำนวน  ๕  แห่ง 

-  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล     หมู่ที่  ๑ 

-  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ     หมู่ที่  ๒ 

-  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี     หมู่ที่  ๕ 

-  โรงเรียนอนุบาลสาธิตจังหวัดปัตตานี             หมู่ที่  ๖ 

-  ศูนย์การศกึษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี   หมู่ที่ ๖ 

  ระดับโรงเรยีนมัธยมศกึษา จำนวน   ๓  แห่ง 

  -  โรงเรียนเจรญิศรีศึกษา    หมู่ที่  ๕  (เอกชน) 

  -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  หมู่ที่  ๖ 

  -  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ ๔๐ จังหวัดปัตตานี  หมู่ที่  ๑ 

               ระดับมหาวิทยาลัย       จำนวน   ๒   แห่ง 

-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   หมู่ที่  ๖ 

-  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี (มจร.) หมู่ที่ ๖ 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศกึษา     จำนวน   ๑   แห่ง 

-  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี      หมู่ที่ ๖ 

อื่น ๆ  จำนวน  ๔  แห่ง 

-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบลรูสะมิแล     หมู่ที่  ๖ 

-  โรงเรียนตาดีกา       หมู่ที่ ๑ (แห่งที่ ๑) 

-  โรงเรียนตาดีกา       หมู่ที่ ๑ (แห่งที่ ๒) 

  ศูนย์บริการสาธารณสุข      จำนวน  ๔   แห่ง    

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรูสะมิแล   หมู่ที่  ๑   ตำบลรูสะมิแล 

-  คลินิกเอกชนศักดิ์คลินกิ            หมู่ที่   ๔   ตำบลรูสะมิแล 

-  คลินิกหมอจุฑามาศ           หมู่ที่  ๑   ตำบลรูสะมิแล 

-   ร้านยาเภสัช          หมู่ที่   ๖   ตำบลรูสะมิแล 

                    สถานที่ราชการอื่น ๆ                   จำนวน  57    แห่ง   

- อัยการจังหวัดปัตตานี 

- ศาลจังหวัดปัตตานี  (๑๒ บัลลังก์) 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง  

- สำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  

- สำนักงานเจา้ท่าภูมิภาค สาขาปัตตานี 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

- สำนักงานบริหารจัดการประมง 

- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดปัตตานี 

- วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี 

- กองทัพเรือ  

- สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาปัตตานี  เขต ๑  

- ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนอำเภอเมืองปัตตานี 

- ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปัตตานี 

- สำนักงานตำรวจน้ำปัตตานี 

- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี)  

- สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 

- สำนักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ 6 (สาขาปัตตานี) 

- ศูนย์การศกึษาพิเศษจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานกองรอ้ยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี  

- สถานีวทิยุกระจายเสียง สวท.ปัตตานี  

- สถานีวทิยุกระจายเสียง มอ.ปัตตานี  

- สถานีวทิยุกระจายเสียง อสมท.ปัตตานี  

- สำนักนายกรัฐมนตรี 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี 

- ศูนย์เก็บเครื่องมืออุปกรณ์จักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานการขนส่งทางนำ้ที่ ๔ สาขาปัตตานี 

- สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดปัตตานี 

- สำนักงานด่านศุลกากรจังหวัดปัตตานี  

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิจังหวัดปัตตานี 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

- องค์การอุตสาหกรรมหอ้งเย็นห้องเย็น 

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี 

- สถานีตำรวจน้ำแผนก ๒ กองกำกับการ ๔ 

- สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  

- ไปรษณีย์ปัตตานี Flash Express 

- ไปรษณีย์ไทย 

- สถานีบริการวิชาการชุมชนจังหวัดปัตตานี 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

- สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี 

- หอการค้าจังหวัดปัตตานี 

- องค์การอุตสาหกรรมหอ้งเย็น 

สวนสาธารณะ / ที่สาธารณะ   จำนวน  4   แห่ง 

- สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี 

- สวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ 

- สวนแม่ สวนลูก 

- กรมหลวงชุมพร 

๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพืน้ฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มกีารคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  

โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก  ปัญหาคือประชาชนบางราย

ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 

โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมอืกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  

ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน  สุขภาพอนามัยของประชาช น

ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชน  จำนวนทั้งสิน้  ๕  แห่ง คือ  

-      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรูสะมิแล   หมู่ที่  ๑   ตำบลรูสะมิแล 

อยู่ห่างจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดปัตตานี  ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร   

-      คลินกิเอกชนศักดิ์คลินิก           หมู่ที่   ๔   ตำบลรูสะมิแล 

-      คลินกิหมอจุฑามาศ          หมู่ที่   ๑   ตำบลรูสะมิแล 

-      ร้านยาเภสัช         หมู่ที่   ๖   ตำบลรูสะมิแล 

-      ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        หมู่ที่   ๖   ตำบลรูสะมิแล  

         ๔.๓ การสังคมสังเคราะห์  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการทำบัตรผูพ้ิการ 

๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศกึษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   

๕. ตั้งโครงการช่วยเหลอืผูย้ากจน  ยากไร้  รายได้นอ้ย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากไร้       
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

๔.๔ อาชญากรรม 

  ภายในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล เหตุอาชญากรรมต่างๆ มีไม่มากนัก มีสถานีตำรวจ

ชุมชนในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสวนสมเด็จฯ หมู่ที่ ๖ และอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธร

อำเภอเมืองปัตตานี  ประมาณ   ๓   กิโลเมตร 

๔.5 การสังคมสงเคราะห์ 

-  ผูม้ีสทิธิได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ           จำนวน   1,300   ราย 

-  ผูม้ีสทิธิได้รับเบีย้ความผู้พิการ             จำนวน   335     ราย 

-  ผูม้ีสทิธิได้รับเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จำนวน   4          ราย 

๕. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

๕.๑ การไฟฟ้า 

  ภายในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้านหากยังไม่ครอบคลุม

ทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสาย บางพื้นที่ไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐานซึ่ง

บางส่วนอยู่ในระหว่างการขอขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  โดยเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานีประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลรูสะมิแล มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ % หรอืประมาณ   9,632  ครัวเรือน 

๕.๒  การคมนาคม/ขนส่ง 

  * ถนนสายหลัก จำนวน ๙ สาย ประกอบด้วย 

  ๑.  ถนนหนองจกิ    จำนวน  ๑ สาย 

  ๒.  ถนนเจริญประดษิฐ์    จำนวน  ๑ สาย 

  ๓.  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  จำนวน  ๑ สาย 

  ๔.  ทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี-นราธิวาส จำนวน  ๑ สาย 

  ๕.  ถนนสายพูลสวัสดิ์    จำนวน  ๑ สาย 

  ๖.  ถนนพระยาเมอืง    จำนวน  ๑ สาย 

  ๗. ถนนจรูญสำราญ    จำนวน  ๑ สาย 

  ๘.  ถนนโรงเหล้าสาย ข    จำนวน  ๑ สาย 

  ๙.  ถนนสายขนส่งจังหวัด-สะพานเฉลิมพระเกียรต ิ    จำนวน    ๑ สาย  

  * ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนทางในหมู่บ้าน จำนวน ๑31     สาย 

  * ถนนสาธารณะ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรูสะมิแล                 

ความยาวทั้งหมดประมาณ  ๑๗,๐๐๐   เมตร 
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* ถนนเชือ่มระหว่างหมู่บ้านและถนนทางในหมู่บ้าน จำนวน        ๑31       สาย 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ชื่อถนน ประเภทถนน 

1 ปัตตานี เมืองปัตตานี สายรมิทะเลหมู่ที่ 6 ถนนของ อปท. 

2 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางเข้าบ้านพักตำรวจ ถนนของ อปท. 

3 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนติดรั้ว มอ. ถนนของ อปท. 

4 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยวรรณา ถนนของ อปท. 

5 ปัตตานี เมืองปัตตานี จตุรมิตร ซอยตัวยู ถนนของ อปท. 

6 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางไปศาล ถนนของ อปท. 

7 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางเข้าสถานพินจิ ถนนของ อปท. 

8 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลัง มอ. ซอย 3 ถนนของ อปท. 

9 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ซอย 11 ถนนของ อปท. 

10 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ 12 ถนนของ อปท. 

11 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 10 ถนนของ อปท. 

12 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 8 ถนนของ อปท. 

13 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 16 ถนนของ อปท. 

14 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหน้าการไฟฟ้า ถนนของ อปท. 

15 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ซอย 3 ถนนของ อปท. 

16 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ซอย 4 ถนนของ อปท. 

17 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอย 10 ถนนของ อปท. 

18 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอย โรงน้ำแข็ง ถนนของ อปท. 

19 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 19 ถนนของ อปท. 

20 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 7 ถนนของ อปท. 

21 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 15 ถนนของ อปท. 

22 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ก. ซอยหมู่บ้านปีนัง ถนนของ อปท. 

23 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ก. ซอยโกวิทยา ถนนของ อปท. 

24 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนข้างสนามกีฬากลาง ถนนของ อปท. 

25 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลัง มอ. ซอย 2 ถนนของ อปท. 

26 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปากน้ำ ซอย 23 แยก 1 ถนนของ อปท. 

27 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปากน้ำ ซอย 17 ถนนของ อปท. 

28 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลังบิ๊กซีเช่ือมหมู่บ้านอยู่เจรญิ ถนนของ อปท. 

29 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอยอู่ TPK ถนนของ อปท. 

30 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอยตรงข้าม 99 ถนนของ อปท. 
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ลำดับ จังหวัด อำเภอ ชื่อถนน ประเภทถนน 

31 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 14 ถนนของ อปท. 

32 ปัตตานี เมืองปัตตานี หนา้สงเคราะห์ ถนนของ อปท. 

33 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยศรีสุวรรณ ถนนของ อปท. 

34 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอย 3 ถนนของ อปท. 

35 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอยดัชมลิค์ ถนนของ อปท. 

36 ปัตตานี เมืองปัตตานี วัฒนานิกร ถนนของ อปท. 

37 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ก.ต่อเขตเทศบาล ถนนของ อปท. 

38 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 7 ถนนของ อปท. 

39 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางเข้าหมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนของ อปท. 

40 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลัง มอ. ติดสนามเด็กเล่น ถนนของ อปท. 

41 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 15 ถนนของ อปท. 

42 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 13 ถนนของ อปท. 

43 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 9 ถนนของ อปท. 

44 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 2 ถนนของ อปท. 

45 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลังโรงเรียนอนุบาล ซอยบ้านแบมะ ถนนของ อปท. 

46 ปัตตานี เมืองปัตตานี บ้านรูสะมิแล ถนนของ อปท. 

47 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ซอย 8 ถนนของ อปท. 

48 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปากน้ำซอย 23 ถนนของ อปท. 

49 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ซอย 9 ถนนของ อปท. 

50 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอยอู่ 8 ถนนของ อปท. 

51 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอยอู่ 6 ถนนของ อปท. 

52 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 8 ถนนของ อปท. 

53 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปากซอย 15 ถนนของ อปท. 

54 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนทางเข้าวัดหลังเมอืง ถนนของ อปท. 

55 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอย 7 ถนนของ อปท. 

56 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 11 ถนนของ อปท. 

57 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 13 ถนนของ อปท. 

58 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 11 ถนนของ อปท. 

59 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมืองเชื่อมเพชรเกษม ถนนของ อปท. 

60 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยน้ำใส ถนนของ อปท. 

61 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 6 ถนนของ อปท. 
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ลำดับ จังหวัด อำเภอ ชื่อถนน ประเภทถนน 

62 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยข้างมัสยิดหมู่ 4 ถนนของ อปท. 

63 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมืองซอย 10 ถนนของ อปท. 

64 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนริมแม่น้ำปัตตานี ถนนของ อปท. 

65 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางเข้าโรงแรมเซาท์เทริน์วิว ถนนของ อปท. 

66 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลัง ท.4 ซอยตัน ถนนของ อปท. 

67 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 5 ถนนของ อปท. 

68 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลัง ท.4 ซอยบ้านน้าเทียบ ถนนของ อปท. 

69 ปัตตานี เมืองปัตตานี กัณรี - พระยาเมอืง ถนนของ อปท. 

70 ปัตตานี เมืองปัตตานี ข้างโรมแรมเซาท์เทิรน์วิว ถนนของ อปท. 

71 ปัตตานี เมืองปัตตานี ไวยประสิทธิ์ ซอย 99 ถนนของ อปท. 

72 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนไวยประสิทธิ์ ถนนของ อปท. 

73 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 5 ถนนของ อปท. 

74 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 12 ถนนของ อปท. 

75 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยระเด่นอาหมัด ถนนของ อปท. 

76 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยอู่เม้ง ถนนของ อปท. 

77 ปัตตานี เมืองปัตตานี กัณรีเชื่อมทางหลวง ถนนของ อปท. 

78 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนงาแม่ ถนนของ อปท. 

79 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 4 ถนนของ อปท. 

80 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ซอย 3 ถนนของ อปท. 

81 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหลัง ท.4 ซอยตรงข้ามคริสตจักร ถนนของ อปท. 

82 ปัตตานี เมืองปัตตานี บ้านก้าวหน้า ถนนของ อปท. 

83 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยเต๊ะแอ ถนนของ อปท. 

84 ปัตตานี เมืองปัตตานี หนา้โรงเรียนบางปลาหมอ ถนนของ อปท. 

85 ปัตตานี เมืองปัตตานี มอ. - คลองชลประทาน ถนนของ อปท. 

86 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 15 ถนนของ อปท. 

87 ปัตตานี เมืองปัตตานี จรูญสำราญ ซอย 7 ถนนของ อปท. 

88 ปัตตานี เมืองปัตตานี จรูญสำราญ ซอย 5 ถนนของ อปท. 

89 ปัตตานี เมืองปัตตานี จรูญสำราญ ซอย 4 ถนนของ อปท. 

90 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 11 ถนนของ อปท. 

91 ปัตตานี เมืองปัตตานี บ้านบางปลาหมอ ถนนของ อปท. 

92 ปัตตานี เมืองปัตตานี ข้างมัสยิดบางปลาหมอ ถนนของ อปท. 
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93 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 23 ถนนของ อปท. 

94 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 21 ถนนของ อปท. 

95 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 13 ถนนของ อปท. 

96 ปัตตานี เมืองปัตตานี หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ถนนของ อปท. 

97 ปัตตานี เมืองปัตตานี จรูญสำราญซอย 19 ถนนของ อปท. 

98 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 19 ถนนของ อปท. 

99 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ซอย 7 ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

100 ปัตตานี เมืองปัตตานี หลัง มอ. ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

101 ปัตตานี เมืองปัตตานี พูลสวัสดิ์ ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

102 ปัตตานี เมืองปัตตานี หมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนของ อปท. 

103 ปัตตานี เมืองปัตตานี เจริญประดษิฐ์ ซอย 9 ถนนของ อปท. 

104 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนจรูญสำราญ ซอย 12 ถนนของ อปท. 

105 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยตลาดนัด ถนนของ อปท. 

106 ปัตตานี เมืองปัตตานี ข้างอนามัยรูสะมิแล ถนนของ อปท. 

107 ปัตตานี เมืองปัตตานี จตุรมิตร ถนนของ อปท. 

108 ปัตตานี เมืองปัตตานี พูลสวัสดิ์ ซอย 3 ถนนของ อปท. 

109 ปัตตานี เมืองปัตตานี สายรมิคลองหมู่ 4 ถนนของ อปท. 

110 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางเข้าวัดขจรประชาราม ถนนของ อปท. 

111 ปัตตานี เมืองปัตตานี ริมคลองชลประทาน ถนนของ อปท. 

112 ปัตตานี เมืองปัตตานี พูลสวัสดิ์ ซอย 2 ถนนของ อปท. 

113 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนเจรญิประดิษฐ์ ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

114 ปัตตานี เมืองปัตตานี หนา้บ้านผู้ใหญ่ ถนนของ อปท. 

115 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ซอย 20 ถนนของ อปท. 

116 ปัตตานี เมืองปัตตานี บ้านกัณรีเชื่อมทางหลวง ถนนของ อปท. 

117 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยตรงข้ามศาลาอ่านหนังสือ ถนนของ อปท. 

118 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหนองจกิ ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

119 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทางเข้ากูโบร์อาบู ถนนของ อปท. 

120 ปัตตานี เมืองปัตตานี จรูญสำราญ ซอย 3 ถนนของ อปท. 

121 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนจรูญสำราญ ซอย 11 ถนนของ อปท. 

122 ปัตตานี เมืองปัตตานี ซอยพูนทรัพย์ ถนนของ อปท. 

123 ปัตตานี เมืองปัตตานี จรูญสำราญ ถนนของ อปท. 
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๕.๓  การโทรคมนาคม 

  ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีที่ทำการไปรษณีย์รูสะมิแล จำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ใน

เขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล และอยู่ห่างจากที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี ประมาณ ๓.๕  กิโลเมตร    

มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมดประมาณ ๔,๐๐๐ ครัวเรือน และมีระยะทางห่างจากองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทยจังหวัดปัตตานีประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีสถานีวิทยุ สวท. แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อสมท.

และสถานีวทิยุ  มอ.ปัตตานี  อยู่ในเขตพืน้ที่ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

๕.๔  การประปา 

  การประปา การให้บริการด้านการประปาในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล ดำเนนิการโดย

การก่อตั้งประปาหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผดิชอบ และเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

กำลังดำเนินการขยายเขตประปาในบางพื้นที่  ซึ่งมปีัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค 

๕.๕  การจราจร 

  ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล การจราจรสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก มีถนน

เชื่อมโยงกันได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  และสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี  และตำบล

อื่นๆได้สะดวก 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การประกอบอาชีพของประชากร   

  ตำบลรูสะมิแล เป็นตำบลที่มสีภาพพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และมีเขตพืน้ที่

ติดต่อกับเทศบาลเมืองปัตตานี การประกอบอาชีพของประชากรจึงมีความหลากหลาย และสามารถ

แบ่งเป็นสัดส่วนได้โดยประมาณ  คอื 

  อาชีพรับจ้าง   จำนวน  ๕๐    % 

  อาชีพค้าขาย   จำนวน  ๒๐ % 

  อาชีพการประมงชายฝั่ง  จำนวน  ๑๐ % 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ชื่อถนน ประเภทถนน 

124 ปัตตานี เมืองปัตตานี โรงเหล้าสาย ข. ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

125 ปัตตานี เมืองปัตตานี พระยาเมือง ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 

126 ปัตตานี เมืองปัตตานี ถนนหมู่บ้านออมทรัพย์ ถนนของ อปท. 

127 ปัตตานี เมืองปัตตานี พูลสวัสดิ์ ซอย 4 ถนนของ อปท. 

128 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปากน้ำ ถนนของ อปท. 

129 ปัตตานี เมืองปัตตานี หลังมอ. ซอย 1 ถนนของ อปท. 

130 ปัตตานี เมืองปัตตานี หลังออมทอง ถนนของ อปท. 

131 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปากน้ำ – สวนสมเด็จ – โรงเหล้าสาย ข. ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 
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  อาชีพอื่นๆ   จำนวน  ๒๐ % 

                    กลุ่มออมทรัพย์           จำนวน    ๓    กลุ่ม 

  กลุ่มอาชีพ     จำนวน   ๑๕   กลุ่ม 

   (๑)  กลุ่มแม่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก   หมู่ที่   ๑ 

   (๒)  กลุ่มเลี้ยงปลากะพง     หมู่ที่   ๒ 

   (๓)  กลุ่มเลี้ยงแกะ       หมู่ที่   ๓ 

   (๔)  กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง     หมู่ที่   ๓ 

   (๕)  กลุ่มอาชีพการทำถั่วทอดโบราณ หมู่ที่   ๖ 

   (๖)  กลุ่มเลี้ยงนกกระทา    หมู่ที่   ๖ 

   (๗)  กลุ่มแม่บ้านทำขนมอบ    หมู่ที่   ๖  

   (๘)   กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ผา้ใยบัว   หมู่ที่   ๖ 

   (๙)  กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่    หมู่ที่  ๑ 

   (๑๐)  กลุ่มเลีย้งปลาดุก    หมู่ที่  ๔ 

   (๑๑)  กลุ่มเลี้ยงปลาดุก  ปลาทับทิม   หมู่ที่  ๕,๕ 

   (๑๒)  กลุ่มอาชีพผลิตน้ำมันสมุนไพร (กัสตูรี)  หมู่ที่  ๕ 

   (๑๓)  กลุ่มผลิตแก๊สชวีภาพ / ชีวมวล หมู่ที่  ๕ 

   (๑๔)  กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิม    หมู่ที่  ๑,๖ 

                               (๑๕)  กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิม    หมู่ที่  ๖ 

๖.๒  หน่วยงานธุรกิจภายในเขตตำบลรูสะมิแล  มีดังน้ี 

         ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   จำนวน  ๕  แห่ง 

   ปั๊มนำ้มันบางจาก หมู่ที่  ๔  ปั๊มนำ้มัน ปตท.      หมู่ที่  ๔ 

                               ปั๊มนำ้มันซัสโก้    หมู่ที่  ๕  ปั๊มนำ้มัน พี ที      หมู่ที่  ๕ 

   ปั๊มนำ้มันเอสโซ่           หมู่ที่  ๖ 

๖.๓  ธนาคาร     จำนวน  ๓  แห่ง 

           -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองจกิ  หมู่ที่  ๔ 

           -  ธนาคารออมสิน     สาขาหนองจกิ  หมู่ที่  ๔ 

                    -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มอ.ปัตตานี หมู่ที่  ๖ 

            ๖.๔  โรงแรม     จำนวน  ๕  แห่ง 

  -   โรงแรมซีเอสปัตตานี     หมู่ที่  ๔ 

  -   โรงแรมเซฟเฮาส์       หมู่ที่  ๔ 

  -   โรงแรมเซาร์เทิรน์วิว    หมู่ที่  ๔ 

  -   โรงแรมปาคร์วิว   หมู่ที่  ๕ 

  -   โรงแรม ๙๙    หมู่ที่  ๕ 
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          ๖.๕  หอพัก / อาพาทเมนต์  จำนวน  ๔๐  แห่ง 
 

๖.๖ โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน    ๔    แห่ง 

  -   บริษัทปัตตานีคอนกรีต  (จำกัด)   หมู่ที่  ๔ 

  -   บริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม  ๑๙๙๒  (ปาแท็กซ์)   หมู่ที่  ๓ 

  -   โรงงานน้ำแข็งร่วมมติร        หมู่ที่  ๕ 

  -   โรงงานน้ำแข็ง ที ไอ เอส       หมู่ที่  ๕ 
 

          ๖.๗  บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า  จำนวน           ๒๕๐ แห่ง 
  

          ๖.๘  หมู่บ้านจัดสรร   จำนวน           ๘    แห่ง 

  -   หมู่บ้านนครินทร์  หมู่ที่  ๑ 

  -   หมู่บ้านเมืองเอกธานี    หมู่ที่  ๑ 

  -   หมู่บ้านอยู่เจรญิ  หมู่ที่  ๑ 

      -   หมู่บ้านพฤกษา  หมูท่ี่  ๑ 

  -   หมู่บ้านออมทอง  หมู่ที่  ๔ 

  -   หมู่บ้านลดาวัลย์  หมู่ที่  ๔ 

  -   หมู่บ้านชูเกียรตธิานี    หมู่ที่  ๔ 

  -   หมู่บ้านเสรี   หมู่ที่  ๖   

                    -   หมู่บ้านออมทรัพย์    หมู่ที่  ๔ 
 

๖.๑๐ การเกษตรกรรม 

  ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เนื่องจากพื้นที่

ไม่เอื้ออำนวย ดินมีสภาพเป็นโคลนเลน ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้เป็นที่อยู่

อาศัย มีเพียงราษฎรบางส่วนในหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่  ๔  เลี้ยงปลาในกระชัง  และปลูกพืชผัก

สวนครัวเพียงเล็กน้อย 
 

๖.๑๑ การอุตสาหกรรม 

  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลรูสะมิแล เพียง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตที่นอนจากยางพารา (บริษัท ปัตตานี

อุตสาหกรรม ๑๙๙๒)  โรงงานผลิตคอนกรีต (บริษัทปัตตานีคอนกรีตจำกัด)  และโรงงานน้ำแข็งร่วม

มิตร 
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๖.๑๒ การพาณชิยกรรม / การบริการ 

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการ

ค้าขายและการบริการ แต่มีลักษณะเป็นรายย่อย ส่วนมากจะเป็นร้านค้าประเภทเครื่องอุปโภค/

บริโภค ร้านอาหารและธุรกิจขนาดกลาง ได้แก่  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ , ห้างไดอา

น่า นอกจากนี้ยังมีลานค้าชุมชนและตลาดนัดชุมชนรูสะมิแล  ซึ่งเป็นตลาดนัดที่มีชื่อเสียงในการซื้อ- 

ขาย เสื้อผ้าและของใชม้อืสอง  มีทุกวันอาทิตย์ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่  ๑  บ้านรูสะมิแล 
 

          ๖.๑๓ การท่องเที่ยว 

  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพืน้ที่ คอื บริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ                            

มีดว้ยกัน ๕ แห่ง  คือ 

1. สวนสาธารณะสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี  

2.  สวนเจ้าทะเลซึ่งมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ประดิษฐานอยู่ อยู่ในเขตความ   

     ดูแลเทศบาลเมอืงปัตตานี   

3.  หาดรูสะมิแล 

4.  ตลาดนัดรูสะมิแล  (เสือ้ผา้มือสอง) 

5.  นอกจากนี้ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล และหมู่ที่ ๒ บ้านบางปลาหมอ มีคลอง

ชลประทาน มีประตูระบายน้ำ  มีทิวทัศน์ที่สวย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจมีปลาชุกชุม 

เหมาะกับผูท้ี่นยิมตกปลาเป็นการออกำลังกาย  
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

๗.๑ ทรัพยากรน้ำ 

  ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  ก่อให้เกิด

อาชีพทำการประมงขนาดเล็กในระยะสามพันเมตรจากฝั่งชายหาดทะเลในบริเวณหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒                     

และหมู่ที่ ๖ เนื่องจากหาดในพื้นที่เป็นแนวบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี  ทำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำค่อนข้าง           

ชุกชุม เช่น กุ้ง หอย ปลา นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำจดืได้แก่ ลำห้วย , ลำน้ำ ๔ แห่ง/บึง ,หนองน้ำ ๒ แห่ง 

และคลองชลประทาน   ๑   แห่ง 

๘. ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

        สถาบันและองค์กรทางศาสนา/วัด ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๓ จำนวน  ๓ แห่ง 

- วัดนพวงศาราม (วัดใหม่)   หมู่ที่  ๕ 

- วัดหลักเมือง              หมู่ที่  ๖ 

- วัดขจรประชาราม             หมู่ที่  ๑ 
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          มัสยิด  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ ๙๖  จำนวน  ๑๐  แห่ง 

  -   มัสยิดนูรุลฮัจน์  หมู่ที่  ๑   

  -   มัสยิดนูรุลซาฮะดะห์  หมู่ที่  ๑  

  -   มัสยิดบางหมอ  หมู่ที่  ๒   

  -   มัสยิดนูรุลฮูดา  หมู่ที่  ๓ 

 -   บาลาเซาะห์บ้านดอนรัก หมู่ที ่ ๓  

 -   มัสยิดนูรุลอิสลาม  หมู่ที่  ๔ 

-   มัสยิดดารุลอิสลาม  หมู่ที่  ๔ 

-   มัสยิดนูรุลลุตฟี  หมู่ที่  ๕ 

  -   บาลาเซาะห์บ้านกลูแป หมู่ที่  ๕ 

  -   มัสยิดกอลอบาละ  หมู่ที่  ๖   

  โบสถ ์ ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์  จำนวน   ๒   แห่ง    

-   โบสถ์ในพืน้ที่     หมู่ที่  5  วัดคาทอลิคอัครเทวดาเบรียล ปัตตานี   

-   โบสถ์ในพืน้ที่     หมู่ที่  ๕  คริสตจักรลิฟวิ่งสตรมีส์ ปัตตานี 
 

รายชื่อ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการประจำมัสยิดในเขตตำบลรูสะมิแล 
 

หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ลำดับที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายมูหัมหมัด  สะแม อิหม่าม - 

2 นายมะรอยี  บือราเฮง คอเต็บ - 

3 นายมะลูซี  เจะดายอ บิหลั่น - 

 

หมู่ที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ลำดับที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 - อิหม่าม ตำแหน่งว่าง 

2 - คอเต็บ ตำแหน่งว่าง 

3 นายมะลูซี  เจะดายอ บิหลั่น - 
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หมู่ที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ลำดับที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายหะมะ  เจะเหมาะ อิหม่าม - 

2 นายแวหามะ  แวสุหลง คอเต็บ - 

3 นายมะสุกรี  อุมะ บิหลั่น - 

 

หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ลำดับที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายมามะ  เปาะมะ อิหม่าม - 

2 นายอารเีป็ง  ดาแม คอเต็บ - 

3 นายสะแปอิง  อาแซ บิหลั่น - 

 

หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ลำดับที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายแวดือราแม  มะมิงจิ อิหม่าม - 

2 นายมะแซ  หะยีสาแม คอเต็บ - 

3 นายคอเล็ค  สุหลง บิหลั่น - 

 

หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ลำดับที ่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายซานูซี มามะ อิหม่าม - 

2 นายอับดุลเราะมาน  สุเรรัตน์ คอเต็บ - 

3 นายมูฮัมหมัดมะกอซี  ยูโซะ บิหลั่น - 
 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีกวนอาซูรอ    

-  ประเพณีเมาลิด    

-  ประเพณีฮารีรายอ   

-  ประเพณีถือศีลอด (บูกอปอซอ)   

-  ประเพณีวันสงกรานต์    

-  ประเพณีลอยกระทง    

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา 

-  ประเพณีแห่เจา้แม่ลิ่มกอเหนี่ยว 
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-  ประเพณีถือศีลกินเจ 

-  ประเพณีวันสารทเดือน ๑๐ 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  

วิธีการจับปลาธรรมชาติ (ประมงพื้นบ้าน)   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๖ % พูดภาษายาวี     

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้ผลิตของบริโภคพืน้เมืองขึ้น ได้แก่  เม็ดมะม่วงหิมพานต์                

ข้าวยำน้ำบูดูสำเร็จรูป  โรตีกรอบ  ปลาสวรรค์  น้ำพริกแมงดา  น้ำพริกนรก ฯลฯ        

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำปัตตานี  

(อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  

ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ใหพ้อเพียงได้ และบางแห่งมีรดชาดเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๑.๑๐  ข้อมูลอื่น ๆ 

สภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยทั่วไปยังมีปัญหาอยู่บ้าง    ด้านความสะอาดของแหล่งชุมชน   และการระบายน้ำเสีย

จากอาคารบ้านเรือน  ซึ่งเทศบาลตำบลรูสะมิแลได้พิจารณาและดำเนินการแก้ไขไปแล้วระดับหนึ่ง  

ได้แก่  เร่งดำเนินการสร้างคูระบายน้ำสาธารณะให้มีจำนวนมากขึ้น การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยให้               

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  เช่น  เพิ่มถังขยะ  การรณรงค์การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ 

๒.๒  ฐานะทางการเงินการคลังเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

       การบรหิารงบประมาณ 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 

2561 

 

รวม    100,176,849.06 

ไม่รวม  51,058,507.06 

รวม    89,172,420.81 

ไม่รวม  79,834,420.81 

2562 

 

รวม    106,613,427.59 

ไม่รวม  55,290,705.59 

รวม    93,376,592.17 

ไม่รวม  84,158,712.17 

2563 

 

รวม    99,054,878.35 

ไม่รวม  46,628,389.35 

รวม    88,698,086 

ไม่รวม  79,994,086 

๒๕64 

 

 รวม    114,568,329.41 

ไม่รวม  52,398,125.65 

รวม    92,444,759.78 

ไม่รวม  83,801,759.78 

2565 

(ต.ค. 64 – พ.ย.65) 

รวม    17,036,695.69 

   ไม่รวม  3,773,820.69 

รวม    11,066,539.56 

ไม่รวม  8,732,489.56 
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การคลังของท้องถ่ิน  

 เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีสถิติรายรับ–จ่าย  ย้อนหลัง 4  ปี ดังนี้ (หน่วย : บาท)   

รายรับ       

รายรับ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

รายได้ที่จัดเก็บเอง     

  -  หมวดภาษี 11,936,863.95 2,750,937.12 13,297,900 

  -  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ

ใบอนุญาต 1,231,929 2,724,318.50 1,325,600 

  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  362,145.83 350,315.84 365,000 

  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 398,783.16 350,315.84 410,000 

  -  หมวดรายได้สาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 

2,905,996 3,717,756 3,300,000 

  -  หมวดรายได้จากการลงทุน 3,140 1,320 5,000 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวดภาษีจัดสรร 

38,451,847.65 

 

36,658,277.56 

 

 

40,296,500 

 

รายรับ ปี ๒562 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
51,322,722 52,426,489 55,000,000 

รวมทั้งสิ้น 100,176,849.06 106,613,427.59 99,054,878.35 

 

รายจ่าย  

งบ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

๑.  งบกลาง  16,352,843.18 16,535,115.50 18,319,856.56 

๒.  งบบุคลากร 27,257,691 27,467,323.34 27,766,475 

๓. งบดำเนินงาน 28,661,520.69 31,255,355.96 26,563,371.94 

๔.  งบลงทุน 12,330,862 20,477,265 6,992,700 

๕.  งบรายจ่ายอื่น  - - - 

๖.  งบเงินอุดหนุน 9,217,880 8,704,000 8,643,000 

รวมทั้งสิ้น 93,376,592.17 104,439,059.80 92,373,802.94 
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๒.๓  ศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรูสะมิแล 

        การรวมกลุ่มของประชาชนในเขตพื้นที่จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล 

  ในเขตพืน้ที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล  เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  และเป็นแนวบริเวณปาก

แม่นำ้ ทำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม เหมาะสำหรับการส่งเสริมอาชีพการทำประมงชายฝั่ง  

นอกจากนีย้ังเหมาะสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล สถานที่

ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี  ๒ แห่ง คอื  สวนสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี   และ

สวนเจ้าทะเล อกีทั้งในเขตตำบลรูสะมิแลมพีืน้ที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมอืงปัตตานี และมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ ดังนัน้ จึงมปีัจจัยที่เหมาะสมหลายประการ            

ในการพัฒนาอาชีพด้านการค้าขาย การบริการ  และการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชากร 
 

๓.  ผลการพัฒนาท้องถ่ินในระยะที่ผ่านมา 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้มีการวางแผนพัฒนาตำบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่                    

๔  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามทิศทางและ

เป้าหมายที่ต้องการ  ซึ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก  โดยจำแนกการ

พัฒนาออกเป็นด้านตา่งๆ  คอื 
 

๓.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตาม  

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ และความจำเป็นในการใช้

ประโยชน์  ซึ่งมีการอนุมัติโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  ครอบคลุมทั้งทางด้านถนนและ

สะพาน ทางบก ทางน้ำ คูระบายน้ำ งานบริการด้านการประปา งานบริการและขยายระบบ

โทรคมนาคมชุมชน  และงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ซึ่งดีขึน้ตามลำดับ  ทำใหป้ระชาชนที่ได้รับการบริการ

ขั้นพื้นฐานดังกล่าว  ได้รับความสะดวกมีความปลอดภัย  มากขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 

๓.๒  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 เทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง  ทั้งในด้านการให้งบประมาณสนับสนุน  และการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ                  

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  ซึ่งเทศบาลตำบลรูสะมิแลได้ดำเนินการเอง

ในบางส่วน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และให้การสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

แบบเศรษฐกิจพอเพียง  และประชาชนพึ่งตนเองได้   

 



35 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

 

 

  

 

๓.๓ ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้ใหค้วามสำคัญในการพัฒนาคนเป็นสำคัญ   โดยมุ่งเน้นให้ 

ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงวางในโยบายใน

การพัฒนาคนและสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในท้องถิ่น  การส่งเสริม สวัสดิการสังคมและนันทนาการ  สุขาภิบาลด้านชุมชนและสถานที่  การป้องกัน

รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ซึ่งเทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้จัดทำโครงการ

เพื่อดำเนนิการเอง และให้งบประมาณสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โรงเรียน   
 

๓.๔  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

เทศบาลตำบลรูสะมแิล  ได้มกีารจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาด้านการเมือง 

การบริหาร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจการของเทศบาลตำบล ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ ปฏิบัติงาน  พัฒนา

ประสิทธิภาพบุคลากร  และปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการพัฒนาตำบล  โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวทางบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

๓.๕   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีพืน้ที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมอืงปัตตานี  ซึ่งมีสภาพความ 

เป็นชุมชนสูง  มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่น  ดังนั้น  จงึมีพื้นที่เป็นป่าชายเลนเพียงเล็กน้อย  และมีแม่น้ำ 

ลำคลอง  ไหลผ่านเพียงบางหมู่บ้าน  เทศบาลตำบลรูสะมิแล จึงวางแนวทางการพัฒนา  โดยการ

สร้างจ ิตสำน ึกและตระหน ักถ ึงความสำค ัญ ในการจ ัดการทร ัพ ยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อม  มีการปลูกป่าชายเลน  ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ   การขุดลอกและทำความสะอาด

แม่นำ้ คูคลอง  ตลอดจนป้องกันการบุกรุกพืน้ที่สาธารณะประโยชน์  และพืน้ที่อนุรักษ์ 
 

 จุดเด่นของพื้นที่ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาตำบล 

  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล   เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล   และเป็นแนวบริเวณปาก

แม่น้ำปัตตานี ทำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม เหมาะสำหรับการส่งเสริมอาชีพทำประมงชายฝั่ง นอกจากนี้

ยังเหมาะสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล มีสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี  ๓  แห่ง  คือ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  , สวนเจ้าทะเล 

และหาดรูสะมิแล อีกทั้งในเขตตำบลรูสะมิแล มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีตั้งอยู่ ดังนั้น  จึงมีปัจจัยที่เหมาะสมหลายประการ  

ในการพัฒนาอาชีพ  ดา้นการค้าขาย การบริการ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชากร 
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คำแถลงนโยบาย 
 

ของ 

นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล  

อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตาน ี

 
 

นางอนงค์  คารวนันทน์ 
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

วันจันทร์ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

“เทศบาลตำบลรสูะมิแลเมืองน่าอยู่”   

 

 



คำแถลงนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปตัตานี 

นางอนงค์ คารวนันทน์ 

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

วันจันทร์ ที่ 10 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

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

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแลที่เคารพ 

 
   ตามที่  คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจำจั งหวัดปั ตตานี   ได้ จัดให้ มีการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิเเล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 
ซึ่งปรากฏว่า ดิฉัน นางอนงค์ คารวนันทน์ ได้รับฉันทานุมัติจากพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
ให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิเเล และบัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผล
การเลือกตั้ง ให้ดิฉันได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแลเป็นที่เรียบร้อยเเล้วตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น 
 
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแล เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ความว่า   
         “ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 
 

ดิฉัน  ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายใน 
การบริหารงานเพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลรูสะมิแล นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลรูสะมิแลได้ทราบถึงยุทธศาสตร์และนโยบาย เพ่ือดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายซึ่ง
เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยยึดถือ นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
ปัตตานี เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เทศบาลตำบลรูสะมิแลเป็น“เทศบาลตำบลรูสะมิแล
เมืองน่าอยู่”โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และ
คำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้บัญญัติ
ไว้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนา  
ด้านการเมืองการบริหาร ด้านการให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข  
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริการและการท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์สุข
และบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลรูสะมิแลตลอดไป โดย
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแลที่เคารพ  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลรู
สะมิแล สามารถบริหารงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเป็นไปตามวิสัยทัศน์   
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า “พัฒนารูสะมิแลแบบมีส่วนร่วม 
ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขท่ียั่งยืน” ดิฉันและคณะผู้บริหารจึงขอแถลงนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ในการบริหารงาน ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ไว้ดังนี้ 

 
1. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
    1.1 ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นให้ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 1.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร         
โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย  
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรของเทศบาลตำบลรูสะมิแลให้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เกิดจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมพร้อมรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน               
ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือกิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 1.5 การพัฒนาระบบสื่อสาร เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ที่สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย พร้อมปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลรูสะมิแลให้มี
ประสิทธิภาพ  มีความหลากหลาย สามารถให้ประชาชนเข้าถึง  และใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา พร้อม
แก้ปัญหาไดอ้ย่างทันท่วงที 
 1.6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยส่งเสริมการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับ ที่จำเป็น
สำหรับผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกระดับ 
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 1.7 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลรูสะมิแล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 1.8 ปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นที่ออกโดยสภาท้องถิ่น ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับ 

ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลพึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน 
 2.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน 

เช่น ถนน คูระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 
 2.2 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค                  
และการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ภัยแล้ง 

2.3  ควบคุมการปลูกสร้าง ต่อเติม อาคาร หรือส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและ 
เป็นไปตามทีก่ฎหมายกำหนด 

2.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที ่
ออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลเพิ่มข้ึน 
 2.5 จัดให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล เช่น การขยายเขตให้บริการน้ำประปา เป็นต้น 

2.6  เสริมสร้างมาตรการในการวางระบบป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชนพื้นที่เทศบาล 
ตำบลรูสะมิแล 

2.7  ริเริ่ม จัดทำผังเมือง เพ่ือการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางสาธารณะ ภายใน 
เขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล ให้ได้มาตรฐาน 
 2.8 จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และ 
เส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  ร่วมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

 
3. นโยบายด้านการศึกษา  

3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน   
ในการเข้าเรียนระดับปฐมวัย 

 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับพัฒนา  
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล เข้าถึงแหล่ง 
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

3.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาถ่ินให้แก่ประชาชน 
ผู้สนใจ 

3.5  ส่งเสริม และสนับสนุน  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน  
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3.6  สนับสนุนให้มีกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
ที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 

3.7  ส่งเสริม และสนับสนุน  ให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ก้าวทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.8  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง 
ต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้ครูมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ 
ประชาชน 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข  
4.1  ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 
4.2  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับสร้างสุขภาพ 

ที่ดี และควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน 
4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการป้องกัน ฟ้ืนฟูรักษาโรค  และบำบัดโรคเบื้องต้น 
4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)  
4.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล  

เฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ สู่สังคมผู้สูงอายุ 
4.6  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงาน         

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
4.7  สนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ทุกกลุ่มวัยให้ทั่วถึง 
4.8  ส่งเสริมสนับสนุน การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรค 

ไม่ติดต่อที่อันตราย  พร้อมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.9  ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพทุกรูปแบบ 
4.10 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย   
4.11 ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ                

พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่  แผงลอยให้
ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการบริการสู่มาตรฐานอาหาร
สะอาดและรสชาติอร่อย 
 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกวิธี  

 5.2 ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน ในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ให้ประชาชน                 
มีความตระหนัก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ให้น่าอยู่ตามนโยบาย “เทศบาลตำบลรูสะมิแล 
เมืองน่าอยู่” สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส  ลดภาวะโลกร้อน ปลอดภัยจากมลพิษ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว       
ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย 

 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว ด้วยการการปลูกต้นไม้ในชุมชน  
รักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ปรับปรุงพัฒนา ระบบระบายน้ำในชุมชน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหา
น้ำเน่าเสีย 

 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนและครัวเรือน  ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า หรือใช้ 
พลังงานทางเลือก ตลอดจน ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 

 6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้

เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  

รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
 6.4 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
 6.5 พัฒนาระบบการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ 

จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน 
 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ชรบ.และฝ่ายความมั่นคง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน 
แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เด็ก เยาวชนและกลุ่มสตรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล สร้างความสุขเท่าเทียมกัน อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

 
         7. นโยบายด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
           7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนที่ 
           7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธำรงไว้ซึ่ งเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจำท้องถิ่น  
           7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
           7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบพหุวัฒนธรรม 
           7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ กและเยาวชน ได้อนุ รักษ์และเรียนรู้  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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          8. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพ การรวมกลุ่ มอาชีพ เพ่ือ
สร้างรายได้เพ่ิมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกรูปแบบ 
 8.2 ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพ่ือเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือน  
 

 8.3 ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ 
ประชาชนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน 
 8.4 พัฒนาสินค้าชุมชนสู่สินค้าตลาดกลาง หรือสินค้าส่งออก จำหน่ายต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ 
 8.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชน ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
 
          9. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ  

 9.1 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
 9.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพและห่างไกล 
ยาเสพติด                    
 9.3 ปรับปรุงสนาม ลานกีฬาชุมชน ให้พร้อมใช้งาน เพ่ือเป็นสถานที่ออกกำลังกายของ
ประชาชน และจัดหาอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม  

 9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก 
และเยาวชน 
 9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ต่อการเล่นกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต่อไป 
 
        10. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว  

 10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างแลนด์มาร์ค ในรูปแบบ 
อัตลักษณ์ หรือสร้างประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 10.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
และก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน 

 10.3 พัฒนาองค์กรเครือข่าย ร่วมบูรณาการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 10.4 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล การประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน 

 
  การกำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ดังที่ได้แถลงมาแล้วนั้น     ได้
วางอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงที่สามารถนำไปกำหนดเป็นโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้ แต่
ปัจจัยทีส่ำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือ “การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน” ที่
จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ่งจะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ  หรือจะ
สัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความ
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ร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในแต่ระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลตำบลรูสะมิแลด้วยกัน ได้แก่ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลรูสะมิแล และการหนุนเสริม
จากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพ่ีน้อง
ประชาชน เป็นต้น ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ  ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น             
จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมี ความเป็นอยู่ดี 
มีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความเป็นเอกลักษณ์ และตัวตนของคน
ท้องถิ่น 
 
  ดิฉัน นางอนงค์  คารวนันทน์  ทีมงานผู้บริหาร และทีมงานรักษ์รูสะมิแลทุกท่าน ต้องขอ
ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกท่าน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน องค์กร
ภาคประชาชน และฝ่ายพนักงานประจำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกท่าน รวมทั้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานของงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดของเทศบาลตำบลรูสะมิแล
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
เพ่ือที่จะให้เทศบาลตำบลรูสะมิแลได้ก้าวหน้า โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน ในเขตเทศบาลตำบล
รูสะมิแลอย่างแท้จริง อีกท้ังจะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายในด้านต่างๆให้สภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล
ทราบในโอกาสต่อไป 

 
 

ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

    (นางอนงค์   คารวนันทน์) 
            นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
4 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 
ส่วนที่ ๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 ๑. ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ๑) สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
    จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๑,๐๕๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ ๑,๙๔๐.๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๑๒,๗๒๓ ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับ
อ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และ
ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาวและเป็นที่ราบชายฝั่ง 
กว้างประมาณ ๑๐-๓๐ กิโลเมตร   มีความยาวชายฝั่งทั้งหมด ๑๑๖.๔๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอ
ชายทะเล ๖ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ 
อำเภอสายบุรี และอำเภอ  ไม้แก่น พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ำปัตตานี
ไหลผ่านที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอำเภอแม่ลาน 
อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ และอำเภอปะนาเระ พ้ืนที่ภูเขาเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้
ของอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอำเภอสายบุรีบริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ และเป็นพ้ืนที่ปลูกลองกอง ยางพารา สภาพภูมิอากาศ ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะอยู่ทางด้านตะวันออก ไม่มีภูเขาสูงกั้น จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ทำให้
มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ทำให้ได้รับกระแสลมจาก
มรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การปกครองจังหวัดปัตตานี ได้แบ่ง
หน่วยการปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ ๖๔๕ หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล ๙๖ แห่ง  
 การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด และสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ๑. จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
พัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
  ๑) ประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีซึ่งเป็น    
จุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ท่ีโลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของเมืองปัตตานี 
  ๒) มีพ้ืนที่อ่าวปัตตานีรวม ๗๔ ตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทำการ
ประมงที่สำคัญ และมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๑๖.๔ กิโลเมตร เหมาะแก่การทำประมงทะเล
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมถึงเป็นจุดท่องเที่ยวทางน้น 
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  ๓) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเป็นแหล่ง
ผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ แพะ และสัตว์ปีก ที่มีความต่อเนื่อง
รองรับ อุตสาหกรรมการผลิตและไม้ผล อีกทั้งยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
  ๔) มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม มีศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็น มรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ วิถีชุมชน ทั้งอิสลาม พุทธศาสนา และวัฒนธรรมจีน และมีบริการฮาลาลเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายทั้งในและ ต่างประเทศที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทั้งการท่องเที่ยวและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 
  ๕) การรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เช่น เครือข่าย 
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ 
การผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนรองรับการ 
พัฒนาซึ่งมีการรวมกลุ่มของชุมชนต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งเป็นจำนวนมากหลายสาขา เช่น บูดู ข้าวเกรียบ 
หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม ผลไม้แปรรูป กลุ่มทอผ้าจวนตานี 
  ๖) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายแห่ง เช่น  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการประมงฯลฯ 
  ๗) จังหวัดปัตตานีมีแม่น้ำสายหลัก ๒ สาย คือ แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี มีแหลม 
ตาชี ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่กำบังคลื่นลมหรือมรสุมเหมาะสมต่อการเป็นท่าเรือ พ้ืนที่อ่าว  
มีความกว้างเหมาะสมในการเดินเรือและสัญจรทางน้ำ 
  ๘) เส้นทางการคมนาคมของจังหวัดมีทั้งทางบก ทางรางและทางน้ำ มีจุดเชื่อมโยง
ทางการ คมนาคมขนส่งและโลจิสติกล์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาเซียนตอนล่าง 
  ๙) ธุรกิจการบริการ การค้าส่งและค้าปลีกของจังหวัด มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่         
มีกิจกรรมทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่หลากหลาย มีธนาคารพาณิชย์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่หลากหลาย   
มีโรงแรมท่ีไดม้าตรฐานในการรองรับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และการประชุมสัมมนา 
  ๑๐) มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชย์ เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่          
ที่รองรับ ทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งทำการประมงในอ่าวไทยและแหล่ง
ทำการประมงระหว่างประเทศ 
 ๒. จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยสำคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
  ๑) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรน้อย ทำให้ผลผลิตต่อ
ไร่ตํ่า ฐานการผลิตยังแคบ ขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม 
ปัญหา ทางด้านการเกษตรของจังหวัดที่ ระบบการบริหารจัดการน้ำสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่สมบูรณ์  
ขาดตลาดกลาง สินค้าเกษตร 
  ๒) ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นักท่องเที่ยวที่มา 
ท่องเที่ยวจะไปพักค้างที่หาดใหญ่มากกว่าการใช้บริการในพ้ืนที่ ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีตลอดฤดูกาล 
ท่องเที่ยว และรูปแบบการดำเนินการไม่ได้มีการสร้างสรรค์รองรับการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 
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๓) ขาดการบริหารจัดการน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร พบว่า ครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ ๑.๕๕ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก 
การขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางน้ำ การมีพ้ืนที่น้ำท่วมซํ้าซาก ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อพืชผล การเกษตรปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลเป็นสนิม 
  ๔) ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ ๓๓.๔๙ สูงเป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ 
  ๕) โรงงานแปรรูปผลผลิตไม่มีนักลงทุน โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
เต็มที่ ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การดูแลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดำเนินการได้
อย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากเกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
  ๖) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาอ่าวปัตตานี
เสื่อมโทรม ปัญหาทางด้านขนส่งทางเรือ เนื่องจากมีตะกอนจากแม่น้ำปัตตานี และคลองจากอ่าวไหลทับถม
ทำให้ดินตะกอนตกทับถมเร็ว จึงเกิดการตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ ทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่า
และใช้ประโยชน์จากท่าได้เต็มที่ 
  ๗) สินค้าระดับชุมชนจำนวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
  ๘) ปัญหาสุขภาพอนามัยและวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยัง
ขาด ความตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ มีโรคที่เป็นปัญหาของ
ชุมชน โดยเฉพาะปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 
  ๙) ปัญหาการขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จากผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
  ๑๐) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ  
ขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนักลงทุนขาดความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 
  ๑๑) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  ๑๒) การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำกัด     
การใช้ประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังไม่ทั่วถึง 
  ๑๓) ระบบการตลาด การค้าและการลงทุนของจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง ขาดการส่งเสริม
และให้ความสำคัญกับการค้าการแข่งขันกับคู่แข่ง การค้าในระบบดิจิทั ล รวมทั้งการขยายการค้าไปยัง
ต่างประเทศ 
 ๓. โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
  ๑) การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียนและโลกอาหรับเอ้ือต่อการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางการค้า และการพัฒนาทางด้านสังคมมุสลิม 
  ๒) นโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศให้ความสำคัญในการพัฒนา และ
เร่งเสริมสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการเชื่อมโยงสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ (เบตง สุไหงโกสก และ 
หนองจิก) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และ
ข้อตกลง ในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลและบริการฮาลาล 
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  ๓) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากปราชญ์ชาวบ้านใน
จังหวัดใกล้เคียง จากสื่อและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทำการเกษตร
โดยอาศัยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ๔) เงื่อนไขพิเศษสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเงื่อนไขการลงทุน     
ที่รัฐบาลสนับสนุนในห้วงเวลาที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๕) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การก้าวสู่สังคมดิจิตอลและการค้าที่มีการใช้ 
เทคโนโลยีมากขึ้น 
  ๖) การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง คือ สงขลา ที่จะ เป็น
แหล่งรองรับผลผลิตของจังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันรวมถึงการเป็น
จังหวัดที่อยู่ ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดน ซึ่งไม่ไกลเกินไปจะทำให้เกิดความสะดวกในการเข้ามา
เดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 
  ๗) การมีระบบการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP, 
ISO ๙๐๐๑, มกอช., มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักซึ่งกระทรวงที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการ
ในพ้ืนที่ดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน โดยมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ 
และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นจากนโยบายของกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  ๘) เครือข่าย NGO ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับ
เครือข่ายของจังหวัด เพ่ือการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
  ๙) โอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ซึ่งเป็น
ที่รู้จักของประเทศเพ่ือนบ้านในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  ๑๐) การจัดการปัญหาความมั่นคงโดยยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ของรัฐบาล นโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐและ
กระบวนการยุติธรรม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นการเฉพาะ 
มีงบประมาณ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๑๑) รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมด้านการขนส่งทางน้ำ การพัฒนาระบบการคมนาคม และ  
โลจิสติกส์เชื่อมอาเซียน โดยกำหนดสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมทั้งการ
พัฒนา ผ่านจังหวัดสงขลาที่ยกระดับเป็นจังหวัดนานาชาติ การประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมต่อกับ ด่านชายแดนของจังหวัดนราธิวาส 
  ๑๒) การเกิดวิกฤติโลกร้อนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในจีน ได้รับความเสียหายจึงเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการค้าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด 
 ๔. ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
  ๑) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาลจาก
ประเทศ มาเลเซีย แฟชั่นมุสลิมจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ขาดมาตรการ
ปกป้อง สินค้าภาคการเกษตรของประเทศ 
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  ๒) ข้อจำกัดด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่เอ้ืออำนวยต่อการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคง และยาเสพติด ทำให้นัก
ลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่  
3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และการนำเสนอข่าวสาร 
 
  ๓) มีปัญหาน้ำมันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการถูกให้เป็น
ประเทศที่มีปัญหาด้านการค้ามนุษย์กระทบต่อการทำการประมง โดยเฉพาะโรงงานปลาป่น ซึ่งใช้วัตถุดิบ
จากอวนลาก และการส่งออกผลผลิตทางการประมงของจังหวัดที่กระทบจากการถูกตัดสิทธิทางการค้าจาก
ปัญหาประมง 
  ๔) ความไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย    
มีผลต่อความต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแต่ขาด
การผลักดัน ในระดับปฏิบัติ และการบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม 
  ๕) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและมีภาวะผันผวนตามความ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่า การเพ่ิมขึ้นของปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าทาง
การเกษตรตกตํ่า ทำให้รายได้การส่งออกผลผลิต การลงทุนของจังหวัด และรายได้เกษตรกรของจังหวัด
ไม่แน่นอน 
  ๖) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทำให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ส่งผลต่อความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตมีน้อย 
  ๗) มีการแข่งขันอุตสาหกรรมประมงสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทำให้ต้องมี
การนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่
ผู้ประกอบการจะต้องใช้ในกระบวนการผลิต 
  ๘) นโยบายด้านการศึกษาจากส่วนกลางในการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ไม่แตกต่าง
จาก  ที่อ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ที่สภาพปัญหามีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาเข้ากับบริบทของพ้ืนที่
ได้ อีกทั้งการจัดส่งครูคุณภาพมาในพ้ืนที่  ไม่ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาใน
อุดมศึกษาจากระดับอนุปริญญาไประดับปริญญาตรีไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทำให้ไม่สามารถสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้ ในด้านการไม่มีหลักประกันและการรับรองคุณวุฒิด้านการศึกษาของผู้จบอุดมศึกษา
จากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียบุคลากรคุณภาพโดยเฉพาะการไปทำงานต่างประเทศท่ีให้การยอมรับ 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
  ๒) การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    ๒.๑) ผลการประเมินเชิงปริมาณ จากการประเมินผลโดยการสุ่มสอบถามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี จำนวน ๗๐ แห่ง จากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
จำนวน ๑๑๔ แห่ง ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี มาประกอบและเป็นแนวทางในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๒) จากผลการประเมินเชิงคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
ปัตตานี มีความสนใจและได้นำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการสังเกตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง  
ได้นำส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ยุทธศาสตร์ของแต่ ละแห่ง
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
  ๑) ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
   ๑.๑) การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ในพ้ืนที่ได้อย่าง ตรงจุดและยั่งยืน 
   ๑.๒) เกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
   ๑.๓) ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และนำเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ่นตนเอง 
   ๑.๔) การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 
เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่ สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ผลกระทบ 
   ๒.๑) การแก้ปัญหาของประชาชนยังไม่มีความครอบคลุมในบางประเด็นปัญหา ต้อง
อาศัยความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกฝ่าย ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   ๒.๒) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านและแนวทางแก้ไข 
  ๑) ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑.๑) งบประมาณในการดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณะไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
   ๑.๒) การนำเสนอข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะไม่ครอบคลุมในบางประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒) การดำเนินงานที่ผ่านมา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
สอดคล้องตามแนวทางการประสานแผนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
  ๓) แนวทางแก้ไข 
   ๓.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความรู้ ความเข้าให้กับประชาชนทุก
ระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการกำหนดแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
   ๓.๒) กำชับและขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนเข้าร่วมประชุม การ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการ
ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น
มา ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศ    ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่
สำคัญ อาทิ มิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิต
ของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการ
แก้ปัญหาด้านความยากและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติ
ของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการ
แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนา   ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาว
ที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็น
บูรณาการบนพ้ืนฐาน   ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป ้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และ
ถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง    มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลัก  ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญ เติบโตของชาติ    ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจ เจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน     มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การดำรงชีวิต      มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง  ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
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การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน                  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล     มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของ
ประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความ
มั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้
เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง 
มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตามเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจ
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แห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่ งสันติภาพและความมั่ นคงของภูมิภาค และ 
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 ๔. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง 
ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย 
(๑)   การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคง
แบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศใน
มิตอ่ืิน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ใน
อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตร
ปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
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 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต        
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย      
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย 
(๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน   โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิด  ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง     เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย            
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
๗ ประเด็น ได้แก ่
 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็น
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ฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
(๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ 
(๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไก ต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้
มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะทีด่ี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝั่ง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
โดย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้
ประชาชนมี   ส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ และ   (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
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มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) 
พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน  (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุน
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ
การพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ  
(๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามี   ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน  อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ำลำคลองและแหล่ง
น้ำธรรมชาติ  ทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ส่งเสริมการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ     
(๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ      
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
(๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศ อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ  
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
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อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้ง
ระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๔) พัฒนาความมั่นคง
ด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำ
หน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ
นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ       
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 
 
 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  โดย (๑) 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่
จำเป็น และ    (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค  
โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มี
บทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทาง
แพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทน
โทษทางอาญา 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้ 

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและ
พหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยาย
โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น 
และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจน
ลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น     
จึงให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า 
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญ
ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความ
เหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่ว น
หนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และ
การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและ
รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 
 ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑.๑ หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
  สำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ     
ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการ
กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ  การพัฒนาที่ยั่ งยืน 
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(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทาง
การพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ
ไทยแลนด์ ๔.๐  
  การจัดทำแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง             
ให้สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความต้องการ
และ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
  ๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรก ที่
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยง สู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผล
ลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการ
ปฏิบัติที่ต้องดำเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และ
ประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สำคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทำ
ให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสำหรับบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอยา่งมาก 
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง          
ที่กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ
กำกับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้อง กับ
เป้าหมายรวมของประเทศ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปี
ต่อจากนี ้
  ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
     ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการ
ขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา  แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจาก
คุณภาพคนต่ำ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหา
การบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญ
กับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี 
     นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน          
องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้
มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและ
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มีมาตรการอ่ืน ๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากข้ึน ทำให้เกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยง อาทิ    การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
     ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สู่สังคมสูง วัยมากขึ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น ปัญหา ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  รวมทั้งความ
แตกต่างของรายได้ ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจาก
การกระจายโอกาสการ พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งใน
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ 
เนื่องจากการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงผันผวนมากข้ึน ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า ในอดีต 
     ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยง อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหารากฐานสำคัญที่เป็น จุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จาก จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึ งมีความจำเป็นที่จะต้องให้
ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิด
สิ่ง ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดย
การ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ 
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับ
การ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
  ๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น 
อัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  การพัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่
ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
สถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการ
ปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ 
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  ๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ใน
ทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ 
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละ
ช่วงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมี
สุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อ
สุขภาพ 
  ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ  ให้ความสำคัญกับการ
จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งใน
เชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
และพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการ
กระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับ
รายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
  ๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง
ของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการทำธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจน
พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขา้สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
  ๑.๓.๖  การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณี ในด้าน              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่  เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ใน
การ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทำกิน
ของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการ
ในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
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 ๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอด
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีท่ีเข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐาน
เพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต  ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และ
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
  ๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่  อาทิ เศรษฐกิจ 
ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
  ๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด ความ
สมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ 
นิเวศ และศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบ
วงจร ทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และนำผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน คมนาคมขนส่ง   
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดน
ไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  ๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการ
สร้าง โอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริม
สังคม ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
  ๑.๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง
ทาง ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
  ๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการ
สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ 
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
  ๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และใน อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียง เศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
  ๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่ 
สร้างรายได้สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา 
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าชัดเจนใน 
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการ ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก และ
สนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  ๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบ
ความ ร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตใน
ต่างประเทศ 
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  ๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถ
แข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
และการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแล
ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
  ๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี 
การปรับระบบการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิง
ประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่  
การปรับปรุง ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการ
พ่ึงพารายได้จาก รัฐบาล 
 
 ๒.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      ๒.๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน 
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
      ๒.๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน         
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
      ๒.๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ๒.๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
      ๒.๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
      ๒.๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ        
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั ้งใน
ระดับอนุภูมิภาค และโลก 
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  ๒.๒. เป้าหมายรวม 
      เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
      ๒.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      ๒.๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก     
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่
มี คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
      ๒.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด 
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า          
และบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและ บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิต
และการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่
เอ้ือต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
   ๒.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูล
ฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒.๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์  
ที่ดีและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า 
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   ๒.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
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งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่
มี ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยมี  ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศ
ไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การ
พัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัด
กรอง     และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ดำเนินชีวิต      การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์  เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนา
ศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ     (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบ
การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมี     ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ
ที่ทุกคนเข้าถึงได ้
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนา 
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็น
ธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่าง
ของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ 
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน          
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เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยาย
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
ให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา 
ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับ
หมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออม
สินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ
เซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามี
การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
การเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
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ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวย
ความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
  ๓.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบัน
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการ
ให้บริการ รวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากร
ดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ    
การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
เพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง 
สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริม
การ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม
ขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๓.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    
ม่ังคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อ
การร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ 
การสร้างสถานการณ์ ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ 
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข 
ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน 
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงาน
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ด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด 
ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (๓) การส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความ
มั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนา
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๓.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
ต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้
กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและ
กระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 
  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง 
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจ ริตให้อยู่ใน
ระดับท่ีดีขึ้น และ การลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
อำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
  ๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการ
พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการ
ดำเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทำให้มี ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
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  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ  
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ 
อำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณ
การ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน 
พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ          
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการใน
สาขาขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทาง
การค้า     (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบ
น้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  ๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ
ด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม
องค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ าเพ่ิม
สูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศ  สู่สังคมนวัตกรรมได้ 
  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถการแช่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ 
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศ
ไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) 
พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลัก
ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์น วัตกรรม
ด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย และ (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
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บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 
  ๓.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่  และการดำเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการ
ขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลด
แรงกดดันจากการ  กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย 
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มใน
สังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิม
มูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่ เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา
สภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี
บูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความ
ร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส 
โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตร
ประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนด
เป็นแนวทางการดำเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิง
รุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน 
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และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ
ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, 
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์      (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้า
และพัฒนาความร่วมมือ    กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาค กัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) 
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่ เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้าน
ความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้ เกิดการปรับตัว
ภายในประเทศที่สำคัญ 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 ๓.๑ แผนพัฒนาภาคใต้ 
   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 
   ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศ
ชายฝั่งที่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในขณะที่การ
ผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็น
แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก 
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
   ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษา
ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก    
เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน ของโลก” 
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   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก
แผนพัฒนาภาคใต้ 
   ๒) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาค
และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม 
   ๔) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
   ๕) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
   เป้าหมาย 
   ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   ๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มี
ชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 
โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบ
บริการพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคำนึงถึง
มาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่อ งเที่ยว ระบบ
การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
และธุรกิจบริการด้านการแพทย์ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมั ยใหม่มาใช้เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษา และบริการท่องเที่ยว พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวและส่งเสริมการตลาดสำหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End) 
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยว เชิง
อาหาร เพ่ือการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธี 
ตรวจคนเข้าเมืองของผู้โดยสารเรือสำราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม 
บริการต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  พัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป็นต้น สร้างความพร้อมของชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร 
อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา ด้านอาหาร เป็นต้น 
   ๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมี
ระบบ ขนส่งมวลชน (Monorail) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนา
ระบบขนส่ง มวลชน (Monorail)ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันสมัย การรักษา
สภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ 
การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัย ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การกำจัดขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมและทำประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่ อมโยงโครงข่าย 
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถ
ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดูแล และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวของภาค 
   ๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริม
ความคิด สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อาทิ 
ขม้ินชัน เถาวัลย์เปรียง หัวร้อยรู) และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง) ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด 
สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา 
Satun Geo Park ให้ เป็นอุทยานธรณี โลก Global Geo Park ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง 
นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและบริการ และการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
พ้ืนที่ และระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
ระบบป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวผ่านระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้าน
การท่องเที่ยว 
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   ๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและ 
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพา ตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 
ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และ
สินค้าท่ีระลึกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพ่ือเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและ
ชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ) 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ 
ของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ - สะเดา ที่ครบวงจรและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง 
(Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่การผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรอง
คอสะพาน และผสมยางมะตอยสำหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟืน อุปกรณ์
เพ่ือการเรียน การสอนทางการแพทย์ และสายน้ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่
มีการออกแบบ   ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นตลาด
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขาย ยางของประเทศและตลาดโลก 
   ๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์
ธานี และชุมพร เพ่ือให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ำมันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริม
การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความ
ร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการ
กำหนด มาตรฐานราคาน้ำมันปาล์มเพ่ือเพ่ิมอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา 
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ำมันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ 
   ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาค
เกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมัน รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจำหน่ายยางพาราได้มากข้ึน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง  
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของ
ภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด 
ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้นโดยการส่งเสริมความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตที่ ปลอดภัยและสนับสนุน การใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปรับปรุงการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพ
ผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ เกษตรมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้นส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว การ
ทำเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/
สหกรณ์ เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต การดำเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) 
   ๒) ยกระดับ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ ยงกุ้ งและสัตว์น้ ำ ชายฝั่ งและการทำ 
อุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม 
กฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการ
ควบคุม และเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 
   ๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองและความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต 
อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้
ผล หรือในพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก 
รวมทั้ง พืชเศรษฐกิจอ่ืน) ที่คำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพ 
การผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง 
เครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้ำเพ่ือสนับสนุนการทำการเกษตร 
   ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม 
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
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อัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของ
องค์กร/สถาบัน เกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพ่ือร่วมกันจัดหา
ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต 
และบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมี
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนา
ผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจ
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้าง
แบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์   และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
   ๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับ ความต้องการแรงงานในภาค เพ่ือเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ประกอบอาชีพ             ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล    เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ แห่งใหม่
กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร-สุราษฎร์ธานี- 
นครศรีธรรมราช-สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือ
สนับสนุน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สาย
ระนอง-ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง-พังงา-
กระบี่-ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และ
เตรียมความพร้อม จังหวัด  สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมือง
ในพ้ืนที่พิเศษ ที่มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการ
จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะ
ของประชาชน การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะและพ้ืนที่ สาธารณะที่มีการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
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   ๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภู เก็ต  ให้ เป็นท่ าเรือหลัก 
(Homeport) ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่มีมาตรฐาน ความสะอาดและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค 
(กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้งการบำรุงรักษาร่องน้ำ 
   ๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป 
ยางพาราหาดใหญ่-สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ รถไฟ
ทางคู่ ชุมพร-  สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดน
สะเดา พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมือง
รอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 
๒ เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักท้ังภายในและต่างประเทศ 
   ๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนา 
และปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังท่า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและ
สนามบิน ภายในประเทศให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง
ท่าเรือสงขลา ๒ -หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสาย
หลักเป็น ๔ ช่องจราจร และการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการ
ขนส่งและกระจายสินค้า จากพ้ืนที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความ
สะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และอำนวยความสะดวกในการข้าม
แดนทั้งของประชาชน สินค้า และยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ 
ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้
เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบและกำหนด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณ
ชายฝั่ง รวมทั้ง จัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยนำ 
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำระบบการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำที่ทันสมัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ เ พ่ือ
แก้ไข ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้ง
จัดหาน้ำ เพ่ือชุมชนชนบทและน้ำเพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนา
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ระบบสำรองและ     กักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ ระบบจำหน่าย
น้ำและการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมข้ึนในเขต
เมือง เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
   ๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร) และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วม
ลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับ
ผู้ประกอบการ การให้ความรู้กับประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม การให้ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชนทุกวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณ
การเกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการดำเนินมาตรการ ๓ R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝัง
กลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ 
ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการสนับสนุนงบประมาณ 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย-     
ฝั่งอันดามัน-ประเทศแถบเอเชียใต้ ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ            
ด้านตะวันตกของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้
มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนอง และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร -ระนอง ที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองให้เป็น Western Gateway 
   ๒) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route) โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง- 
เมียนมา ควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งสอง
ฝั่งทะเล รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลของ
จังหวัดชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำแร่และเกาะต่าง ๆ ของจังหวัด
ระนองและประเทศเมียนมา 
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   ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based 
& Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อ
ยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และ
ชุมพร) ไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods 
พัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสำคัญอ่ืน ๆ ผ่านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา กำหนดเขตพ้ืนที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
   ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
(Green Culture & Livable Cities) ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดย
เน้น กรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้ง 
อนุรักษ์และ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้  และป่าชายเลน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มใน
สังคม และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart 
Living City ที่มีการวาง   ผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
วิสัยทัศน์ : “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพื้นฐานความเข้มแข็ง 
               ของชุมชน” 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งเน้นในการ
พัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 
   เกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ 
และไมผ้ล เป็นต้น ซึ่งในปี ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สำคัญ 
โดยการส่งเสริมและวิจัย เพ่ือคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้ กับกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 
   การค้าชายแดน หลังปี ๒๕๖๕ มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดจะขยายตัว 
โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่าน
ชายแดน ไทย - มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดน โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน    สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ือดึงดูดนักลงทุน ให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด 
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   การท่องเที่ยว หลังปี ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและ          
สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ และอาเซียน การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
  ความเข้มแข็งของชุมชน อัตลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน คือ การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ดังนั้น       การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั้งใน
ด้านทักษะฝีมือแรงงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การ
พัฒนาสุขภาวะของคนทุกวัย การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ 
และการยอมรับเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
  ๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
  ๒) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ 
  ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ๔) ชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และการตลาด 
  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว 
ข้าว ไม้ผล พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี 
  ๒) พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร 
  ๕) ส่งเสริมระบบตลาดกลาง ช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิต
ทางการเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  ๖) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพ่ือการส่งออก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 
  แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

  ๑. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมือง
ชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าและ
เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
  ๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๕. วางระบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันอุทกภัยเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ๖. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
  ๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด 
  
                       ๔. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
  ๕. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
  ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  ๓. สร้างความเขม้แข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ 
  ๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
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๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
   จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (strategic positioning) ประกอบด้วย        
๕ จุดยืน ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป     
ทั้งการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล ให้มีความเติบโตอย่างมั่ นคงของ
อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คือ อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์      
และอุตสาหกรรมยางพารา 
   ๒) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารฮาลาลที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓) การพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี บนพ้ืนฐานสังคมแห่งความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
   ๔) การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความสงบเรียบร้อยและปรับ  
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม สร้างปัตตานีเป็นเมืองสะอาด 
 
   เป้าหมายการพัฒนา   
   “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมที่สันติสุข”    
   คำอธิบาย 
   การกำหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่
ให้ความสำคัญกับการนำความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิด
และมุมมองต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความ
พอเพียงกับความสามารถใน การพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัด
ปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผล การเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการดำรงชีวิตในสังคม
อย่างมั่นคงของประชาชน 
   เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
การค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และ
การค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืช
พลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูป
อาหารสุขภาพและอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับ
นานาชาติ มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน 
แปลงย่อย แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
จังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแช่งขันได ้
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   ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการนำ
ปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนำ (Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคม
แบบพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักคิดในการผลิตและดำเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่ง
สกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นที่รังเกียจ โดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความสำคัญ
กับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่กำหนดให้สินค้า
และบริการของ   ฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก(Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการ
ฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตรา
สัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน       สร้างรายได้แก่จังหวัด 
   เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง
ในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น 
เยาวชนประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
และคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ
พร้อมสู่สังคมดิจิทัล ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองได้
อย่างเสรี มีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยสงบเรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่มีความเป็นพลเมืองปัตตานี 
พลเมืองประเทศท่ีเข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภท ได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน         มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบน
ฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และมี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่
ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 
   ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
   ๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
   ๒) การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   ๓) การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 
   เป้าหมาย 
   ๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
   ๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน 
และสร้างโอกาส แก่ชุมชน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักพ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและการแข่งขันได้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณ มูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดประกอบด้วย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มเกษตรฮาลาล ไม้ผล และกลุ่มเกษตรพรีเมี่ยมที่
มีศักยภาพแข่งขันได้ 
   ๒) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรมการเกษตร บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
   ๓) การจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตรของจังหวัดในรูปแบบ Big Data ที่มี
ความทันสมัย เชื่อมโยงและสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการผลิต การแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ และการตลาดการเกษตรของจังหวัด 
   ๔) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร โดยการส่งเสริมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครป และยาง
คอมปาวด์ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับตลาด และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตร
ปลายน้ำกับ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ๕) การสร้างคุณค่าทางการเกษตรที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และ
บริบทของสังคมจังหวัดปัตตานี เพื่อการหนุนเสริมศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากร (ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม) และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้ยั่งยืนครบองค์ประกอบตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ กรรม
พืชและการเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตรของพื้นที่ 
   ๖) การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) และไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์
ทาง การเกษตรบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอปูโก) พร้อมผลักดันทุเรียนทรายขาวให้เป็นผลิต ภัณฑ์ทาง
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การเกษตรบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมุนไพรทรงคุณค่าของ ปัตตานี (ไพล ปลาไหลเผือก) 
   ๒. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่
ป้อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้า
เกษตร ในกลุ่มยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก ประมง เพ่ือพัฒนาเมืองต้นแบบ
เกษตร อุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้มีฐานเศรษฐกิจที่มั่งคง และกระจายความมั่งคั่งให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งการขยายผลไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยรอบ 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่ง เพ่ือการ
ส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำประจำถิ่น (ปลาสลิดดอน
นา) พร้อมทั้งพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำใหม่ที่มีศักยภาพในตลาดเพ่ือยกระดับปัตตานีให้เป็นแหล่งกลางปูทะเล
แบบครบวงจร โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมให้มี การพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนพัฒนาระบบตลาด 
   ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางด้านอาหารเพ่ิมอาชีพและเพ่ิม
รายได้ในจังหวัดปัตตานี โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุ์กรรมดี และกระจาย
สัตว์พันธุ์ดี ไปยังเกษตรกร ให้เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่ สนับสนุนโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลัก
สุขอนามัยและ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (แบรนด์) จากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสินค้า
ที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือผลผลิตอาหาร
ฮาลาล รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ ข้าวเกรียบปลา (กรือโป๊ะ) บูดูสายบุรี ลูกหยี 
พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้างระบบตลาดเพ่ือการเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะทั้งในและ
ต่างประเทศ 
   ๕) พัฒนาพ้ืนที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม   
แปรรูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และอุตสาหกรรมแปรรูปประมง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการทำประมง และการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุน
ในพ้ืนที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง 
   ๓. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (ต้นทาง) 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สู่  Smart Farmer 
Young Smart Farmer และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย ปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้สร้างการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ และความ ต้องการของตลาด ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) 
และการปศุสัตว์  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความ
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เสี่ยงจากความผันผวน ด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนา ไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรราย
ย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur) 
   ๒) พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (young Smart Farmer) รวมทั้งสนับสนุนกลุ่ม สถาบัน 
เกษตรกรในพ้ืนที่ให้ เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างครบวงจร (Smart Farming) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจน
องค์ความรู้และเครือข่าย หน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน 
   ๔. พัฒนาคุณภาพแรงงาน และระบบบริการแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัด 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพคนในช่วงชีวิตวัยแรงงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงงานจังหวัดปัตตานีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ จังหวัดที่มุ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและต่อเนื่องภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาล  
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในพ้ืนที่และต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูป เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงาน สำหรับผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะแรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยเพ่ิมผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
   ๔) การเพ่ิมแรงงานคุณภาพเพ่ือลดวิกฤติปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการ
ผลิต ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อีกทั้งกำลังแรงงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดให้เป็นแหล่งกลางที่สำคัญของการผลิต
และพัฒนาแรงงาน คุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการมาตรฐานฮาลาล เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
   ๕) การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ สังคมผู้สูงอายุ) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานของจังหวัดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทักษะแรงงานแก่อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 
   ๕. พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า การบริการ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมลู (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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   ๒) พัฒนาพ้ืนที่ เป้ าหมายสามเหลี่ยมชายแดนใต้ (อำเภอหนองจิก) ให้ เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   ๓) ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนปัตตานี 
   ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
   ๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐใน
การ สนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของ
สินค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   (e-commerce) 
   ๖. สร้างบรรยากาศเมืองการค้า ชายแดนใต้ สร้างกลไกในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที่ยว 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงหนองจิก ปัตตานีกับสุไหงโกลก 
และเบตง พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการ จัดระบบสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสนับสนุนการลงทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและสนับสนุน
ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
   ๒) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นของบรรยากาศ
การค้า การลงทุน ทั้ งในรูปแบบของการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อของรัฐ การเชื่อมโยงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์กรภาคี รวมทั้งการสื่อสารการพัฒนาในรูปแบบสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ให้
ความสำคัญกับการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมบรรยากาศการค้าในพื้นที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อำเภอหนองจิก 
   ๗. พัฒนามาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และ
เสริมสร้างตลาดดิจิทัล สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเม่ียมปัตตานีรุกตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ  
(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  (๕) 
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
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   ๓) การพัฒนาบริการแห่งรัฐ เบ็ดเสร็จครบวงจรหนุนเสริมการตลาด การค้า การ
ลงทุนและการพัฒนาบริการของจังหวัดปัตตานี รองรับเสริมสร้างศักยภาพของการแข่งขันและการเชื่อมโยง
ของจังหวัดในพ้ืนที่ ภาค ประเทศ อาเซียน และนานาชาติ (OSS) 
   ๔) สร้างอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต โดยเฉพาะบริการดิจิทัลข้อมูล และ 
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนและการบริการนักธุรกิจ 
   ๘. พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของ
จังหวัดเพื่อรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาจังหวัดปัตตานีให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวทุกระดับในการเดินทางมาท่องเที่ยวและ
ลงทุน โดยมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับ
โลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเพ่ิม
สัดส่วน นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยและท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ที่ เชื่อมต่อจาก
สามเหลี่ยมชายแดนใต้ สุไหงโกลกและเบตง พร้อมทั้งการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทางใต้จากจังหวัดสงขลา
และการพัฒนาเส้นทางการ ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
   ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอำนวย
ความสะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
อาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริการ เช่น ที่พัก และมัคคุเทศก์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค 
   ๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของชุมชนโดยการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   ๔) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการฟ้ืนฟูชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการชายฝั่งแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม 
   ๕) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง 
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม อย่าง
ยั่งยืน 
   ๖) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การค้าและการลงทุน 
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   ๗) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ตอบสนองความ ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม และการยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเดิม 
และการสร้างกิจกรรม ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่มีมาตรฐานเพ่ือ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ชายแดนเข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว 
   ๘) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ ยว
ชายแดนโดยการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ได้มาตรฐาน พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Event) ที่หลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
   ๙) การสร้างสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวใหม่พร้อมทั้งการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีความพร้อมเชิงพ้ืนที่ อาทิ ไตรกีฬา วิ่งมาราธอน วิ่งเทรส ทั้งในรูปแบบกีฬาในประเทศ
และระดับนานาชาติ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
   เป้าหมาย 
   ๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 
   ๒) ชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม 
   ๓) ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถ
จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำ นิเวศน์ทางทะเล และ
พัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การสร้างการเติบโตของจังหวัดปัตตานีบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนสภาพแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การบริหารจัดการการเติบโตในทุกมิติของจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย (๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว 
โดย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี 
พร้อมทั้งการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน เป็นเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมีให้เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และบริบทของจังหวัดปัตตานี) (๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย การ
เพ่ิมมูลค่าของ เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล การปรับปรุงฟ้ืนฟูสร้างใหม่ทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลของ
ปัตตานี โดยเฉพาะอำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอปะนาเระ การฟ้ืนฟูชายหาดตามแนวอ่าวปัตตานี
โดยเฉพาะอำเภอยะหริ่ง พร้อมทั้งพัฒนา และเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
กำจัดขยะในแมน่้ำ ลำคลอง การเก็บขยะทางทะเล การสร้างแหล่งที่อยู่ของปลา เป็นต้น 
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   ๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดยการ
ปรับตัว เพ่ือลดความสูญเสียและความเสียจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตรปากคลองตุยงและในพ้ืนที่เสี่ยงในชายฝั่งตลอดชายฝั่ง
ทะเลของจังหวัด ปัตตานี (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯฉบับที่ ๑๒ และบริบทของจังหวัด
ปัตตานี) 
   ๓) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอำเภอหนองจิกโดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนผัง     
ภูมิเวศ พ้ืนที่อุตสาหกรรม การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี    
ในภาคการเกษตร ทั้งระบบของจังหวัดปัตตานี การสงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นชาวประมงพ้ืนบ้านให้อยู่บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
   ๔) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเกษตร
โดยการสร้างใหม่ฐานทรัพยากรแหล่งน้ำ ฝายชะลอน้ำ สร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และสร้างระบบกระจาย
น้ำใหม่เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เกษตรแปลงใหญ ่
   ๕) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง
ระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
   ๒. สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศโลกร้อน ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้
มี ประสิทธิภาพ และการพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง การรุกล้ำของน้ำเค็ม การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
   ๓) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ำท่วมในพ้ืนที่ท่วม
ซ้ำซากและพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด เช่น ตำบลปะกาฮะรัง ตำบลรูสะมิแล ตำบลตะบิ้ง เป็นต้น 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการบริหารจัดการภัยคุกคามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรและ
มิติด้านอ่ืน ๆ ของจังหวัด 
   ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกปัญหาความขัดแย้ งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำ การ
ปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความสะอาดสำหรับใช้ในภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะ
การสร้างความมัน่คงในการได้รับน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอและปลอดภัยในชุมชน 
   ๖) การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ประสบภัยซ้ำซาก เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติด้วยตนเอง 
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   ๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษา   
อัตลักษณ์ที่ดีงามบนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ย่ังยืน 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
(๒) การ บูรณาการ เรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม โดยมุ่งสร้างและพัฒนาจังหวัดปัตตานี ให้เป็นจังหวัดจิตอาสา 
เราทำดีด้วยหัวใจ ที่มีในทุกหมู่บ้าน    ทั่วทั้งจังหวัดและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต
จิตอาสาประจำถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
   ๒) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่
หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๓) การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมจากประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
และการพัฒนาต่อยอดนวัตวิถีในชุมชนของจังหวัดปัตตานีให้สามารถรักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามบนความเป็น      
พหุวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของชุมชน (บริบทความต้องการ
ของพ้ืนที่) 
   ๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าของอัตลักษณ์ประเพณีประจำถิ่นทั้งด้านการ  
แต่งกาย (ชุดบานง ชุดกูรง ชุดตะโละบลางอ) อาหารถิ่น (ข้าวยำ นาซิดาแฆ ไก่ฆอและ เป็นต้น) ภาษา (พิ
เทน     ปะนาเระ) และวิถีชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับการสร้างงานอาชีพ รายได้ และการท่องเที่ยว 
   ๔. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาวะดี 
แบบมีส่วนร่วม พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 
กลุ่มด้อยโอกาส (คนพิการ คนสูงอายุ คนยากจน ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พ้นโทษ คนเร่ร่อน/ขอทาน ผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบฯ ) 
   ๒) เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก เพ่ือลดปัญหาแม่ตาย
และเด็กพัฒนาการไม่ผ่านเกณฑ์ 
   ๓) เสริมสร้างสุขภาพจิตแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบให้ได้รับการเยียวยาทั่วถึงต่อเนื่องจนมีภาวะปกติสุข พร้อมทั้งระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน         
ร่วมแก้ปัญหา การเจ็บป่วย ป่วยตาย ในโรคสำคัญของจังหวัด 
   ๔) เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน    
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน 
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   ๕) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   ๕. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เติมเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชน
เข้มแข็งพ่ึงตนเอง โดยการมีส่วนร่วม ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลการ
จัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส 
สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจน สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดิน
ทำกินและการบริหารจัดการที่ดิน ของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากร
กลุ่มร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
   ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐใน
การสนับสนุนความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของ
สินค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce) 
   ๓) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจ เพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาส เศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการ   ที่ผลิตได้และขายเป็น 
   ๔) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทั้งกัน 
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค 
ประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุน
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ 
สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
   ๕) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ
การพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 



99 
 
 

 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมอืง  จังหวัดปัตตานี 

   ๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พื้นที่แห่ง
การเรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาคุณภาพ เพ่ิมบทบาทการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง และเสริมการพัฒนาสันติสุขในพื้นที่ 
   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book บทเรียนออนไลน์ (E-learning) ห้องเรียน
เสมือนจริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพ่ือยกระดับการศึกษาขยายโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและสถานศึกษา          
ทุกประเภทของจังหวัดให้จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาขีดความสามารถครูและการสร้างสื่อการ
เรียนรู้  ที่สอดคล้องกับความจำเป็นและบริบทของพ้ืนที่ 
   ๓) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่มีขีด
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดนวัตกรรม 
   ๔) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของผู้สูงอายุ ใช้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนจังหวัด 
   ๕) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยการสร้างความเป็นอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากร มนุษย์ และการสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
   ๖) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
มุ่งพัฒนาคนปัตตานีให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และเทคโนโลยีที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเพื่อให้ทุกคนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   ๗) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยสร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และ
มีคุณธรรม โดยการสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ และการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
   ๗. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจังหวัดให้เป็นภาครัฐของประชาชนที่มี
ความเข้มแข็ง ทันสมัย และธรรมาภิบาล 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) ส่งเสริมการพัฒนาการบริการของหน่วยงานรัฐในจังหวัดปัตตานีโดยยึดประชาชน
เป็น ศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พัฒนาระบบบริการของ
รัฐให้ได้ มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๒) เสริมสร้างการบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค 
ยุทธศาสตร์จังหวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมาย
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และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดในทุกระดับ 
   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานรัฐของจังหวัดปัตตานีให้มีความทันสมัย สามารถ
บริหารจัดการภารกิจและบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล 
   ๔) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพที่มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจ เข้าถึง 
การพัฒนาของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 
   ๕) เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือมุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
   ๖) การสร้างนวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการบริการจัดการ ภาครัฐให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เชื่อมโยงการคมนาคม 
   เป้าหมาย 
   ๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
   ๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักพ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความม่ันคง ยุติธรรม และ
มีประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนารักษาความสงบภายในเพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุข
ในจังหวัดโดยการพัฒนากลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญของ
หมู่บ้าน 
   ๒) การสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  และรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
   ๔) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส สนับสนุนในการสร้างอาชีพรายได้และสนับสนุนการเพ่ิมผลิต
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งการกระจายบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิง
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ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ
พร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
   ๕) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชน
และความม่ันคงของจังหวัดด้วยการทำงานแบบบูรณาการ ผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และ
คุณภาพบุคลากร 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม 
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น เน้นการกลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ด้าน
ความมั่นคงและการพัฒนายกระดับศักยภาพความเข้มแข็งคนในชุมชนปัตตานี เพ่ือให้ปัตตานีเป็นเมือง
ปลอดเหตุพัฒนาพื้นที่สู่ความสันติสุขท่ียั่งยืน 
   ๒) การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของจังหวัดและเสริมสร้างสังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี เพ่ือความเชื่อมั่นของสังคมและนานา
ชาดิที่มีต่อปัตตานี พร้อมทั้งสร้างมาตรการกลไกที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความแตกต่างทาง
ความคิดทางสังคมให้ลดลง พร้อมทั้งเฝ้าระวังปัญหาความไม่ม่ันคงจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ประมง และบริการอื่นในพ้ืนที ่
   ๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญ
ต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ๔) การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการ
ติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการ
คมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับ
กลุ่มจังหวัด ประเทศอาเซียน และนานาชาติ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ และพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่ง
และ โลจิสติกส์รองรับยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้เพ่ือการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมหนอง
จิกกับ ด่านชายแดนสุไหงโกลกและเบตง 
   ๒) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคหนุนเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงสันติสุขในพื้นที่ 
   ๓) การพัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ทางน้ำเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ประมงและการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานีกับพื้นที่ระหว่างประเทศ พัฒนาท่าเทียบเรือของ
จังหวัดระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
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   ๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงบริการแห่งรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาของพ้ืนที่ และศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
   ๔. ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ 
ทันสมัย เมืองสะอาด อนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบ Smart City ชายแดนใต้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมผู้สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   ๒) การยกระดับโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองเพ่ือการพัฒนา
สู่พื้นที่แห่งความทันสมัยและเป็นสากล (Smart City) โดยการส่งเสริมให้พ้ืนที่มีความพร้อมในการเป็นพ้ืนที่
ที่สะอาดและอนุรักษ์พลังงาน พื้นที่ที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พ้ืนที่ที่เป็นอารยะสถาปัตย์ พื้นที่
ที่มีความสะดวกสบาย และเชื่อมโยงการเดินทางอย่างทั่วถึงและปลอดภัย และเป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบให้
มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นปัตตานี ทั้งนี้ กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลตันหยงลูโละ และตำบลบาราโหม พื้นที่ที่มี
ศักยภาพ และพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่หลักทางเศรษฐกิจ 
   ๓) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่ เมืองแห่งความทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีเน้นการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจจังหวัด สังคมและเทคโนโลยี และพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิตอล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๔. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  “ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา ดำรงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับ
ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  ๑ .๒  ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและการแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๗ ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเครื่องมือ เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
สะพานระบบการขนส่งทางน้ำและท่าเทียบเรือ  
  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม  
  กลยุทธ์ที่ ๒.๓ จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และโครงการตามแนว
พระราชดำริ  
  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สนับสนุนให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุน
ในท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด  
  กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์         
เป็นแนวทางการดำเนินงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุก
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  
  กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
  กลยุทธ์ที่ ๕.๕ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม     
                         ในการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  กลยุทธ์ที่ ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต               
                   และทรัพย์สินของประชาชน 
  กลยุทธ์ที ่๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น 
                     ภายในจังหวัด  

  กลยุทธ์ที่ ๖.๓ การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
  กลยุทธ์ที่ ๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตอาสา 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
  วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) “พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุข 
ภายใต้เศรษฐกิจที่ ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”  
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  พันธกิจการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ การค้า การลงทุน  
   ๒. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสถาบันครอบครัว 
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ 
   ๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   เป้าประสงค์ 
   ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ  
   ๒. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน 
   ๓. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ประชาชนได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเปน็ไปตามความต้องการของ 
                                  ท้องถิ่น 
 
   ๕. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   ๖. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเสริมสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เชื่อมโยงตลาดและนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจำหน่าย
สินค้าท้องถิ่น การค้าออนไลน์ และสตาร์ทอัพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินค้า เพ่ือนำไปสู่ตลาดสากล 

  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
จัดการและอำนวยความสะดวก 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัด
การพลังงาน 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก ท่าเทียบเรือ และสนามกีฬา 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร การขนส่ง และอำนวยความปลอดภัยทางถนน 
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  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทำผังเมือง ผังตำบล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

  กลยุทธ์ที่ ๑ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมอนุ รักษ์ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเมือง 
  กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ

ส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น      

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ ศิลปะ จารีต

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต สถาบันครอบครัว      
      และชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 ๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี  
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 
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  ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป       
                    และการตลาด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพ้ืนฐานสงัคมพหุวัฒนธรรม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
                           อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยง 
                          การคมนาคม   
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
                          จัดการภาครัฐ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ  
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม  
                          ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่  
                          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และ 
                           เมืองท่องเที่ยวชายแดน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น 
                           มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่  
                          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
  ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่    

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยง 
                          การคมนาคม  
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                              มนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ปัตตานี 

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
และส่งเสริมอาชีพชุมชน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บริการสาธารณะ และการจัด

การพลังงาน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม

การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการศึกษา การกฬีา 
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐาน
เกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า

การบริการ และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน 
ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ

การตลาด 

ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจที่สำคัญ 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง

ท่องเที่ยวชายแดน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

ความมั่นคง 
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การเสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ัง และ

การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลือ่มล้ำใน

สังคม 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิ
สติกส ์

การเตบิโตทีเ่ป็น
มิตรกบั

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ

ป้องกันการทจุริต
ประพฤติมิชอบ 

และ ธรรมาภิบาล

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกจิ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
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ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ 
สอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตาม 
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น ประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด 
กำหนด กรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนา ตามท่ีได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กำหนดแนวทาง      
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  (๑) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
  (๒) ความเพียงพอของทรัพยากร เพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  (๓) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กำหนดไว้ ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
  (๔) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร ทีใ่ช้ในการ 
                             ประเมินประสิทธิภาพ 
  (๕) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
  (๖) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อ  
                             กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนด  
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง ในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้อง และความสามารถวัดความสำเร็จ
หรือ ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 ๒. การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้ 
  (๑) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  (๒) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
  (๓) การประเมินผลกระทบ 
 
 ขั้นตอนที่  ๒ คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการการติดตาม            
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
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กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการการ
ติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนา ตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล          
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 ๓. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการติดตาม และประเมินผล 
 ๔. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
 ๕. ประชุมสำหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบ 
แนวทางและวิธีการที่กำหนด 

 การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. การใช้แบบสอบถาม 
 ๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
 ๓. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
 (๒) สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๖๑๗ โครงการ และงบประมาณใน
การดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๒๗๖,๑๖๐,๕๑๕.๕๗ บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)  ซึ่งได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๔๘ โครงการ คิดเป็น ๒๘.๒๘ % และดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๕๗,๘๘๒,๑๑๑.๗๙ บาท (เงินสองพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปด
แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็น ๑๓.๐๗ %  โดยแยกเป็นรายไตรมาส 
ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวนทั้งสิ้น ๗๘๒ โครงการ 
คิดเป็น ๓.๙๙ % และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น  ๒๑๑,๔๒๗,๒๘๙.๘๕ บาท  คิดเป็น ๑.๒๒ %  
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   ๒.๒)  ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๒ โครงการ 
คิดเป็น ๕.๙๓ % และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓๔,๘๒๕,๙๖๖.๔๘ บาท  คิดเป็น ๓.๑๐ %  
 
 
   ๒.๓) ไตรมาสที่  ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๑๓ 
โครงการ คิดเป็น ๕.๖๗ % และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๗,๕๕๘,๙๙๙.๑๔ บาท  คิดเป็น 
๒.๕๙ % 
 (๓) ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดในอนาคต 
  ๑) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    ๑.๑) การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนินการในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งใน
การจัดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำนวนน้อยและเป็นกลุ่มเดิม ๆ ควรจะมี
การประชาสัมพันธ์ในหลายๆ รูปแบบ และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเพ่ือสร้างแรงจูงใจ สร้างจิตสำนึกการมี
ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม และการให้ความสำคัญในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือทำให้เกิด
ความร่วมมือและความต้องการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนามีผลในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
    ๑.๒) การจัดทำแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาได้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละ
แห่งมีบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
  ๒) ความเสี่ยงในการดำเนินการและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 
    ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นควรนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ไปเป็นแนวทางในการบริหารงานในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ทั้งงานนโยบาย และงาน
ตามภารกิจให้ครอบคลุมปัญหาทุกด้านและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด
ร่วมกันและเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม  
    ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองให้
ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบติั 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน , สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-

2570) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนำมาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา

เทศบาลตำบล รูสะมิแล สามารถสรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา

เทศบาลตำบลรูสะมิแล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 

พาณชิย์ 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

อุตสาหกรรมและโยธา 

กองช่าง 

เทศบาลตำบล

รูสะมิแล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศกึษาศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม และ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 

บริหารงานทั่วไป 

 

การศกึษา 

บริหารงานทั่วไป 

การศาสนาวัฒนธรรม ฯ 

เคหะและชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

อุตสาหกรรมและโยธา 

กองศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการ

พัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการ

แก้ไขปัญหาความยากจน 

 

 

 

บริหารงานทั่วไป 

บริการชุมชนและสังคม 

 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

บริหารงานทั่วไป 

เคหะและชุมชน 

 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวติและ

สวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ 

การดำเนินงานด้านอื่น 

สังคมสงเคราะห์ 

การรักษาความสงบ

ภายใน 

สาธารณสุข 

งบกลาง 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

เคหะและชุมชน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ 

ที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 

บริการชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ 

การดำเนินงานด้านอื่น  

สังคมสงเคราะห์ 

บริหารงานทั่วไป 

การศกึษา 

การพาณิชย์ 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

งบกลาง 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง

สาธารณสุข 

กองศึกษา 
เทศบาลตำบล

รูสะมิแล 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวกีฬา  

และนันทนาการ 

บริหารงานทั่วไป 

บริการชุมชนและสังคม 

 

บริหารงานทั่วไป 

เคหะและชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

กอง

สาธารณสุข 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 

 

เคหะและชุมชน 

 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

กอง

สาธารณสุข 

 7 4 11 5  
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 

การตดิตามและประเมินผล 

   

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13  2. ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 

13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม

แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 

ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

4.1  การติดตามและประเมินนการติดตามและประเมินผล 
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2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                    

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 2.  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 

และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว

ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 

 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา                 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ                  
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสั งคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                         
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ                       
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ  อาทิ มิติเศรษฐกิจ                          
ที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและภาคเกษตร                    
ยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒน า                  
ของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ                  
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถ
พัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญ                  
สำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่น                     
ในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที jรอบคอบ            
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด                 
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลัก              
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน  ประชารัฐเพ่ือยกระดับ                
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติ              
จะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ                        
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 



๓๗ 
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ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุ คคล และมีความมั่นคง              
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก                            
ที่นำไปสู่ การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครั วมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง                 
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน                    
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์       
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถ                 
สร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต                         
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสงัคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู                           
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับ ผิ ดชอบต่ อสั งคม  มี ค วาม เอ้ื ออาทร เสี ยสละ เพ่ื อผลประโยชน์ ส่ วน รวม  รั ฐบ าลมี น โยบ าย                             
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน              
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย                 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี              
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รั ฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) 
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน              
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุข                
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง                  
มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเส ริมสร้าง              
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย                           
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่สำคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน (๒) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่
อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคงของชาติ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับ              
ภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒)                  
การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
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 ๔. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไก
ให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและ
องคก์รขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้น                    
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”                
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  เพ่ื อให้ สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ  และสั งคมโลกสมั ย ใหม่  (๒ ) “ปรับปั จจุบั น”                    
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ               
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบ                
การ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ 
ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ              
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไป
กับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคน                
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุน                        
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓)                    
เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ                                  
ปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ ของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 
(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่                    
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชั ดเจน โดย (๑) 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา                
ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ               
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง ใน
สถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 
(๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชี วิต  มุ่ งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
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 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียน   
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) 
การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม              
โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ             
ที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน                       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะ                  
นอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดย                  
(๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม                 
ในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓ ) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ ระดับอาชีพ และ                          
(๔)  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ              
ที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน              
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและ                          
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม              
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด                        
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง                      
กลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
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 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ                
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) 
ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘)  สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่
ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่ เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย                
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย                
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ                         
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต                 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
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 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ                  
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู                        
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ   
ทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ             
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาด              
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ               
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง                
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) 
สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลด              
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม                
และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์                      
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม                   
และธรรมาภิบาล 
 



๔๔ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย              
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ             
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม                 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการทำงานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า                  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน 
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ                
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย  มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่
สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ                    
(๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า                 
ในอาชีพ 
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 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม               
และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้
มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ (๓) การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค  โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ร่ วมกัน  (๔ ) ส่ ง เสริม ระบบยุติ ธรรมทางเลื อก  ระบบยุ ติ ธรรมชุ มชน  และการมี ส่ วน ร่ วม                      
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มี
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง                
ความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้ าและ                  
การลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคม                   
ทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชน             
ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงให้มี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
ยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำประกอบกับ                
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริ การ
สาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้ เกิดความแตกแยก นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ำ ยัง
ไม่ เป็นระบบโครงข่ายที่ สมบูรณ์  ในขณะที่ความเสี่ ยงและผลกระทบที่ เกิ ดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน                    
มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการ  ยัง
ขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
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 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม                
เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

 
    ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

  ๑.๑ หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ - ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
  สำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ                  
ที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ
ใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม           
ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ  การพัฒนาที่ยั่ งยืน (sustainable development goals : SDGs)            
ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนา                   
ที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐  
  การจัดทำแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังให้สามารถกำหนด
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
  ๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรก ที่ถูกใช้ให้
เป็นกลไกเชื่อมโยง สู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ              
ในช่วง ๕ ปี โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สำคัญ 
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทำให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหาร
จัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสำหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และ
ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กำหนด
พ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และกำกับ ให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้อง กับเป้าหมายรวมของประเทศ 
รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 
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  ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
      ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุน ใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ำ การลงทุน               
ในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก                
และภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพมา
ต่อเนื่องหลายปี 
      นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์                 
ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้ านเศรษฐกิจ                
ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน 
อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืน ๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน               
จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สังคมโลกมีความ เชื่อมโยง
กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ 
ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
   ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย
มากขึ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา                   
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ 
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่ สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี  ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาส                           
การพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่ าง ๆ เนื่องจากการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่  ในขณะที่ปัญหาสิ่ งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น                             
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น                  
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า              
ในอดีต 
   ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง อย่าง
ชาญฉลาดมากขึ้น  ต่อจากนี้ ไป  ประเทศไทยต้องปรับ เปลี่ ยนครั้ งใหญ่  เพ่ือแก้ ไขปัญหารากฐานสำคัญ                    
ที่เป็น จุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์          
จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการ       
บูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้
อย่าง แท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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     ๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม            
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ                 
และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
     ๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา 
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไก
ระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ 
     ๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ ในตลาดแรงงานและทักษะที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมทีส่่งผลต่อสุขภาพ 
     ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการ               
ของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทำ
กิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่ วถึ งทั้ งใน เชิ งปริมาณและคุณ ภาพ ตลอดจน                    
สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา               
โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมให้ชุมชน    
จัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดย
มุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
     ๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง              
ของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ                     
ของฐานการผลิตและฐานรายได้ เดิม  และยกระดับห่ วงโซ่มู ลค่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา                               
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการทำธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มี  
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ศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงในอนาคต 
     ๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร                
มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทำกินของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม                       
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้
เกิดการประหยัดต่อขนาด 
     ๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่ มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอด                    
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพื่อสร้าง                      
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจน
สร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
     ๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึง
การสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
      ๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว             
ที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุล                   
และยั่ งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวที่ คำนึงถึงขีดความส ามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ                        
และศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการผลิต
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
     ๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ            
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและนำ
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการพัฒนาความเชื่ อมโยงด้ าน คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์                          
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา                 
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
     ๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน                
และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ผู้ประกอบการ เพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
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     ๑.๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม                
เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต               
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
     ๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง                    
ทาง ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                  
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
     ๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                  
การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้ งด้ าน ระบ บ การบ ริ ห ารงานและบุ คล ากร มี ก ารบ ริห ารจั ด การภ าครั ฐที่ โป ร่ ง ใส  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ                       
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบ              
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
     ๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก                 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจต่าง ๆ 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้าง ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
     ๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ 
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่ สร้างรายได้สำหรับ
ประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้ เจริญ เติ บ โตและแข่ งขัน ได้อย่ างยั่ งยืน  รวมทั้ งการเพ่ิ มประสิทธิภ าพกลไกการขับ เคลื่ อน                    
การพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา     
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี 
ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม
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บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
     ๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  ให้ความสำคัญกับการพัฒนา                          
ผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                     
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
     ๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ
แข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและ               
การให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น                      
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
     ๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ  ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี                
การปรับระบบการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอ ง                     
ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
สร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ 
และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 
 

     ๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      ๒.๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน                   
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี                  
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
      ๒.๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้ มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
      ๒.๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ๒.๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี                      
การทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
      ๒.๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง                  
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
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      ๒.๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้ งในระดับ                      
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ                    
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค                   
และโลก 
  ๒.๒. เป้าหมายรวม 
      เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ              
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
      ๒.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม                 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์                
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ                     
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      ๒.๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี                         
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ             
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
      ๒.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า  และบริการ มีระบบการผลิต              
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมี เสถียรภาพและมี อัตราการขยายตั ว เฉลี่ ยร้อยละ ๕  ต่อปี  และมีปั จจัยสนับสนุน  อาทิ                         
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
   ๒.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร                
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ                  
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ                     
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒.๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์                     
ที่ดีและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง                   
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ              
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 

   ๒.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่ม
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การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอ ง                      
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ                
ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน                  
กับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาคใต้ 
   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 
   ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่ เป็น                
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ 
ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต้                
มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่                
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
   ดังนั้ น  การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ ยวให้ เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษา           
ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                         
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  “ภาคใต้ เป็นเมืองท่องเที่ ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก                         
เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุน                     
กับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกแผนพัฒนา
ภาคใต้ 
   ๒) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและ                 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม 
   ๔) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ
เชื่อมโยงการค้าโลก 
   ๕) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้ เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ                   
สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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   เป้าหมาย 
   ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   ๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค 
เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของ
สถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร 
การผลิตและจำหน่ายสินค้าท่ีระลึก และธุรกิจบริการด้านการแพทย์ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษา และบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ระดับบน (High End) 
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร              
เพ่ือการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธี ตรวจคนเข้าเมือง
ของผู้โดยสารเรือสำราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม บริการต่อเนื่องและ                          
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยง               
กับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อมของชุมชน                    
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่ งที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ งจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยว                  
การประชาสัมพันธ์  และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา 
ด้านอาหาร เป็นต้น 
   ๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง
มวลชน (Monorail) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง มวลชน 
(Monorail)ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงาน
ทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัย ภัยพิบัติ การ
ใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และการบูรณาการเชื่อมโยง 
CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของประชาชน                 
ในการมีส่วนร่วมและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล   
ที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช                 
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และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่าย ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast 
หรือ Thailand Riviera) โดยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ ยวให้มีมาตรฐาน เพ่ืออำนวยความสะดวกและ                      
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ส่งเสริม                        
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว                    
สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว                  
ของภาค 
   ๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                  
เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อาทิ ขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง หัวร้อยรู) 
และสุขภาพ (ระนอง กระบี่  สตูล สุราษฎร์ธานี  และพัทลุง) ท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม                        
(วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช                  
และระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา Satun Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก 
Global Geo Park ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี) การท่องเที่ยว                      
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและบริการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ                       
แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ และระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสม                 
ตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวผ่านระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการ
ท่องเที่ยว 
   ๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่                     
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและสนับสนุน                    
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง รวมทั้ง
เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่นบนฐานของทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของชุมชน 
สร้างเครือข่ายการท่องเที่ ยวชุมชนให้ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ ยวรายใหญ่  ตลอดจ นสนับสนุน                   
การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพ่ือเป็นแหล่ง
สร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง                      
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพลิเคชั่น 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่                     
ของประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่  - สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City)                    
โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตภัณฑ์
ยางพาราปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ ใช้ในงานวิศวกรรมหรือ                       
ใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพ้ืน แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน และผสมยางมะตอย
สำหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟืน อุปกรณ์ เพ่ือการเรียน การสอนทางการแพทย์                          
และสายน้ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่ งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา                       
(ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการ               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขาย ยางของประเทศและตลาดโลก 
   ๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี                
และชุมพร เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ำมันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการกำหนด
มาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย 
อินโดนี เซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกำหนด มาตรฐานราคาน้ำมันปาล์ม                            
เพ่ือเพ่ิมอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ำมันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ 
   ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร                  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมัน รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอาง                   
และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจำหน่าย
ยางพาราได้มากข้ึน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง  
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น 
ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ                
(กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้นโดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย               
และสนับสนุน การใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบำรุงรักษา                          
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การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนา
ระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ได้พัฒนาระบบ                            
ขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่าง ๆ 
อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน 
อาทิ การท่องเที่ยว การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบัน
เกษตรกร/สหกรณ์  เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต การดำเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ                       
และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ                  
(Niche Market) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำ อุตสาหกรรมประมง
ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิต                   
ที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม กฎกติกาสากล การส่งเสริม                    
การจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการประมง IUU                
ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพ้ืนที่ จั งหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช สงขลา                   
และชุมพร 
   ๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
ความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการ
ทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล หรือในพ้ืนที่ปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้ำมันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้ง พืชเศรษฐกิจอ่ืน) ที่คำนึงถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู้  ด้ าน เทคโนโล ยีและนวัตกรรมใหม่ๆ                          
เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง เครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้ำ                 
เพ่ือสนับสนุนการทำการเกษตร 
   ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่ ม เกษตรกรรุ่น ใหม่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ การเป็น เกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ                             
(Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบัน 
เกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทั ล 
ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ start up และ
การพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
   ๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ ความต้องการแรงงาน
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ในภาค เพ่ือเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม                 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่                     
กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร -สุราษฎร์ธานี- นครศรีธรรมราช-
สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือสนับสนุน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สายระนอง-ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยง
พ้ืนที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ 
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อม จังหวัด  สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษ ที่มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ การ
ท่องเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุข
ภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและพ้ืนที่ สาธารณะที่มีการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport)                   
ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐาน ความ
สะอาดและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้ง   การ
บำรุงรักษาร่องน้ำ 
   ๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
หาดใหญ่-สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ ชุมพร-                      
สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่ งระบบราง                  
ในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ ๒ เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ 
   ๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่ อมโยงภาคใต้กับ เส้นทางการค้าโลก โดยกา รพัฒนา                             
และปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
รวมทั้ งการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังท่า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน 
ภายในประเทศให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา ๒ -
หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร และ
การพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้ เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้า                       



๕๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒570) : เทศบาลตำบลรสูะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี     
 

จากพ้ืนที่ตอนในสู่พ้ืนที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริการ และอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร               
โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ
ทางทะเล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบ                 
ที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบและกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่
เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำที่ทันสมัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในพ้ืนที่ที่ เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ  พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ำ เพ่ือชุมชนชนบท                     
และน้ำเพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสำรองและกักเก็บน้ำ และระบบ ส่ง
น้ำดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ ระบบจำหน่ายน้ำและการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นในเขตเมือง เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบ
จากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
   ๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความมั่ นคง
ด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) 
และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ภ าคประชาชน เข้ามามีส่ วนร่วมในการดำเนินงาน                        
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้ความรู้กับประชาชนในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม                   
การให้ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกวัย                           
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย ส่งเสริม
และเข้มงวดการดำเนินมาตรการ ๓ R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะ                 
เป็นพลังงาน เป็นต้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
ท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการสนับสนุน
งบประมาณ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงสร้าง
พ้ืนฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย – ฝั่งอันดามัน -
ประเทศแถบเอเชียใต้ ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ ด้านตะวันตกของประเทศไทย
ได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนอง และการเชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร-ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองให้เป็น Western 
Gateway 
   ๒) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) 
โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง- เมียนมา ควบคู่กับ
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้ง สองฝั่งทะเล รวมทั้ง                     
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal 
Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำแร่และเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา 
   ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์ม
ในจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้ เคียง (กระบี่  และชุมพร) ไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่ มี                       
มูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยางพารา
และการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสำคัญ อ่ืน ๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา กำหนดเขตพ้ืนที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green 
Culture & Livable Cities) ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้นกรอบ                      
การเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้ง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ                
การท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยกำหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart Living City ที่มีการวางผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ทันสมัย 
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ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
  ๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
                         วิสัยทัศน์ : “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพื้นฐาน
ความเข้มแข็งของชุมชน” 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งเน้นในการพัฒนา เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 
   เกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด                
โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น 
ซึ่งในปี ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สำคัญ โดยการส่งเสริมและวิจั ย 
เพ่ือคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม                  
และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
   การค้าชายแดน หลังปี ๒๕๖๕ มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดจะขยายตัว โดยอาศัย
ศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย - 
มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดน โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่งอำนวย                 
ความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งในและต่างประเทศเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด 
   การท่องเที่ยว หลังปี ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวที่ เพียงพอและได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศ และอาเซียน การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
  ความเข้มแข็งของชุมชน อัตลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ 
การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น  การสร้าง                 
ความเข้มแข็งของชุมชนจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงาน                  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาวะของคนทุกวัย                  
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ และการยอมรับเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
  ๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
  ๒) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ 
  ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ๔) ชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
การตลาด 
  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล 
พืชสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี 
  ๒) พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการในลักษณะการ
รวมกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
  ๕) ส่งเสริมระบบตลาดกลาง ช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิต                      
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  ๖) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและ                    
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 

  แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมืองชายแดน         
เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือรองรับ                       
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
  ๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๕. วางระบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันอุทกภัยเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่พ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
  ๖. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน 

  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
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  ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวก และบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยว                   
เชิงวัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
 

  ๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัด 
  ๔. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
  ๕. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาเพื่อยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด 
  ๓. สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ 
  ๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรค 
  ๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตาน ี
   จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (strategic positioning) ประกอบด้วย ๕ จุดยืน 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งการค้าใน
ประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล ให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ 
ด้าน คือ อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรมยางพารา 
   ๒) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓) การพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  บนพ้ืนฐานสังคมแห่งความหลากหลาย                     
ทางวัฒนธรรม 
   ๔) การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความสงบเรียบร้อยและปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม สร้างปัตตานีเป็นเมืองสะอาด 
 
   เป้าหมายการพัฒนา   
   “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม                      
ที่สันติสุข”    
   คำอธิบาย 
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   การกำหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการที่ให้
ความสำคัญกับการนำความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมอง
ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถ               
ในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผล การเกษตร
และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน 
   เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้า
อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบ
ดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหาร               
ฮาลาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความเข้มแข็ง                      
ทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้ งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลงใหญ่                          
และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบู รณ์ ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน                               
และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แ ข่งขัน
ได ้
   ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการนำปรัชญา     
วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนำ (Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
โดยการนำหลักคิดในการผลิตและดำเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รังเกียจ 
โดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้ อสายจีน                  
ในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตน               
อย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่กำหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก(Major Product) ใน
การเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล               
เป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงานสร้างรายได้แก่จังหวัด 
   เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข  หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย                   
ของวัฒนธรรม มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมี ความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง                          
ในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น เยาวชน
ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และค งไว้                
ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล ระบบบริการ
ของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถแสดงออก
ถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี มีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการต นเอง                 
ให้มีความปลอดภัยสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจ               
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ในพ้ืนที่มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภท ได้รับการจัดการให้
ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถี
ชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความหลากหลายประเพณี  และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน                     
และมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย   
ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 
 
   ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
   ๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  การ
บริการ และการท่องเที่ยว 
   ๒) การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   ๓) การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 
 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 
   เป้าหมาย 
   ๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
   ๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้  สร้างงาน และสร้าง
โอกาสแก่ชุมชน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดลำดับความสำคัญ
ของกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักพ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตร 
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและการแข่งขันได้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณ มูลค่า และความหลากหลายของสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดประกอบด้วย เกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอด ภัย เกษตรชีวภาพ                  
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มเกษตรฮาลาล ไม้ผล และกลุ่มเกษตรพรีเมี่ยมที่มีศักยภาพแข่งขันได้ 
   ๒) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
การเกษตร บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 
   ๓) การจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการเกษตรของจังหวัดในรูปแบบ Big Data ที่มีความทันสมัย 
เชื่อมโยงและสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต การแปรรูป 
การสร้างผลิตภัณฑ์ และการตลาดการเกษตรของจังหวัด 



๖๖ 
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   ๔) ส่ งเสริมกลุ่ม เกษตรกรใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต                       
ทางการเกษตร โดยการส่งเสริมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครป และยางคอมปาวด์ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับตลาด และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตรปลายน้ำกับ                   
จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
   ๕) การสร้างคุณค่าทางการเกษตรที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และบริบท                   
ของสังคมจังหวัดปัตตานี เพ่ือการหนุนเสริมศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบริหาร
จัดการทรัพยากร (ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม) และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตร                  
ของจังหวัดให้ยั่งยืนครบองค์ประกอบตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและการเพ่ิมความหลากหลาย
ทางการเกษตรของพ้ืนที ่
   ๖) การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนาไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) และไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอปูโก) พร้อมผลักดันทุเรียนทรายขาวให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิม
มู ลค่ า เพ่ิ มท างการเกษตร และการเสริมส ร้ างโอกาส ในการพัฒ นาสมุน ไพรทรงคุณ ค่ าของปั ตตานี                      
(ไพล ปลาไหลเผือก) 
   ๒. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ป้อนสู่เกษตร
อุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตรในกลุ่ม
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก ประมง เพ่ือพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตร อุตสาหกรรม                 
ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้มีฐานเศรษฐกิจที่มั่งคง และกระจายความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งการขยายผล
ไปยังพื้นท่ีที่มีศักยภาพโดยรอบ 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่ง เพ่ือการส่งออกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำประจำถิ่น (ปลาสลิดดอนนา) พร้อมทั้งพัฒนา
ผลผลิตสัตว์น้ำใหม่ที่มีศักยภาพในตลาดเพ่ือยกระดับปัตตานีให้เป็นแหล่งกลางปูทะเลแบบครบวงจร โดยพัฒนา                
เพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการจัดการฟาร์ม รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้ มาตรฐานและเป็นไปตาม
กฎและกติกาสากล ตลอดจนพัฒนาระบบตลาด 
   ๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางด้านอาหารเพ่ิมอาชีพและเพ่ิมรายได้                 
ในจังหวัดปัตตานี โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุ์กรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดี                  
ไปยังเกษตรกรให้เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่ สนับสนุนโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (แบรนด์) จากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้
วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือผลผลิตอาหารฮาลาล รวมทั้ง



๖๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒570) : เทศบาลตำบลรสูะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี     
 

ส่งเสริมตลาดสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ ข้าวเกรียบปลา (กรือโป๊ะ) บูดูสายบุรี ลูกหยี พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้างระบบตลาดเพื่อการเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะทั้งในและต่างประเทศ 
   ๕) พัฒนาพ้ืนที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูป
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และอุตสาหกรรมแปรรูปประมง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม ส่งเสริมการทำประมง และการ
แปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่โดยการให้สิทธิพิเศษมาตรการทาง
การเงินและการคลัง 
 
   ๓. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (ต้นทาง) 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สู่ Smart Farmer Young Smart 
Farmer และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย ปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้สร้าง                     
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการ                
ของตลาดร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) และการปศุสัตว์ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา รวมทั้ง
เสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกร มือ
อาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart 
Entrepreneur) 
   ๒) พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (young Smart Farmer) รวมทั้งสนับสนุนกลุ่ม สถาบัน เกษตรกร ใน
พ้ืนที่ให้ เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างครบวงจร (Smart Farming) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่ทันสมัยในการจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนองค์ความรู้และเครือข่าย                 
หน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
และลดปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน 
   ๔. พัฒนาคุณภาพแรงงาน และระบบบริการแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ             
ของจังหวัด 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาศักยภาพคนในช่วงชีวิตวัยแรงงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพทักษะและ
สมรรถนะแรงงานจังหวัดปัตตานีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด                   
ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและต่อเนื่องภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดทั้ งใน พ้ืนที่ และต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป                       
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงาน สำหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานใน
พ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยเพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
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   ๔) การเพ่ิมแรงงานคุณภาพเพ่ือลดวิกฤติปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต                    
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อีกทั้งกำลังแรงงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดให้เป็นแหล่งกลางที่สำคัญของการผลิตและพัฒนาแรงงาน คุณภาพ
รองรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการมาตรฐานฮาลาล เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
   ๕) การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สังคมผู้สูงอายุ) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานของจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทักษะแรงงาน
แก่อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 
 
 
   ๕. พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า การบริการ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒)       
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล (๕) ปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) พัฒนาพ้ืนที่ เป้าหมายสามเหลี่ยมชายแดนใต้ (อำเภอหนองจิก) ให้เป็นอุตสาหกรรม                   
เชิงนิเวศ 
   ๓) ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำ
ของคนปัตตานี 
   ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิม               
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
   ๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุนความรู้
ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
   ๖. สร้างบรรยากาศเมืองการค้า ชายแดนใต้ สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที่ยว 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงหนองจิก ปัตตานีกับสุไหงโกลก และเบตง พร้อม
ทั้ งกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ เหมาะสมให้ผู้ประกอบการ จัดระบบสิ่ งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน                   
การลงทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและสนับสนุนยกระดับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
   ๒) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นของบรรยากาศการค้า                  
การลงทุน ทั้งในรูปแบบของการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อของรัฐ การเชื่อมโยงการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับเครือข่าย
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องค์กรภาคี รวมทั้งการสื่อสารการพัฒนาในรูปแบบสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือหนุนเสริมบรรยากาศการค้าในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน อำเภอหนองจิก 
   ๗. พัฒนามาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสร้าง
ตลาดดิจิทัล สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเม่ียมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒)  สร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล (๕) ปรับบทบาทและโอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
   ๓) การพัฒนาบริการแห่งรัฐ เบ็ดเสร็จครบวงจรหนุนเสริมการตลาด การค้า การลงทุนและ  
การพัฒนาบริการของจังหวัดปัตตานี รองรับเสริมสร้างศักยภาพของการแข่งขันและการเชื่อมโยงของจังหวัดในพ้ืนที่ 
ภาคประเทศอาเซียน และนานาชาติ (OSS) 
   ๔) สร้างอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต โดยเฉพาะบริการดิจิทัลข้อมูลและ 
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนและการบริการนักธุรกิจ 
   ๘. พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของจังหวัด
เพื่อรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี โดยการส่งเสริมและพัฒนา
จังหวัดปัตตานีให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวทุกระดับในการเดินทางมาท่องเที่ยวและลงทุน โดยมุ่งเพ่ิม
ขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว มา
จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเพ่ิมสัดส่วน นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิง สุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย
และท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ที่เชื่อมต่อจากสามเหลี่ยมชายแดนใต้  สุไหงโกลกและเบตง พร้อมทั้งการเชื่อมโยง
นักท่องเที่ยวทางใต้จากจังหวัดสงขลาและการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
   ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอำนวยความสะดวก 
และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก และมัคคุเทศก์ เป็นต้นการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค 
   ๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำ                  
ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของชุมชนโดยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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   ๔) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็น                
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการชายฝั่งแบบบูรณาการ                         
อย่างเป็นองค์รวม 
   ๕) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง                   
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
   ๖) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างของภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การค้าและการลงทุน 
 
 
   ๗) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ การพัฒนา                
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม และการยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเดิม และการสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่มีมาตรฐานเพ่ือเชื่อมโยงเส้ นทางท่องเที่ยวชายแดน                    
เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว 
   ๘) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน               
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอำนวยความสะดวก และบริการที่ ได้มาตรฐาน พัฒนากิจกรรมส่งเสริม                         
การท่องเที่ยว (Event) ที่หลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
   ๙) การสร้างสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวใหม่พร้อมทั้งการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว                   
เชิงกีฬาที่มีความพร้อมเชิงพ้ืนที่ อาทิ ไตรกีฬา วิ่งมาราธอน วิ่งเทรส ทั้งในรูปแบบกีฬาในประเทศและระดับนานาชาติ 
 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
   เป้าหมาย 
   ๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 
   ๒) ชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม 
   ๓) ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
 
   ๑. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำ นิเวศน์ทางทะเล และพัฒนา                 
แหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
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   ๑) การสร้างการเติบโตของจังหวัดปัตตานีบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                     
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนสภาพแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ เสื่อมโทรม การบริหารจัดการการเติบโตในทุกมิติของจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย (๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว โดยการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี พร้อมทั้งการรักษา
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป็นเกษตร
ปลอดภัย ปลอดสารเคมีให้เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และบริบทของจังหวัดปัตตานี) (๒)            
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล การ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูสร้างใหม่ทรัพยากรชายฝั่ งทางทะเลของปัตตานี โดยเฉพาะอำเภอสายบุรี  อำเภอหนองจิก                 
อำเภอปะนาเระ การฟ้ืนฟูชายหาดตามแนวอ่าวปัตตานีโดยเฉพาะอำเภอยะหริ่ง พร้อมทั้งพัฒนาและเพ่ิมสัดส่วน
กิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะในแม่น้ำ ลำคลอง การเก็บขยะทางทะเล การสร้าง                   
แหล่งที่อยู่ของปลา เป็นต้น 
   ๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดยการปรับตัว                 
เพ่ือลดความสูญเสียและความเสียจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ                        
การแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตรปากคลองตุยงและในพ้ืนที่เสี่ยงในชายฝั่งตลอดชายฝั่งทะเลของจังหวัด ปัตตานี 
(ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯฉบับที่ ๑๒ และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 
   ๓) พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอำเภอหนองจิกโดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนผังภูมิเวศ 
พ้ืนที่ อุตสาหกรรม การจัดการมลพิษที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การส่ งเสริมการลดการใช้สารเคมี                         
ในภาคการเกษตร ทั้งระบบของจังหวัดปัตตานี การสงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ                         
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นชาวประมงพ้ืนบ้านให้อยู่บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
   ๔) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเกษตรโดยการ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรแหล่งน้ำ ฝายชะลอน้ำ สร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และสร้างระบบกระจายน้ำใหม่                           
เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เกษตรแปลงใหญ่ 
   ๕) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ                  
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
 
   ๒. สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
โลกร้อน ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี 
ประสิทธิภาพ และการพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
   ๒) การปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบเกี่ยวกับ                  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง การรุกล้ำของน้ำเค็ม การเพ่ิมขีดความสามารถ                  
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
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   ๓) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ำท่วมในพ้ืนที่ท่วมซ้ำซากและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด เช่น ตำบลปะกาฮะรัง ตำบลรูสะมิแล ตำบลตะบิ้ง เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการบริหารจัดการภัยคุกคามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรและมิติด้านอ่ืน ๆ ของจังหวัด 
   ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   ๕) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำ การปรับปรุง              
แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความสะอาดสำหรับใช้ในภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะการสร้าง                    
ความมั่นคงในการได้รับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอและปลอดภัยในชุมชน 
   ๖) การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ประสบภัยซ้ำซาก เพ่ือให้ชุมชนมี                  
ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติด้วยตนเอง 
 
 
 
   ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์  
  ที่ดีงามบนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ย่ังยืน 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ 
เรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้าง                         
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม              
ของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยมุ่งสร้างและ
พัฒนาจังหวัดปัตตานี ให้เป็นจังหวัดจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ที่มีในทุกหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดและดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตจิตอาสาประจำถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
   ๒) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการ               
อยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกา รดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๓) การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมจากประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและ              
การพัฒนาต่อยอดนวัตวิถีในชุมชนของจังหวัดปัตตานีให้สามารถรักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามบนความเป็นพหุวัฒนธรรม                
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของชุมชน (บริบทความต้องการของพ้ืนที่) 
   ๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าของอัตลักษณ์ประเพณีประจำถิ่นทั้งด้านการแต่งกาย 
(ชุดบานง ชุดกูรง ชุดตะโละบลางอ) อาหารถิ่น (ข้าวยำ นาซิดาแฆ ไก่ฆอและ เป็นต้น) ภาษา (พิเทน ปะนาเระ)                   
และวิถีชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับการสร้างงานอาชีพ รายได้ และการท่องเที่ยว 
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   ๔. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาวะดี                  
แบบมีส่วนร่วม พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย กลุ่มด้อย
โอกาส (คนพิการ คนสูงอายุ คนยากจน ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พ้นโทษ คนเร่ร่อน/ขอทาน ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์
ความไม่สงบฯ ) 
   ๒) เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก เพ่ือลดปัญหาแม่ตายและ                
เด็กพัฒนาการไม่ผ่านเกณฑ ์
   ๓) เสริมสร้างสุขภาพจิตแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์                       
ความไม่สงบให้ได้รับการเยียวยาทั่วถึงต่อเนื่องจนมีภาวะปกติสุข พร้อมทั้งระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา 
การเจ็บป่วย ป่วยตาย ในโรคสำคัญของจังหวัด 
   ๔) เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน                       
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน 
   ๕) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถ 
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 
   ๕. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เติมเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเอง โดยการมีส่วนร่วม ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐ                
ที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลการจัดสรรที่ดินทำกิน 
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชน
เข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริม               
การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการ
และบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุ
เป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
   ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุนความรู้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce) 
   ๓) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ                 
เพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสเศรษฐกิจ
สำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และ               
ขายเป็น 
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   ๔) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทั้ งกัน                    
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค ประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุน                   
ทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม               
ยุคดิจิทัล 
   ๕) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
 
 
 
   ๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้                       
ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดยสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
คุณภาพ เพ่ิมบทบาทการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                         
ได้ด้วยตนเอง และเสริมการพัฒนาสันติสุขในพื้นที่ 
 

   ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ                      
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book บทเรียนออนไลน์ (E-learning) ห้องเรียนเสมือนจริง 
(Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพ่ือยกระดับการศึกษาขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้                        
ทั้งในและนอกห้องเรียนในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและสถานศึกษ าทุกประเภท                    
ของจังหวัดให้จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาขีดความสามารถครูและการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
จำเป็นและบริบทของพ้ืนที่ 
   ๓) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้
ที่มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดนวัตกรรม 
   ๔) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของผู้สูงอายุ ใช้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
จังหวัด 
   ๕) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                
โดยการสร้างความเป็นอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 



๗๕ 
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   ๖) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้ เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่  ๒๑                      
มุ่งพัฒนาคนปัตตานีให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสา รสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล                  
และเทคโนโลยีที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเพื่อให้ทุกคนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   ๗ ) การเสริมสร้ างพลั งทางสั งคม  โดยสร้ างสั งคม เข้มแข็ งที่ แบ่ งปั น  ไม่ทอดทิ้ งกั น                            
และมีคุณธรรม โดยการสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ และการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 
   ๗. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจังหวัดให้เป็นภาครัฐของประชาชนที่ มี                    
ความเข้มแข็ง ทันสมัย และธรรมาภิบาล 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) ส่งเสริมการพัฒนาการบริการของหน่วยงานรัฐในจังหวัดปัตตานีโดยยึดประชาชน                     
เป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พัฒนาระบบบริการของรัฐ                    
ให้ได้ มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๒) เสริมสร้างการบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์
จังหวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดในทุกระดับ 
   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานรัฐของจังหวัดปัตตานีให้มีความทันสมัย สามารถบริหารจัดการ
ภารกิจและบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล 
   ๔) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพที่มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจ เข้าถึง การพัฒนาของพ้ืนที่
อย่างแท้จริง 
   ๕) เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๖) การสร้างนวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการบริการจัดการ ภาครัฐให้พร้อมรับ               
การเปลี่ยนแปลง 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยง
การคมนาคม 
   เป้าหมาย 
   ๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
   ๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน 
   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดลำดับความสำคัญ
ของกลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักพ่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   ๑. เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความม่ันคง ยุติธรรม และมีประชาธิปไตย             
ที่เข้มแข็ง 
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   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การพัฒนารักษาความสงบภายในเพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขในจังหวัด
โดยการพัฒนากลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่สำคัญของหมู่บ้าน 
   ๒) การสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการสร้างความเข้าใจและการยอมรับ                  
ในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
   ๔) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐ                 
ที่มีคุณภาพให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส สนับสนุนในการสร้างอาชีพรายได้และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตผู้ด้อยโอกาส สตรี                
และผู้สูงอายุ รวมทั้งการกระจายบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
   ๕) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                 
ของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์   
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
   ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและ   
ความม่ันคงของจังหวัดด้วยการทำงานแบบบูรณาการ ผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น เน้นการกลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ด้านความมั่นคงและ                      
การพัฒนายกระดับศักยภาพความเข้มแข็งคนในชุมชนปัตตานี เพ่ือให้ปัตตานีเป็นเมืองปลอดเหตุพัฒนาพ้ืนที่                     
สู่ความสันติสุขท่ียั่งยืน 
   ๒) การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง                       
ของจังหวัดและเสริมสร้างสังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี เพ่ือความเชื่อมั่นของสังคมและนานาชาติ                         
ที่มีต่อปัตตานี พร้อมทั้งสร้างมาตรการกลไกที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความแตกต่างทางความคิด                  
ทางสังคมให้ลดลง พร้อมทั้งเฝ้าระวังปัญหาความไม่มั่นคงจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการ ประมง                        
และบริการอื่นในพ้ืนที ่
   ๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ๔) การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตามเฝ้า
ระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคม ทั้งทางบก              
ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด ประเทศอาเซียน และนานาชาติ 
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   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ และพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและ                          
โลจิสติกส์รองรับยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้เพ่ือการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมหนองจิก                        
กับด่านชายแดนสุไหงโกลกและเบตง 
   ๒) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ                  
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ                  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงสันติสุขในพื้นที่ 
   ๓) การพัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ทางน้ำเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมประมง                    
และการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานีกับพ้ืนที่ระหว่างประเทศ พัฒนาท่าเทียบเรือของจังหวัด                        
ระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
   ๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
บริการแห่งรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาของพื้นที่ และศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
 
 
   ๔. ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ ทันสมัย เมือง
สะอาด อนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบ Smart City ชายแดนใต้ 
   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
   ๑) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมผู้สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   ๒) การยกระดับโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองเพ่ือการพัฒนาสู่พ้ืนที่แห่ง
ความทันสมัยและเป็นสากล (Smart City) โดยการส่งเสริมให้พ้ืนที่มีความพร้อมในการเป็นพ้ืนที่ที่สะอาดและอนุรักษ์
พลังงาน พ้ืนที่ที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พ้ืนที่ที่เป็นอารยะสถาปัตย์ พ้ืนที่ที่มีความสะดวกสบาย และ
เชื่อมโยงการเดินทางอย่างทั่วถึงและปลอดภัย และเป็นพ้ืนที่ที่มีการออกแบบให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นปัตตานี ทั้งนี้ 
กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลตันหยงลูโละ และตำบลบาราโหม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และพ้ืนที่ที่ เป็นพ้ืนที่หลัก                   
ทางเศรษฐกิจ 
   ๓) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเน้น การ
พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจจังหวัด สังคมและเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิตอล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
 
 ๑.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปตัตานี 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการสร้างงาน                 
สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เชื่อมโยงตลาดและนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
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  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
การค้าออนไลน์ และสตาร์ทอัพ 

  กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินค้า เพ่ือนำไปสู่ตลาดสากล 

  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ
อำนวยความสะดวก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
ระบบชลประทานขนาดเล็ก ท่าเทียบเรือ และสนามกีฬา 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร การขนส่ง และอำนวยความปลอดภัยทางถนน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทำผังเมือง ผังตำบล 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 

  กลยุทธ์ที่  ๑  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว                     
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเมือง 
  กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริม

สินค้าทางการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม                           
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
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  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  

นางอนงค์ คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล 

รูสะมิแล เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดปัตตานี  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิเเล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล                     

รูสะมิแล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่า ดิฉัน นางอนงค์ คารวนันทน์ ได้รับฉันทานุมัติจาก               

พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลรูสะมิแล ให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล และบัดนี้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ดิฉันได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี

ตำบลรูสะมิแล  เป็นที่ เรียบร้อยแล้วตามประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ ง

นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น 

  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแล เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48  ทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ความว่า  “ก่อนที่

นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง

นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี” ดิฉัน  ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบาย 

ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลรูสะมิแล นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลรูสะมิแลได้ทราบถึงยุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อดำเนนิงานภายใต้ขอ้บังคับแห่งกฎหมายซึ่ง 
 

เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือ 

นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์  

การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา

ในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เทศบาลตำบลรูสะมิแลเป็น

“เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองน่าอยู่”โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกรอบอำนาจ

หน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นเพื่อสร้างเสถียรภาพและความ

มั่นคงในการพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร  ด้านการให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้าน

สาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา
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ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริการและการท่องเที่ยว               

เพื่อประโยชน์สุขและบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลรูสะมิแล

ตลอดไป โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) โดยอาศัยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ท่านประธานสภา

เทศบาลตำบลรูสะมิแลที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแล สามารถบริหารงานสำเร็จ

บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเป็นไปตามวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องการให้

เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ว่า “พัฒนารูสะมิแลแบบมีส่วนร่วม ทุกมิติอย่างต่อเน่ือง เพื่อความสุข  

ที่ยั่งยืน” ดิฉันและคณะผู้บริหารจึงขอแถลงนโยบายและแนวทางการพัฒนาในการบริหารงาน ต่อที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ไว้ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 

1.1 ส่งเสริมดา้นการเมอืง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นให้ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล โดยยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีหรอืยึดหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

1.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร  

โดยการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรของเทศบาลตำบลรูสะมิแลให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

เกิดจติสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมพร้อมรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนทั้ง

หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรอืกิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย

กำหนด 

1.5 การพัฒนาระบบสื่อสาร เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ 

ที่สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย พร้อมปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลรูสะมิแลใหม้ี

ประสิทธิภาพมีความหลากหลาย สามารถใหป้ระชาชนเข้าถึง  และใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา พรอ้ม

แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
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1.6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยส่งเสริมการฝึกอบรม 

การศกึษาดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับที่จำเป็นสำหรับ

ผูบ้ริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกระดับ 

1.7 จัดหาเครื่องมอื เครื่องใช ้รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรเทศบาลตำบลรูสะมิแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 

1.8 ปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นที่ออกโดยสภาท้องถิ่น ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

2. นโยบายดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเนน้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ทุกคนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลพงึได้รับโดยเท่าเทยีมกัน 

 2.1 ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้น

พืน้ฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ำ ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ที่ในเขต

เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

 2.2 ปรับปรุง พัฒนา แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มนี้ำใช้ในการอุปโภคและ 

การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใชใ้นช่วงเกิดภาวะวกิฤต หรอืสถานการณ์ภัยแล้ง 

2.3  ควบคุมการปลูกสร้าง ต่อเติม อาคาร หรอืส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและเป็นไป

ตามที่กฎหมายกำหนด 

2.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาบำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลัง

กายที่เหมาะสม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลเพิ่มขึน้ 

2.5 2.5 จัดให้มนี้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภค ใหแ้ก่ประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล เช่น การขยายเขตให้บริการน้ำประปา เป็นต้น 

2.6  เสริมสร้างมาตรการในการวางระบบป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชนพืน้ที่เทศบาลตำบล 

รูสะมิแล 

2.7  ริเริ่ม จัดทำผังเมือง เพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางสาธารณะ ภายในเขต

เทศบาลตำบลรูสะมิแล ให้ได้มาตรฐาน 

2.8 จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และ 

เส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจง้สถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  ร่วมทั้งการตดิตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงต่าง 

ๆ ในเขตพืน้ที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล 
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3. นโยบายด้านการศกึษา  

3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ดา้น ในการ

เข้าเรียนระดับปฐมวัย 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล เข้าถึงแหล่งความรู้ 

เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งในและนอกระบบการศกึษา 

3.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 

3.5  ส่งเสริม และสนับสนุน อนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  

3.6  สนับสนุนให้มกีิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม                        

ที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 

3.7  ส่งเสริม และสนับสนุน  ให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.8  ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ทำใหค้รูมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศร ีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของ 

ประชาชน 
 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข  

4.1  ยกระดับให้ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 

4.2  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับสร้างสุขภาพที่ดี  

และควบคุมป้องกันโรคเชงิรุกในชุมชน 

4.3  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าถึงการป้องกัน ฟืน้ฟูรักษาโรค  และบำบัดโรคเบือ้งต้น 

4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง  (Long Term Care)  

4.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล 

เฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ สู่สังคมผู้สูงอายุ 

4.6  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

4.7  สนับสนุนกิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ทุกกลุ่มวัยใหท้ั่วถึง 

4.8  ส่งเสริมสนับสนุน การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่

ติดต่อที่อันตราย  พรอ้มทั้งการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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4.9  ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายสุขภาพทุกรูปแบบ 

4.10 ส่งเสริมและสนับสนุน ใหป้ระชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัย   

4.11 ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษพัฒนา

ปรับปรุงงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอยให้ถูก

สุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการบริการสู่มาตรฐานอาหาร

สะอาดและรสชาติอร่อย 
 

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มปีระสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะ

อันตรายอย่างถูกวิธี  

 5.2 ส่งเสริมความร่วมมอืของชุมชน ในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ให้ประชาชน  

มีความตระหนัก และรักษาทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ใหน้่าอยู่ตามนโยบาย “เทศบาลตำบลรูสะมิแล          

เมืองน่าอยู่” สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส  ลดภาวะโลกร้อน ปลอดภัยจากมลพิษ และเพิ่มพืน้ที่สีเขียวให้

ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย 

 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่สีเขยีว ด้วยการการปลูกต้นไมใ้นชุมชน รักษา

ระบบนิเวศน์ของชุมชนปรับปรุงพัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนและครัวเรือน  ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า หรอืใช้พลังงาน

ทางเลือก ตลอดจน ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
 

6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เพิ่ม

รายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มปีระสิทธิภาพ  

รวดเร็ว และเหมาะสมกับพืน้ที่ 

 6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

 6.4 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 

 6.5 พัฒนาระบบการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน โดยการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบัติงานและ 

จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน 
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 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ชรบ.และฝ่ายความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต ความเป็นอยู่ของประชาชน  

แก่ผูย้ากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผูด้้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเปิด

โอกาสใหเ้ด็ก เยาวชนและกลุ่มสตรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล สร้างความสุขเท่าเทียมกัน อย่าง

ยั่งยืนตลอดไป 
 

7. นโยบายด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 

           7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนาทุกศาสนาในพืน้ที่ 

           7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธำรงไว้ซึ่ งเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรม  และ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงาม ประจำท้องถิ่น  

           7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันชาติ  

ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์  

           7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดง ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบพหุวัฒนธรรม 

           7.5 ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชน ได้อนุรักษ์และเรียนรู้  ประเพณี

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

8. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อ

สร้างรายได้เพิ่มให้เกิดขึน้แก่ประชาชนทุกรูปแบบ 

 8.2 ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือน  

 8.3 ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติของ 

ประชาชนเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวติประจำวัน 

 8.4 พัฒนาสินค้าชุมชนสู่สินค้าตลาดกลาง หรอืสินค้าส่งออก จำหน่ายต่างจังหวัด และต่างประเทศ 

 8.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชน ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 

9. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ  

 9.1 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 

 9.2 ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกล 

ยาเสพติด                    

 9.3 ปรับปรุงสนาม ลานกีฬาชุมชน ให้พร้อมใช้งาน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของ

ประชาชน และจัดหาอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม  
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 9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก 

และเยาวชน 

 9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝั งค่านิยมที่ดี ต่อการเล่นกีฬาและนันทนาการ                 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพืน้ที่ต่อไป 
 
 

10. นโยบายด้านการบริการและการท่องเท่ียว  

 10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างแลนด์มาร์ค ในรูปแบบ 

อัตลักษณ์ หรอืสร้างประตมิากรรมเชงิสัญลักษณ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 10.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชงิวิถีชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

และก่อใหเ้กิดรายได้แก่ชุมชน 

 10.3 พัฒนาองค์กรเครอืข่าย ร่วมบูรณาการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 10.4 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล การประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน 

  การกำหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ดังที่ได้แถลงมาแล้วนั้น                

ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่สามารถนำไปกำหนดเป็นโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้  

แต่ปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือ “การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน” 

ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ่งจะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะ

สัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในแต่ระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลตำบลรูสะมิแลด้วยกัน 

ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลรูสะมิแล และการหนุน

เสริมจากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่ายส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่

น้องประชาชน เป็นต้น ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ที่จะแปลงนโยบายไปสู่ การ

ปฏิบัติ  ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้นจะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ มีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมี ความเป็นอยู่ดีมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

บนพืน้ฐานของความเป็นเอกลักษณ์ และตัวตนของคนท้องถิ่น  ดิฉัน นางอนงค์  คารวนันทน์  ทีมงานผูบ้ริหาร 

และทีมงานรักษ์รูสะมิแลทุกท่าน ต้องขอความร่วมมอืร่วมใจในการทำงาน จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะ

มิแลทุกท่าน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน องค์กรภาคประชาชน และฝ่ายพนักงานประจำเจา้หน้าที่ของเทศบาลตำบลรู

สะมิแลทุกท่าน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานของงบประมาณที่มีอยู่

อย่างจำกัดของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดิฉันขอใหค้วามเชื่อมั่นว่าจะบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อที่จะให้เทศบาลตำบลรูสะมิแลได้ก้าวหน้า โดยยึดประโยชน์สูงสุดของ
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ประชาชนทุกคน ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแลอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

ในด้านต่างๆใหส้ภาเทศบาลตำบลรูสะมิแลทราบในโอกาสต่อไป 
 

ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา 

การพัฒนาของเทศบาลตำบลรูสะมิแลในระยะที่ผ่านมา ยังมีปัจจัยและสถานการณ์ 

ต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ที่จะต้องปรับปรุง

และแก้ไข  โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา คือ  

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน /  ความต้องการของประชาชน 

ถนน  ต้องการปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคม  ในบริเวณหมู่บ้านและเส้นทางคมนาคม 

ให้อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐาน  เช่น  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  

ไฟฟ้า  ต้องการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ  ในที่จุดเสี่ยงล่อแหลมเกิดอันตราย   

และครอบคลุมทุกครัวเรือน  

แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบรโิภค  ต้องการขยายเขตระบบน้ำประปา  เพื่อการอุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง  และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในชุมชนตำบลรูสะมิแล  

การจัดทำแผนที่ตำบลและผังเมืองท่ีดี  การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหนาแน่นใน 

บางพื้นที่  ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

- จัดลำดับความสำคัญและความต้องการของประชาชน/ชุมชน  โดยตอบสนองความตอ้งการโดย

ยึดหลักความจำเป็น การแก้ไขปัญหา  และความเป็นไปได้ของโครงการ  ทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่

ละพื้นที่เป็นหลัก 

- โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลรูสะมิแลพิจารณาดำเนินการโดยประสานความ

ร่วมมอืและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- พืน้ที่ในตำบลรูสะมิแล ต้องการใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน มถีนนที่ได้มาตรฐาน มี

การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีระบบการระบายน้ำที่ดี ทั่วถึงในทุกพื้นที่สามารถป้องกัน

น้ำท่วมขังได้มีระบบการประปาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนการให้บริการไฟฟ้าแสง

สว่างครอบคลุมทุกพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำแผนที่ตำบลและวางผังเมืองที่ดีมีเครื่องมือสื่อสาร

ที่ก้าวทันโลก  ICT ในชุมชนได้ดีสะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึงคลอบคลุมทุกพืน้ที่ 
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๒. ด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ความ

ต้องการของประชาชน 

  การศึกษาทุกระดับช้ัน  ควรยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับยุค

โลกาภวิัฒน์ปัจจุบัน  ส่งเสริมการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ประชาชนขาดความสนใจและให้ความสำคัญต่อศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมน้อย  เนื่องจากรับ

เอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวติประจำวันมากขึ้น 

  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติด ที่เป็นภัยของสังคมปัจจุบัน 

   ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มขาด

ระเบียบวินัย  ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม  ขาดแบบอย่าง และการรวมกลุ่มที่ดี  ก่อให้เกิดปัญหา เช่น  

ปัญหาเรื่องความสะอาด  การจราจร  การจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและที่สาธารณะ 

   ประชาชนขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  แหล่งท่องเที่ยวและสภาพภูมิทัศน์ไม่ได้รับการ

พัฒนาเท่าที่ควร  ขาดความสวยงาม  
 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  ทุกชุมชนในตำบลรูสะมิแล  เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การให้บริการ

สาธารณสุข การอนุรักษ์สืบสาน ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม การให้ความสนใจในกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  

และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน   

- ปรับปรุงพืน้ที่บริเวณริมคลองชลประทาน  หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓  ให้มีความสวยงาม  เหมาะสม

สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

-   โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลรูสะมิแล พิจารณาดำเนินการโดยประสานความ

ร่วมมอืและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชน เด็กและเยาวชน  ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล  ได้รับบริการด้านการศึกษาสูงกว่าภาค

บังคับ  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  รู้จักดูแลสุขภาพให้ถูกหลักอนามัย  สนใจการ

เล่นกีฬาและนันทนาการ ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนสนใจที่จะดูแล  รักษาประเพณีและสืบทอด 



๘๙ 
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ศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  และ

ประชาชนมสีถานที่ท่องเที่ยว  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

 

๓.  ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจ / ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ทำการประมงขนาดเล็ก  และค้าขายรายย่อย ซึ่งมีรายได้

ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวติอยู่อย่างมคีุณภาพ 

 ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไม่มคีวามรู ้ขาดทักษะด้านการประกอบอาชีพจงึเกิดภาวะ การ

ว่างงานและแรงงานราคาถูก 

  ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มอียู่ในพืน้ที่คือทรัพยากรทางทะเล  ซึ่งมปีริมาณลดน้อยลงทุกวัน  

และขาดทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างอื่นที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม                       

กสิกรรรม 

   การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง ขาดความร่วมมอืความสามัคคีและการ

ประสานงานที่ต่อเนื่อง  ทำใหก้ารบริหารกิจกรรมของกลุ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่ประสบความสำเร็จ

เท่าที่ควร 

   ประชาชนขาดแคลนเงินทุนและการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านประกอบอาชีพจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

- กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่ม เด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลรูสะมิแล และกลุ่มสตรีตำบล                

รูสะมิแล   ฝกึทักษะในการประกอบอาชีพกลุ่มผูว้่างงานในตำบลรูสะมิแล 
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่เหมาะสมและมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักการ

ดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

พัฒนาเป็นแรงงานมีฝีมือและกึ่งฝีมือและมีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ                 

ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ปัญหาความยากจนจะลดลง  โดยสามารถเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  ประชาชนใน

ตำบลอาจยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังคำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังคำ

ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ความพอเพียง หมายถึง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่

จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร สะท้อนถึงเรื่องโลกาภิวัฒน์ ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน”   
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๔.  ด้านคณุภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม / ความต้องการของประชาชน 

   เด็กและเยาวชนในตำบลรูสะมิแล  ขาดความตระหนักในความสำคัญและไม่ได้ 

รับการสนับสนุนในเรื่องการศกึษาเท่าที่ควร  เด็กและเยาวชนไม่นยิมเรียนหนังสอืทำให้มเีวลาว่างมาก นำไปสู่

ความเสี่ยงต่อการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม  และถูกชักจูงไปสู่การกระทำการที่อาจเป็นภัยต่อ

สังคมอื่นได้ 

  เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่ขึน้บ่อยครั้ง  สร้างความสูญเสียทั้งชีวติและ 

ทรัพย์สินใหก้ับประชาชนในพืน้ที่ตำบลเป็นอย่างยิ่ง  เกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนด้วยกันเอง   

  เด็กและเยาวชนในตำบล  ที่มปีัญหาการตดิยาเสพติดนำมาก่อใหเ้กิดปัญหา 

อาชญากรรม  ปัญหาลักขโมยทรัพย์สินในชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและการ

เสริมสรา้งสุขภาพ อนามัย ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศกึษาให้มคีวามเป็นเลิศ 

    การสร้างหลักประกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยใส่ใจดูแลประชาชนในตำบลรูสะมิแล

และกลุ่มต่าง ๆ  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผูด้้อยโอกาส  กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป  กลุ่มผู้พิการ  ให้มคีวาม

เป็นอยู่ที่ดขีึน้ ทั้งดา้นร่างกายสภาวะจิตใจ  การให้คำแนะนำหรอืแนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นความรู้และประโยชน์

ในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  พืน้ที่ทุกกลุ่ม ประชาชนทุกชุมชนในตำบลรูสะมิแล  เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย  การให้บริการสาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยทั้งชีวติและทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน สร้างความสงบสุขและความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างด ี  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ป ระชาชน   เด็ กและเยาวชน ในพื้ นที่   ต้ อ งได้ รับบริก ารทางการศึกษ าให้ สู งกว่ า                    

ภาคบังคับ และตระหนักเรื่องของการศึกษาให้สำคัญยิ่ง  ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาทางสังคมได้เป็นอย่างดีอีกทั้ง

ต้องได้รับการดูแลและใส่ใจจากหน่วยงานของรัฐทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจต่อกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ใน

ชุมชน  ความปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จะมีมาตรการการป้องกัน

ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทศบาบาลตำบลรูสะมิแล มีโครงการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) คลอบ

คลุมทั้งตำบล  สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน  โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียมีน้อยมาก  
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หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำใหป้ระชาชนเดือดร้อนทั้งร่างกายและทรัพย์สินจริง ความรวดเร็วของข้อมูลในเบือ้งต้น

จะสามารถดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์ในอนาคต 

 

๕.  ด้านการบริหารจดัการที่ดี / ความต้องการของประชาชน 

   ปัญหาขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อกิจการอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ที่เพิ่มมากขึ้น และ

อุปกรณ์ที่มอียู่เดิมไม่ทันสมัย ชำรุด เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน     

  ปัญหาขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากเทศบาลตำบลรูสะมิแล มีภารงานที่เพิ่มมากขึ้น  

และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมคีวามตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ  และความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานตลอดจนเพื่อให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการปรับปรุงแก้ ไข เพิ่มเติม ระเบียบ

กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ต่างๆในการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึน้อยู่เสมอ 

   ปัญหาประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตำบลรูสะมิแล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นน้อยตลอดจนประชาคม

กลุ่มองค์กรในชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  กลุ่มประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและองค์กรเอกชนต่างๆในพืน้ที่ตำบลรูสะมิแล 

-  บุคลากรผูป้ฏิบัติงานในเทศบาลตำบลรูสะมิแล  และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  เท ศบ าล ต ำบ ล รูส ะมิ แล   มี บุ ค ล าก รที่ มี คุ ณ ภาพ   อุ ป ก รณ์ เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ งใช้                        

ที่เพียงพอ มีความทันสมัย  ก้าวล้ำทันยุคโลกาภิวัตน์   ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการรวมกลุ่มต่าง ๆ และเกิดชุมชนเข้มแข็ง 
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๖.  ดา้นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กีฬา และนันทนาการ / ความต้องการของ

ประชาชน 

   ปัญหาการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

   ปัญหาด้านมลพิษซึ่งเกิดจากกิจวัตรและการประกอบการของประชาชน  เช่น  ปัญหาขยะ 

ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ซึ่งประชาชนขาดจิตสำนึก  ขาดระเบียบวินัย  และมีงบประมาณ  บุคลากรไม่

เพียงพอในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 

   ปัญหาการทำลายป่าชายเลนซึ่งเหลืออยู่น้อย  และการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์  

เนื่องจากประชาชนขาดความสำนึกในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็น

ใหญ่ 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  ประชาชน ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา  องค์กรเอกชน  บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  ประชาชนมีความตระหนักและมจีิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาและฟืน้ฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

๗.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม / ความต้องการของประชาชน 

  ปัญหาขยะมูลฝอย  การทิ้งขยะภายในตำบลรูสะมิแล   ประชาชนในพื้นที่ยังขาดจิตใต้สำนกึ

ต่อสิ่งแวดล้อม  ทำให้เป็นปัญหาซ้ำซากของชุมชน เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนใน

ตำบล  สัตว์ พชื หรอืทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง  เป็นต้น 

  ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนต่าง ๆ  ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรอืนที่อยู่อาศัยในชุมชนทำ

ให้ประชาชนได้รับผลกระทบในช่วงอุทกภัย  การช่วยเหลอืของรัฐไม่คลอบคลุมและไม่เพียงพอต่อความ

เสียหายที่ได้ประชาชนได้รับผลกระทบ  ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบบราชการของรัฐ   

  ปัญหาขาดบุคลากรผูป้ฏิบัติงานเนื่องจากเทศบาลตำบลรูสะมิแล มีภารงานที่เพิ่มมากขึ้น  

และบุคลากรผูป้ฏิบัติงานมีความตอ้งการในการพัฒนาศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  และความเข้าใจใน

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนเพื่อให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเตมิ 

ระเบียบกฎหมาย  ขอ้บังคับ  ข้อสั่งการ  ต่างๆในการปฏิบัติงาน  ที่เกิดขึน้อยู่เสมอ 

พื้นที่เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย 

-  กลุ่มประชาชน ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและองค์กรเอกชนต่างๆในพืน้ที่ตำบลรูสะมิแล 

-  บุคลากรผูป้ฏิบัติงานในเทศบาลตำบลรูสะมิแล  และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

-  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  จะดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทิ้งขยะให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อ

ขยะในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล   จะนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยนำมาบริหารจัดการขยะตามมาตรฐานการ

รักษาสิ่งแวดล้อม  นำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาเป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณที่เป็น

สวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน  ทำให้มสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดีในสังคม อกีทั้ง มี

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพ  ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการรวมกลุ่ม  และเกิดชุมชนเข้มแข็ง 

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่สอดคล้องตามแนวทางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลรูสะมิแล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานการ ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                    

ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลรูสะมิแล ในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสนอง

ความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จรงิ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วสิัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑.  วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาตำบลรูสะมแิล  

  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีนโยบายการพัฒนาที่เน้นให้คนมีคุณภาพชีวิต  มีมาตรฐานในการ

ดำรงชีพ และสามารถมีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี                   

มีความสุข  บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

กระแสโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ดังนั้น เทศบาลตำบลรูสะมิแล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบล             

รูสะมิแล (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) คือ 

 

“รูสะมิแลน่าอยู่   ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
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๒.  พันธกิจ (Mission) การพัฒนาตำบลรูสะมิแล  

  ๑. ประชาชนมคีวามอยู่ดีกินดี มีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต ยกระดับคุณภาพชวีิตให้ดี

ขึน้ได้รับการศกึษาไม่น้อยกว่าขัน้พืน้ฐานมสีุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน และร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ๒.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

บริการสาธารณูปโภค อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน 

  ๓. พัฒนาตำบลรูสะมิแล ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามระบบนิเวศน์ดี สะอาด ปลอดมลพิษ และประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกัน

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  โดยยึดหลักการบริหารที่ดี  คุ้มค่า  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 

  ๕. ส่งเสรมิให้ประชาชนกลุ่มองค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคีสามารถช่วยเหลอื

และพึ่งตนเองได ้ เพือ่สรา้งชุมชนให้เข้มแขง็  และส่งเสรมิการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๖. สนับสนุนส่งเสรมิการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกจิชุมชนให้มคีุณภาพเทยีบเท่ามาตรฐานเพิ่มมูลค่า

สินคา้และขยายการจำหน่ายไปสู่อาเซยีน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis   

ตามที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ประเมนิประสิทธิภาพในการพัฒนาจากสถานการณ์ใน 

ปัจจุบันและความเป็นไปได้ของการพัฒนาในอนาคต  โดยยึดหลักการประเมินจาก ปัจจัยภายนอก                                    

อันได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 นโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ นโยบายการพัฒนา

จังหวัด  และนโยบายอำเภอ  ตลอดจนปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนา  และการประเมินจาก  ปัจจัยภายใน ของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้แก่  นโยบายของผู้บริหาร  

ศักยภาพของชุมชน ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบประมาณและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติในพืน้ที่ซึ่งสามารถสรุปเป็น  จุดแข็ง (Strategy) จุดอ่อน (Weakness)  อุปสรรค (Threat)  และโอกาส  

(Opportunity) ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ได้ดังนี้ 
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การวิเคราะห์จากปจัจยัภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) 

๑.  นโยบายรัฐบาล นโยบาย ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  นโยบายการพัฒนาจังหวัดและอำเภอที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง  เช่น  มีโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ 

๒.  สภาพพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองปัตตานี  และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปัตตานี   

จึงมีลักษณะความเป็นชุมชนเมือง  มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

และสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  ทันท่วงที 

๓.  จังหวัดปัตตานี เป็นประตูสู่พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

มีสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ น้ำตก

ทรายขาว  วัดชา้งไห้  มหีาดทรายและชายทะเลที่สวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

๔.  จังหวัดปัตตานี   มีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมแบบพหุนิยม  สามารถเป็นจุดเรียก

นักท่องเที่ยว  นักวิชาการ  ให้เข้ามาในพืน้ที่ได้ 

๕.  จังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 ๖.  มีมหาวิทยาลัย  โรงแรม  และห้างสรรพสินค้า  ขนาดใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่  ช่วยให้ประชาชนมีงาน

ทำเพิ่มมากขึ้น  และมีนักศึกษา  นักท่องเที่ยว  และประชาชนจากต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น ช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 ๗.  มีทรัพยากรทางทะเลจำนวนมาก  เหมาะสมในการประกอบอาชีพการประมง  และส่งเสริมเป็น

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP)  

อุปสรรค  (Threat )   

 ๑.  เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการค้า  

ลงทุน  การท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพของประชาชน 

 ๒.  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตามความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓.  มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มาก  เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย  มีโรงแรม  ห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ในพืน้ที่  ทำให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง  ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๔.  การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางที่จะเอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ โดยต้องอาศัย             

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  นโยบายจังหวัดปัตตานี เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  และถ่ายโอนภาระงาน                 



๙๗ 
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โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น ในด้านงบประมาณและบุคลากร  เพื่อรองรับภารกิจมีงบประมาณที่ไม่

เพียงพอต่อการพัฒนาตามหลักยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างตน้ 

๕.  ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มีการมีการศึกษาต่ำ และขาดความกระตอืรอืร้น

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการให้ความร่วมมือในการพัฒนากับองค์กร ขาดความรู้ความเข้าใจ  การมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลรูสะมิแล  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ  ต่อไป 

 ๖.  ภาครัฐ หรอืภาคธุรกิจเอกชน ขาดความหลักการมีส่วนร่วม ความสามัคคีและความร่วมมอืกันใน

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ   
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 AEC หรือ ASEAN  Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัว

กันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

ระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง 

มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี   โดยเป้าหมายสำคัญของประชาชคมเศรษฐกิจอาเซียน หรอื AEC มี 4 ด้าน คอื 

   1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  (Single Market and Production Base)    

           2. สร้างขดีความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) 

            3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) 

            4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated into Global Economy) 

ตามที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์  โดยได้มี

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมภิาคหรอืการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
 

การวิเคราะห์จากปจัจยัภายใน 

จุดแข็ง  ( Strategy)   

๑. เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มบีุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ  มคีวามสามารถในการปฏิบัติ 

๒.  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๓.  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีงบประมาณที่เพียงพอในระดับหนึ่ง พร้อมต่อการพัฒนาตำบลให้เจริญ  

ต่อไป 

๔.  การบริหารจัดการในเทศบาลตำบลรูสะมิแล  เอื้อต่อการปฏิบัติราชการ  และการให้บริการ

ประชาชน 

๕.  ทำเลที่ตั้ง  และสำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  ประชาชนสามารถมา

ติดต่อราชการได้ง่าย 



๙๘ 
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จุดอ่อน   (Weakness)   

๑.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคมในพื้นที่ยังไม่เด็ดขาด 

๒.  การรวมกลุ่ม และองค์กรประชาชนในพื้นที่ไม่มีความเข้มแข็ง  ขาดการประสานความร่วมมือ

ระหว่างชุมชน 

๓.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

๔.  เทศบาลตำบลรูสะมิแล ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ  และการบูรณาการกับส่วนต่างๆ

ในชุมชน  ทำให้ประชาชนยังเกิดอคติและต่อต้านการทำงานขององค์กร 

 ๕.  ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขอ้บังคับต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตามความตอ้งการของ

ประชาชนอย่างทันท่วงที 

 ๖.  ขาดงบประมาณและบุคลากรในการรองรับภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

และไม่สามารถดำเนินการได้เพียงพอตามความตอ้งการของประชาชน 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  มีความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ           
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 
ทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็ง         
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน          
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ        
การป้องกัน การทุจริต
ประพฤติมิชอบ               
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมติร       
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคัง่และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย             
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง        
และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ                
เพ่ือการพัฒนา 

 
แผนพัฒนาภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาค  
และสร้างความเข้มแข็ง  
    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาอุตสาหกรรม  
การแปรรูปยางพารา
และปาล์มน้ำมัน     
แห่งใหม่ของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖     
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้      
อย่างยั่งยืนตัวชี้วดั     
และค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4             
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยว   
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ    
ชั้นนำของโลก 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)  
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แผนพัฒนาภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาค  
และสร้างความเข้มแข็ง  
    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาอุตสาหกรรม     
การแปรรูปยางพารา  
และปาล์มน้ำมัน     
แห่งใหม่ของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาการท่องเที่ยว  
ของภาคให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ      
ชั้นนำของโลก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔          
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยว   
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖     
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้      
อย่างยั่งยืนตัวชี้วดั     
และค่าเป้าหมาย 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1            
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2               
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                    
การพัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑                  
เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป       
และการตลาด 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔   
เสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ให้กับชุมชนบนพื้นฐานสงัคม   
พหุวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓             
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว       
เชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒            
ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่สำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6        
การพัฒนาด้าน 
แหล่งท่องเที่ยว  
กีฬาและนันทนาการ 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    
 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑                        
การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง            
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒                        
การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน 
ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓                 
การเสริมสร้างความมั่นคง           
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ     
เชื่อมโยงการคมนาคม 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา    
ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ปัตตานี                    
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑              
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒                  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริการสาธารณะ และการจัดการ 
พลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔              
การพัฒนาด้านการศึกษา  
การกีฬา ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕            
การสร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5         
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗         
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

 

 



๙๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี 

   
 

ส่วนท่ี  ส่วนท่ี  33  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนที่ 1 อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนที่ 1   

สภาพทั่วไปและช้อมูลพืน้ฐาน , สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงสภาพทั่วไปและช้อมูลพืน้ฐาน , สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภคุณภาพาพ  โดยนำมาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาเทศบาลตำบล รูสะมิแลโดยนำมาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาเทศบาลตำบล รูสะมิแล   สามารถสรุปสามารถสรุป

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ระยะ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ระยะ 55  ปี ปี                                               

(พ.ศ. 256(พ.ศ. 25666--25702570) ได้ดังนี้) ได้ดังนี้  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที่ที่  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ด้านด้าน  แผนงานแผนงาน  
หน่วยงานหน่วยงาน

รับผดิชอบรับผดิชอบ  

หน่วยงานหน่วยงาน

สนับสนุนสนับสนุน  

1.1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน  

  

การเศรษฐกิจ เคหะและชุมชน 

อุตสาหกรรมและโยธา 

กองช่าง 

เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล                      

รูสะมิแลรูสะมิแล  

22..  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนาประเพณีการศึกษาศาสนาประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

  

บริการชุมชนและสังคม 

 

การศึกษา 

การศาสนาวัฒนธรรม ฯ 

อุตสาหกรรมและโยธา 

กองศึกษา 

33..  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการแกไ้ขเศรษฐกิจชุมชนและการแกไ้ข

ปัญหาความยากจนปัญหาความยากจน  

  

บริการชุมชนและสังคม 

 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สังคมสงเคราะห ์

 

สำนักปลัดเทศบาล 

44..  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติและสวัสดิการสังคมชวีติและสวัสดิการสังคม  

บริการชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ 

บริหารท่ัวไป 

การรักษาความสงบภายใน 

สาธารณสุข 

เคหะและชุมชน 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

5.5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการท่ีดีบริหารจัดการท่ีดี  

บริหารท่ัวไป 

บริการชุมชนและสังคม 

เศรษฐกิจ 

 

บริหารงานท่ัวไป 

การศึกษา 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

อุตสาหกรรมโยธา 

สำนักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

กองศึกษา 

 



๙๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมอืง  จังหวัดปัตตานี 

  
 

ที่ที่  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ด้านด้าน  แผนงานแผนงาน  
หน่วยงานหน่วยงาน

รับผิดชอบรับผิดชอบ  

หน่วยงานหน่วยงาน

สนับสนุนสนับสนุน  

6.6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวกีกีฬาฬาและและ

นันันทนาการนทนาการ  

บริหารท่ัวไป 

บริการชุมชนและสังคม 

 

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

การศึกษา 

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

สำนักปลัดเทศบาล 

กองการศึกษา 

 
เทศบาลตำบลเทศบาลตำบล                        

รูสะมิแลรูสะมิแล  
7.7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มสิ่งแวดลอ้ม  

  

บริการชุมชนและสังคม 

 

การเกษตร 

เคหะและชุมชน 

การศึกษา 

สาธารณสุข 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษา 

กองช่าง 

  77  33  1010  55    
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ของเทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตาน ี  ๑๐๐ 

 

แบบ ผ.๐1 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1  แผนงาน

อุตสาหกรรมโยธา 
42 79,358,515 

 
35 89,594,000 21 68,627,000 5 4,051,000 5 14,470,055 108 256,100,570 

 
1.2  แผนงานเคหะฯ 12 15,600,000 8 9,340,000 7 4,740,000 10 4,560,000 6 3,000,000 43 37,240,000 

รวม 54 94,958,515 43 98,934,000 

 

28 73,367,000 

 

15 8,611,000 

 

11 17,470,055 

 

164 293,340,570 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2.1 แผนงานการศึกษา 16 15,402,000 16 15,402,000 16 15,402,000 16 15,402,000 16 15,402,000 64 77,010,000 

2.2 แผนงานการ

ศาสนาฯ 
15 1,183,000 

 

16 1,233,000 

 

15 1,283,000 

 

15 1,283,000 

 

15 1,283,000 

 

76 6,265,000 

 

2.3 แผนงานงาน

อุตสาหกรรม 

2 535,500 

 

1 150,000 

 

- - - - - - 3 685,500 

รวม 33 17,120,500 

 

33 16,785,000 

 

31 16,685,000 

 

31 16,685,000 

 

31 16,685,000 

 

100 83,960,500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ของเทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตาน ี  ๑๐๑ 

 

แบบ ผ.๐1 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 27 5,190,000 27 5,190,000 27 5,210,000 27 5,220,000 27 5,220,000 135 26,030,000 

รวม 27 5,190,000 27 5,190,000 27 5,140,000 27 5,140,000 27 5,140,000 135 26,030,000 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14 23,100,000 12 15,710,000 12 15,710,000 12 15,710,000 12 15,710,000 62 85,940,000 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 1 4,000,000 - - - - - - - - 1 4,000,000 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 30 7,150,000 

รวม 21 28,530,000 18 17,140,000 18 17,140,000 18 17,140,000 18 17,140,000 93 97,090,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ของเทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตาน ี  ๑๐๒ 

 

แบบ ผ.๐1 

ทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครง 

การ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  

2.1 แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
8 905,000 8 905,000 8 905,000 8 905,000 8 905,000 40 4,525,000 

2.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 20 3,051,000 20 3,051,000 20 3,121,000 20 3,051,000 20 3,051,000 100 15,325,000 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมฯ - - 1 1,500,000 - - - - - - - 1,500,000 

รวม 28 3,956,000 29 5,456,000 28 4,026,000 28 3,956,000 28 3,956,000 140 21,350,000 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 

6.1 แผนงานการศึกษา 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

6.2 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
17 945,000 17 950,000 17 950,000 17 960,000 17 960,000 85 4,765,000 

รวม 18 1,145,000 18 1,150,000 18 1,150,000 18 1,160,000 18 1,160,000 90 5,765,000 

 

 

 

 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ของเทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตาน ี  ๑๐๓ 

 

แบบ ผ.๐1 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
7.1 แผนงานการเกษตร 7 635,000 7 635,000 7 635,000 8 1,595,000 7 635,000 36 4,135,000 

7.2 แผนงานเคหะชุมชน 3 21,535,000 3 5,535,000 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 12 45,570,000 

7.3  แผนงานการศึกษา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

7.4 แผนงานสาธารณสุข 12 1,630,000 12 1,630,000 12 1,630,000 12 1,630,000 12 1,630,000 60 8,150,000 

รวม 23 1,795,000 23 3,315,000 22 1,814,000 23 1814000 22 1,814,000 113 56,105,000 

รวมท้ังสิ้น 216 184,824,015 202 159,585,000 183 132,973,000 171 66,627,000 178 92,656,055 950 636,665,070 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ของเทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตาน ี  ๑๐๔ 

 

แบบ ผ.๐1/1 

 

โครงการพัฒนา ที่นำมา

จากแผนพัฒนาหมู่บา้น

และแผนพัฒนาชุมชน 

ปี  ๒๕66 ปี  ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

12 

 

14,824,000 

 

9 

 

7,730,000 

 

9 

 

8,230,000 

 

9 

 

5,730,000 

 

8 

 

5,730,000 

 

47 

 

42,244,000 

รวม 12 14,824,000 9 7,730,000 9 8,230,000 9 5,730,000 8 5,730,000 47 42,244,000 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๐๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พรอ้มคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนจรูญสำราญ 

ซอย ๑๓ หมู่ที่ 1  

บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

ถนน คสล. 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

125.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. กว้าง 

0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง250.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.60-0.70 

เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

1,375,000 - - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๐๖ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ ซอย ๑๕ 

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล 

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 4.00เมตร 

ยาว 55.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

605,000 - - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๐๗ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ ซอย 21 

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 3.00เมตร 

ยาว 210.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

420.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

2,100,000 - - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๐๘ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ  

ซอยพัทลุง หมู่ที่ 1  

บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 4.00เมตร 

ยาว 130.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 1,430,000 - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๐๙ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ ซอย 23 

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 4.00เมตร 

ยาว 80.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

880,000 - - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๐ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนจรูญสำราญ ซอย 24 

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 3.00เมตร 

ยาว 120.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

240.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 1,200,000 - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ซอยตลาดนัด หมู่ที่ 1  

บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 5.00เมตร 

ยาว 400.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

800.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 4,800,000 - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๒ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ซอย รพสต. หมู่ที่ 1  

บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมืองปัตตานี   

จังหวัดปัตตานี 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กว้าง 5.00เมตร 

ยาว 350.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร  

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 4,200,000 - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๓ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

9. โครงการบุกเบิกถนน  

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล   

อำเภอเมือง   

จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทางสัญจร 

บุกเบิกถนนหนิคลุก 

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

480,000 - - - - บุกเบิกถนน

หนิคลุก 

กว้าง 5.00

เมตร ยาว 

400.00 

เมตร 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกลาดยาง 

ซอย ๑0 ถนนจรูญสำราญ 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้ 

ประชาชนมี

เส้นทาง  

คมนาคมที่  

สะดวก  

รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

สายที่ ๑ ถนนกว้าง 

๖.00 เมตร 

ยาว ๗๖.00 เมตร และ 

สายที่ ๒ ถนนกว้าง 

๖.00 เมตร 

ยาว ๓0.00 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด ) 

- - - ๓๓๙,000 - ถนนกว้าง 

๖.00 เมตร 

ยาว ๗๖.00    

เมตร 

และ ถนน 

กว้าง ๖.00 

เมตร ยาว 

๓0.00 เมตร 

ประชาชน 

มีเส้นทาง 

คมนาคม 

ที่สะดวก 

รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๕ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง 

อาคารเอนกประสงค์ 

หลังโรงเรยีนตาดีกา 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้ ประชาชนมี

อาคารเนกประสงค์ 

จัดทำกิจกรรมหรอื 

โครงการต่างๆ ใน

การดำเนินงาน 

อาคารอเนกประสงค์ 

กว้าง ๘.00 เมตร 

ยาว ๑0.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ   

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

๗๙๘,000 - - - - ประชาชน 

ร้อยละ ๘0 

ของหมู่บ้าน

ได้ใช้

ประโยชน์

จาก

โครงการนี้ 

ประชาชน 

ได้รับการ

บริการ 

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๖ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอยแบไม กำแพงวัด

ขจรประชาราม หมู่ที่ ๑ 

บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้

ประชาชนมี 

เส้นทาง

คมนาคมที่  

สะดวก 

รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยใน

การเดินทาง 

ถนน คสล. 

กว้าง ๔.00 เมตร 

ยาว ๙๙.00 เมตร 

หนา 0.๑๕ เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- ๓๔๕,000 - - - ถนน

ระยะทาง 

๙๙.00 

เมตร 

ประชาชนมี 

เส้นทาง 

คมนาคมที่ 

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๗ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

(ซอย ๙ หอ้ง) ข้างหมู่บ้าน

นครินทร์ 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่ 

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนนกว้าง ๔.00 เมตร 

ยาว ๑๒๘.00 เมตร 

หนา 0.๑๕ เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตำบล

กำหนด 

๔๘0,000 - - - - ถนนระยะทาง 

ยาว ๑๒๘.00 

เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่ 

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๘ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง 

คูระบายน้ำ คสล. 

และถนน คสล. 

ถนนจรูญสำราญ 

ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ 

บ้านรูสะมิแล 

เพื่อป้องกัน 

และแก้ไข 

ปัญหาน้ำ ท่วมขัง

ในพืน้ที่ และ 

ประชาชนมี 

เส้นทาง คมนาคมที่ 

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

 

สายหลักก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.๔0 เมตร ยาว

รวม สองข้าง ๓๔๖.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.๖0-0.๘0 เมตร 

ตรอก ๑ ก่อสร้างคู ระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 

0.๔0 เมตร ยาวรวมสองขา้ง             

๑๔0.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.๕0-0.๗0 เมตร 

- ๓,๔๒๑,000 - - - สายหลัก 

คูระบายน้ำ 

ยาว ๓๔๖.00 

เมตร 

ตรอก ๑ 

คูระบายน้ำ 

ยาว ๑๔0.00 

เมตร 

ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที่ และ

ประชาชนมี

เส้นทาง 

คมนาคมที่ 

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑๙ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

   ตรอก ๒ ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง ๒.๘0 เมตร 

ยาว ๕0.00 เมตร หนา 

0.๑๕ เมตร คูระบายน้ำ 

คสล.กว้าง 0.๔0 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

๑00.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.๕0-0.๗0 เมตร 

 

     ตรอก ๒ 

ถนนคสล. ยาว 

๕0.00 เมตร 

คูระบายน้ำ 

ยาว ๑00.00 เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

และ ประชาชนม ี 

เส้นทาง

คมนาคมที่ 

สะดวก รวดเร็ว 

และ ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๐ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

   ตรอก ๓ ก่อสร้างถนน 

คสล. กว้าง ๒.๘0 เมตร 

ยาว ๘0.00 เมตร หนา 

0.๑๕ เมตร คูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.๔0 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง ๑๖

0.00 เมตร ลกึเฉลี่ย   

0.๕0-0.๗0 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด  

 

     ตรอก ๓ 

ถนน คสล. ยาว 

๘0.00 เมตร 

คูระบายน้ำ 

ยาว ๑๖0.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

และ ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่ 

สะดวก รวดเร็ว 

และ ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล. พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ 

เชื่อมซอย ๑๑ 

ถนนจรูญสำราญ 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

เพื่อการ 

คมนาคมที่ 

สะดวกแก่ 

ประชาชนให้มี 

ความรวดเร็ว  

และมีความ   

ปลอดภัย 

ถนน คสล. 

กว้าง ๒.๘0 เมตร 

ยาว ๔๗.00 เมตร 

หนา 0.๑๕ เมตร 

คูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.๔0 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง ๙๔.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.๔0 – 

0.๕0 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- ๔00,000 - - - ถนน คสล. 

ยาว ๔๗.00 

เมตร 

คูระบายน้ำ 

ยาว ๙๔.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขัง

ในพืน้ที่และ

ประชาชนมี

เส้นทาง 

คมนาคมที่ 

สะดวก 

รวดเร็ว 

และ 

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๒ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนเจรญิประดิษฐ์ ซอย ๙ 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

เพื่อป้องกัน 

และแก้ไข 

ปัญหาน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ และ

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

คูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.๔0 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

5๒0.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.๔0 – 0.๕๕ 

เมตร 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- ๒,๘๖0,000 - - - ถนนคสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังใน  

พืน้ที่และ

ประชาชน 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่ 

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๓ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

17 ก่อสร้างระบบระบายน้ำ 

สายวงเวียน – โรงเรียน

บ้านรูสะมิแล ( ฝั่งซ้าย ) 

 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ยาว ๙00.00 เมตร 

กว้าง ๓.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกำหนด 

๖,๓00,000 - - - - มีคูระบายน้ำ มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างระบบระบายน้ำ 

+ ผวิจราจร ถนนจรูญ

สำราญ  หมู่ที่ 1 

 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ยาว ๕๕๕.00 เมตร 

(สองขา้งรวม ๑,๑๑0 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกำหนด 

๗,๗00,000 - - - - มีคูระบายน้ำ มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

19 ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า 

พร้อมระบบไฟส่องสว่าง 

ถนนเจรญิประดิษฐ์ 

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้มทีางเข้าที่ 

สะดวกในการเข้า

ออก และมีแสง

สว่างทำให้

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

 

ถนนกว้าง ๓.00 เมตร 

ยาว ๙0๖.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

๒,๕00,000 - - - - ทางเข้าและ

ระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างดี 

ประชาชน

สะดวก และ

ปลอดภัยใน

การใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๕ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

20 โครงการบุกเบิกถนนตัดใหม่เชื่อม

ถนนเจรญิประดิษฐ์ 

ซอย 5 หลังโรงแรมซี.เอส. 

ปัตตานี หมู่ที่ 4 ทะลุถนนจรูญ

สำราญ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้

ประชาชนได้มี

ถนนใช้สัญจร

ไปมา 

ถนนลูกรัง 

กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,060.00 เมตร 

หนา 20 เซนติเมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

- 1,526,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนมี

ถนนใช้สัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการบุกเบิกถนนเชื่อม                  

หมู่ที่ 1 – 4 ระหว่าง 

ถนนเจรญิประดิษฐ์  ซอย 5 

กับถนนเจรญิประดิษฐ์ ซอย 9 

เพื่อให้

ประชาชนได้มี

ถนนใช้สัญจร

ไปมา 

ถนนลูกรัง 

กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 60.00 เมตร 

หนา 20 เซนติเมตร 

ตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด 

- 90,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนได้

มีถนนใช้

สัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๖ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนนสาย วงเวียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ –  รูสะมิแล-

โรงแรมเซาเทิร์นวิว   

เพื่อใหม้ีความ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม

และปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

กว้าง 12.00 

เมตร 

ยาว 4,900 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 29,400,000 - - - ถนน 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม

และปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๗ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างลาน

เอนกประสงค์ ข้างที่ทำ

การไปรษณีย์รูสะมแิล  – 

รั่วโรงเรียนบ้านรูสะมิแล 

หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้

ประชาชนมี

พืน้ที่ทำ

กิจกรรมต่างๆ 

ของประชาชน 

ลานเอนกประสงค์ 

ความกว้าง 14.00

เมตร 

ยาว 610.00 เมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

- - 42,000,000 - - มีลาน

กิจกรรม 

ประชาชนมี

ลานกิจกรรม

เพื่อใช้

ประโยชน์ใน

กิจกรรม

ต่างๆ  

 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๘ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล.

พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนเจรญิ

ประดิษฐ์ ซอย 19           

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว               

และมีความ

ปลอดภัย            

มีทางระบายน้ำ 

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ช่วงที่  1   

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  

420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 840.00 เมตร ลกึเฉล่ีย                  

0.60-0.70 เมตร   

ช่วงที่  2 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  

350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 700.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50-

0.60 เมตร  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - - 8,736,055 ถนน คสล. 

2 ช่วง 

พร้อมคู

ระบายน้ำ 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก                

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวติ และ

ป้องกันการ

เกิดอุทักภัย

น้ำท่วมได้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๒๙ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

พร้อมคูระบายน้ำ สามแยก 

ซอย 27 ถึง ซอยนิเต๊ะ 

พร้อมคูระบายน้ำ  หมู่ที่ 1 

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มีทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3.00  เมตร 

ยาว 180.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาว 360.00 เมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

- 1,800,000 - - - ถนน คสล. 

พร้อมคู

ระบายน้ำ 

คสล. 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัยมี

ทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๓๐ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างลาน

เอนกประสงค์หน้ากุโบร์ 

หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน

มีลานทำ

กิจกรรมต่างๆ 

ลานเอนกประสงค์ 

ความกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

80,000 - - - - มีลาน

กิจกรรม 

ประชาชนมี

ลานกิจกรรม

เพื่อใช้

ประโยชน์ใน

กิจกรรม

ต่างๆ  

 

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๓๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

27 โครงการติดตั้งประตู 

สแตนเลส เข้าออกหลัง

เทศบาลตดิกับ 

สวนเจ้าทะเล 

 

เพื่อป้องกันการ

ลักลอบเข้ามาใน

พืน้ที่ 

ขนาดประตูสแตนเลส 

กว้าง 6.00 เมตร 

สูง 2.00 เมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

50,000 - - - - มีการตดิตั้ง

ประตู 

สแตนเลส 

ป้องกัน

อันตราย 

จากการ

ลักลอบเข้า

ออกของผูไ้ม่

ประสงค์ดี 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนขา้ง

ด่านทหารหัวสะพาน

ชลประทาน เข้าไปใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บา้นรูสะมิ

แล  

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชน 

มคีวามปลอดภัยใน

การคมนาคมและ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 860.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด 

- - 2,150,000 - - ถนน 

ลาดยาง 

แอสฟัลท์ 

ติกคอนกรีต 

 

ประชาชน 

มคีวาม

ปลอดภัยใน

การคมนาคม

และปลอดภัย

ในชีวิตและ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๓๒ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนเจรญิประดิษฐ์ ซอย 9 

หมูท่ี ่1 บ้านรูสะมิแล 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่และ

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

คูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 260.00 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.40-

0.55 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกำหนด 

- 2,860,000 - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที่และ

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๓๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างคูระบาย

น้ำซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2           

บ้านบางปลาหมอ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

คูระบายน้ำ 

กว้าง 0.40 เมตร 

ลึก 0.40-0.70 เมตร 

ยาว 190.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

 

 

 

- - 810,000 - - คูระบายน้ำ

ระยะทางยาว 

190.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังได้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน  

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

31 โครงการบุกเบิก 

ทางสาธารณะบริเวณ 

บ่อกุ้งรา้ง หมู่ที่ 2 

บ้านบางปลาหมอ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อเป็นเส้นทาง

คมนาคมในการ

สัญจรไปมา 

บุกเบิกถนนทาง

สาธารณะรายละเอียด

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 3,796,000 - - - ร้อยละ 60 

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการบุกเบิก 

ถนนสายมัสยิดดาวะ 

– ริมทะเล หมู่ที่ 2 

บ้านบางปลาหมอ 

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 1,025,000 - - - ถนนระยะทางยาว 

500.00 เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๕ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

บ้านบางปลาหมอ 

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทางสัญจร 

ถนน คสล. 

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 900.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 4,500,000 -  - ถนนคสล. มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๖ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25

๗๐ 

(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง               

คูระบายน้ำ คสล. 

หลังบ้านบางปลา

หมอ ๑ ข้าง  หมู่ที่ ๒  

บ้านบางปลาหมอ  

 

มีทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

คูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง

840.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.60-0.70 

เมตร  รายละเอียด 

ตามแบบแปลน 

ที่เทศบาลกำหนด 

- 2,940,000 - - - คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

35 โครงการบุกเบิกถนน

สาธารณะสายริมคลอง D-8 

(ชลประทาน)  หมู่ที่ 3  

บ้านดอนรัก  

เพื่อให้

ประชาชน 

มีเส้นทาง

คมนาคม 

ที่สะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัยใน

การเดินทาง 

 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.80 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

- - - - 273,000 ถนนระยะทาง

ยาว 200.00 

เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๘ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง 

คูระบายน้ำ ซอยอูเซ็ง 

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรัก 

 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ำ คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 

ยาว 250.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- 655,000 - - - ถนนระยะทาง

ยาว 150.00 

เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๓๙ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยมัสยิด หมู่ที่ ๓  

บ้านดอนรัก 

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทางสัญจร 

ถนน คสล. 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

280,000   

 

- - - - ถนน คสล.  

 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ซอยบาลาเซาะจมิะ หมู่ที่ ๓ 

บ้านดอนรัก  

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทางสัญจร 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 60.00 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

240,000   

 

- - - - ถนน คสล.  

 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๐ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยแบแม หมู่ที่ ๓  

บ้านดอนรัก 

 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกัน 

น้ำท่วมขัง 

ในพืน้ที่ 

คูระบายน้ำ  คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.70เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 980,000 

 

- - - คูระบาย

น้ำ คสล. 

 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

 

กองช่าง 

40 โครงการบุกเบิกถนนเลียบ

คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ 

บ้านดอนรัก  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทางสัญจร 

ถนนหินคลุก 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,500.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 

 

- 1,440,000 - - ถนน 

หนิคลุก 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. จากมัสยิดถึงถนน 

หมู่ที่ ๓ บ้านดอนรัก 

 

ในซอยมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกัน 

น้ำท่วมขัง 

ในพืน้ที่ 

คูระบายน้ำ  คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60-0.70 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 175,000 

 

- - - คูระบายน้ำ 

คสล. 

 

มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกัน 

น้ำท่วมขัง 

ในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๒ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างทางเดิน 

Stemped Concrete  

เลียบชลประทาน D8       

จากประตูน้ำ D8 ถึงหัว

สะพานด่านทหาร                

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรัก 

 

เพื่อให้ประชาชน

มีทางเดินสะดวก 

ปลอดภัย 

ก่อสร้างทางเดิน

คอนกรีต กว้าง 2.50 

เมตรยาว 450.00 

เมตรหนา 5 เซนติเมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

1,125,000 - - - - ทางเดิน 

Stemped 

Concrete 

 

ประชาชน

มีทางเดิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๓ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างทางเดิน 

Stemped Concrete  

เลียบชลประทาน D8                

จากหัวสะพานด่านทหาร 

ถึงหนา้โรงงานปาเท็ก  

หมู่ที่ 3 บ้านดอนรัก 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ทางเดิน

สะดวก 

ปลอดภัย 

ก่อสร้างทางเดิน

คอนกรีต 

กว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 530.00 เมตร 

หนา 10 เซนติเมตร 

ตามแบบที่เทศบาล

กำหนด 

 

1,325,000 - - - - ทางเดิน 

Stemped 

Concrete 

 

ประชาชน 

มีทางเดิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๔ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

44 โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล.  

สายบ้านโต๊ะบิหลั่น 

หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

ถนนคสล. 

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 40.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

- - 135,000 - - ถนนระยะทาง 

ยาว 40.00 

เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

45 โครงการจัดระบบ

ระบายน้ำคลองชมสวน 

หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

 

เพื่อให้นำ้ที่อยู่ใน               

คู คลอง 

มีความสะอาด         

มีการระบายน้ำที่ดี

ขึน้ไม่มีมลพิษภาวะ 

น้ำเน่าเสีย 

ขุดลอกคู, คลอง, หว้ย, 

หนอง, บึง และดูดท่อ

ระบายน้ำ รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - 

 

 

 

 

 

 

450,000 450,000 - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

อากาศที่ดีมี

มลภาวะระบบ

ทางเดินหายใจ

ที่สะดวกและ

บริสุทธิ ์

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

46 โครงการก่อสร้าง 

ท่อลอดเหลี่ยม

บริเวณทางเข้า

หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 

หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

 

เพื่อป้องกันน้ำ

ท่วมในชุมชน 

ท่อลอดเหลี่ยม             

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร 

ลึก 2.50 เมตร               

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 3,000,000 - - - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จาก

การสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยม 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังได้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัย ใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตพร้อม 

คูระบายน้ำยกระดับ 

2 ขา้ง ซอย 20, 22 

หมู่ที่ 4 บ้านกัณรี 

 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหา 

น้ำท่วมขังในพืน้ที่

ได้ ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

พร้อมคูระบายน้ำยกระดับ

5x500.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 350,000 - - - ถนนคอนกรีต

พร้อมคูระบาย

น้ำยกระดับ

5x500.00 

เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว 

และปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๘ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างซุ้ม

ประตูทางเข้าเขต

ตำบลรูสะมิแล 

ถนนหนองจกิ หมู่ที่ 4  

บ้านงาแม่ 

 

 

 

 

เพ่ือแสดงให้เห็น
เป็นสัญลักษณ์บอก
ทางเข้าเขตเทศบาล
ตำบลรูสะมิแล 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า

ขนาดกว้าง 35.00 เมตร 

สูงไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตร 

รายละเอียด 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

3,000,000 - - - - ซุ้มประตู

ทางเข้าตำบล 

รูสะมิแล 

ประชาชนที่

สัญจรไปมา  

ได้ได้ทราบ   

เขตพื้นที่ตำบล              

รูสะมิแล 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๙ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ำ

พร้อมทางเท้า                 

สายถนนหนองจิก              

หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

เพื่อให้นำ้ที่อยู่ใน                

คู คลอง 

มีความสะอาด         

มีการระบายน้ำที่ดขีึน้

ไม่มีมลพิษภาวะน้ำ

เน่าเสีย  และ

สามารถใช้เป็น

ทางเดินได้สะดวก 

ระบบระบายน้ำ คสล. 

ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 1,400 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

10,000,000 - 

 

 

 

 

 

 

- - - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

อากาศที่ดีมี

มลภาวะระบบ

ทางเดินหายใจ

ที่สะดวกและ

บริสุทธิ ์

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๐ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

50 โครงการคูระบายน้ำ คสล. 

บ้านกัณรี 2 ข้างจากสะพาน

ถึงสายเมนท หมู่ที่ ๔                   

บ้านงาแม่  

เพื่อให้มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

คูระบายน้ำ คสล.           

กว้าง0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 500.00 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.60-

0.70เมตร  

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

1,750,000   

 

- - - - คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๑ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างท่อบล็อก  

คสล. บ้านลัดดาวัลย์  

หมู่ที่ ๔ บ้านงาแม่  

 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ท่อบล็อก คสล.            

กว้าง 3.00 เมตร            

ยาว 150.00 เมตร 

หนา0.15 เมตร ตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

3,000,000 

 

- - - - ท่อบล็อก  

คสล. ระบาย

น้ำ 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

 

กองช่าง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๒ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

69 โครงการเสริมผวิจราจร   

ลาดยางแอสฟัลท์ติก      

คอนกรีต ถนนบ้านงาแม่         

ถึงรมิคลอง หมู่ที่4 บ้านงาแม่ 

 

เพื่อใหม้ีความ

ปลอดภัย 

ในการ

คมนาคม 

และปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

เสริมผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 2,500,000 - - - ถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

 

ประชาชน 

มีความ 

ปลอดภัย 

ในการ

คมนาคม และ

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

กองช่าง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

บ้านก้าวหน้า หมู่ที่ 4  

บ้านงาแม่  

เพื่อให้

ประชาชน 

มีเส้นทาง

คมนาคม 

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

 

 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 250.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- 1,000,000 - - - ถนน คสล.   มีเส้นทาง

คมนาคม 

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๔ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงถนน 

ถนนสายเจริญประดิษฐ์ 

ซอย 5 – บ้านงาแม่ 

ตลอดสาย หมู่ที่ 4 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อใหม้ีความ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม

และปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 2,120 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - 5,300,000 - - ถนน 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

การคมนาคม

และปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

72 โครงการบุกเบกิถนนเลี่ยงเมอืง

จากสี่แยกงาแม่ หมู่ที่ 4  

เชื่อมถนนรูสะมิแล บริเวณ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ถนนไว้สัญจร

ไปมาสะดวก 

ถนนหินคลุก 

กว้าง 8.00 เมตร 

ความยาว ประมาณ 

2,500 เมตร 

หนา 0.25 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด  

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

- - 4,000,000 ถนนหินคลุก ประชาชนมี

ถนนใช้สัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนหนองจิก 

ซอย 11 (ทักษิณอนิโฟเทค) 

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหา      

น้ำท่วมขัง  ใน

พืน้ที่ได้ ประชาชน

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

คูระบายน้ำ คสล. 

ขนาด กว้าง 0.40 

เมตร ยาว 75.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50-.70 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

337,000 - - - - คูระบายน้ำ 

คสล. ยาว 

75.00 เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังได้ 

ประชาชน

ได้รับ    

ความสะดวก 

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

74 โครงการก่อสร้าง            

คูระบายน้ำ คสล.         

หลังโรงเรยีนอนุบาล

ปัตตานี หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมขัง               

ในพืน้ที่ได้ ประชาชน

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ำ คสล. 

ขนาด กว้าง 0.50 เมตร  

ยาว 335.00 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- 1,274,000 - - - คูระบายน้ำ 

คสล. ยาว 

335.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังได้ 

ประชาชนได้รับ    

ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๘ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยแบเลาะ       

หลังโรงเรยีน ท.4          

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชน   

มีเส้นทาง

คมนาคม                  

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

ถนน คสล. 

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร   

หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

- - 178,000 - - ถนน คสล.

ระยะทางยาว 

50.00 เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๕๙ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนน

ยกระดับถนน คสล.    

พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยอู่ศรีนคร             

ถนนไวยประสิทธิ์          

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้ประชาชน   

มีเส้นทางคมนาคม    

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

และป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. กว้าง 3.80 

เมตร ยาว 110.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร   พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. ขนาดกวา้ง 

0.40 เมตร ยาวรวมสองข้าง 

220.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50-0.80 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - - 1,262,000 - ถนน คสล.

ระยะทางยาว 

110.00 เมตร 

คูระบายน้ำ 

คสล. ยาวรวม

สองขา้ง 

220.00 เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหานำ้

ท่วมขังในใน

พื้นท่ี และ 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๐ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน

ยกระดับถนน คสล.    

พร้อมคูระบายน้ำ คสล      

ตรอก 2 ถนนไวยประสิทธิ์          

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้

ประชาชน   

มีเส้นทาง

คมนาคม    

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

และป้องกัน

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ถนน คสล.            กวา้ง 

3.30 เมตร    ยาว 

110.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร   พรอ้มคูระบายน้ำ 

คสล. ขนาดกวา้ง 0.40 

เมตร    ยาวรวมสองข้าง 

220.00 เมตร         ลกึ

เฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกำหนด 

- - - - 1,261,000 

 

ถนน คสล.

ระยะทางยาว 

110.00 เมตร 

คูระบายน้ำ 

คสล. ยาวรวม

สองขา้ง 

220.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังใน

ในพืน้ที่ และ 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๑ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างถนน

ยกระดับถนน คสล.    

พร้อมคูระบายน้ำ คสล.     

ตรอก1/1 ถนนไวยประสิทธิ์          

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้

ประชาชน   

มีเส้นทาง

คมนาคม    

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

และป้องกัน

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ถนน คสล.  กว้าง 3.80 

เมตร  ยาว 85.00 เมตร   

หนา 0.15 เมตร         

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร    

ยาวรวมสองข้าง 170.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-

0.80 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กำหนด 

962,000 - - - - ถนน คสล.

ระยะทางยาว 

85.00 เมตร 

คูระบายน้ำ 

คสล. ยาวรวม

สองขา้ง 

170.00 เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังใน

ในพืน้ที่ และ 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๒ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ซอย 1 

ถนนพระยาเมือง หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง 

 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม

ขัง   ในพืน้ท่ีได้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพย์สิน 

ยกระดับถนน คสล.      

0.20 เมตร พรอ้ม      

คูระบายน้ำ คสล.   

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร    

ยาว 50.00 เมตร         

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- 310,000 - - - ถนน คสล.

ระยะทางยาว 

50.00 เมตร       

คูระบายน้ำ 

คสล. ยาว 

50.00 เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหานำ้

ท่วมขังในใน

พื้นท่ี และ 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมท่ี

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพระยาเมอืง 

ซอย 2 หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้

ประชาชน   

มีเส้นทาง

คมนาคม    

ที่สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

และป้องกัน

น้ำท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ถนน คสล.กวา้ง 2.80 

เมตร    ยาว 50.00 เมตร   

หนา 0.15 เมตร         

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร    

ยาวรวมสองข้าง 100.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 

เมตร รายละเอยีดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลกำหนด 

- - 484,000 - - ถนน คสล. 

ยาว 50.00 

เมตร คูระบาย

น้ำ คสล.    

ยาวรวมสอง

ข้าง 100.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังใน

ในพืน้ที่ และ 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๔ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

81 โครงการก่อสร้าง             

คูระบายน้ำ คสล.           

และยกระดับ ถนน 

คสล. ถนนพระยาเมอืง 

ซอย 10 หมู่ที่ 5              

บ้านโคกม่วง 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหา      

น้ำท่วมขัง                  

ในพืน้ที่ได้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

คูระบายน้ำ คสล.   

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

300.00 เมตร         

ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

1,244,000 - - - - คูระบายน้ำ 

คสล.    

ยาวรวม

สองขา้ง 

300.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังได้ 

ประชาชน

ได้รับ    

ความสะดวก 

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

82 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ              

ทางข้ามถนน บริเวณหน้า

โรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี            

หมู่ที่ 5 บ้านโคกมว่ง 

 

เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อ

ประชาชนในการข้าม

ถนนจัดระเบียบการใช้

รถ ใช้ถนน ให้มี

ระเบียบวินัย ปอ้งกัน

การเกิดอุบัติเหต ุเกิด

ความปลอดภัย ใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ไฟสัญญาณทาง

ข้ามถนน 

รายละเอยีดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,800,000 - ร้อยละ 90             

ของประชาชน

ได้รับประโยชน ์

การใช้รถ              

ใช้ถนน 

มีระเบยีบวินัย 

ปอ้งกันการ

เกิดอุบัติเหตุ  

มีความ

ปลอดภัย               

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพระยาเมอืง 

ซอย ๑ หมู่ที่ 5  

บ้านโคกม่วง  

 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

มีทางระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วมขัง

ในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 2.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

100.00 เมตร ลกึเฉลี่ย

0.40-0.60 เมตร    

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

450,000 - - - - ถนน คสล. 

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพระยาเมอืง 

ซอย ๕  หมู่ที่ 5  

บ้านโคกม่วง  

 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำป้องกัน

น้ำท่วมขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 279.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง

0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 558.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย0.40-0.60 

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 3,069,000 - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๘ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพระยาเมอืง 

ซอย ๑๐ หมู่ที่ 5  

บ้านโคกม่วง  

 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำป้องกัน

น้ำท่วมขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง3.00 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร หนา

0.15 เมตร พร้อมคู

ระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

300.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40-0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

1,500,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๖๙ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๒  

(ซอยจ่าแดง) หมู่ที่ 5  

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มทีางระบาย

นำ้ป้องกันนำ้

ท่วมขังใน

พืน้ที ่

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 85.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

170.00 เมตร 

ลกึเฉลี่ย 0.40-0.60

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

850,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๐ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๔ 

ตรอก ๓ หมู่ที่ 5  

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล  

อำเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนัน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที ่

ถนน คสล. กวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร 

หนา0.15 เมตร                    

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง100.00 เมตร             

ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

500,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๑ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๔ 

ตรอก ๑ บ้านแบรี หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนัน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที ่

ถนน คสล. 

กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 

160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 

- 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

800,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๒ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๔ 

สุดซอย บ้านแบเย็ง หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล  

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มทีางระบาย

นำ้ป้องกันนำ้

ท่วมขังใน

พืน้ที ่

ถนน คสล. 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

160.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

800,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๓ 

ตรอก ๑ หมู่ที่ 5  

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนัน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที ่

ถนน คสล. 

กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๕.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร     

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล.          

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 130.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

650,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๔ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๓ 

ตรอก ๒ หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. 

กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๕.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 130.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

650,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนพูลสวัสดิ์ ซอย ๓ 

ตรอก ๓ หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกนัน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที ่

ถนน คสล. 

กวา้ง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๖๕.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 130.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

650,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนหนองจกิ ซอย ๑๓ 

(ซอยสินอุดม) หมู่ที่ 5 

บ้านโคกม่วง ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มทีางระบาย

นำ้ป้องกันนำ้

ท่วมขังใน

พืน้ที ่

ถนน คสล. 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว 2๕9.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

518.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40-0.60 เมตร 

รายละเอยีด ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - 2,590,000 - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๗ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

ซอย ๓ ถนนหลัง มอ. 

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อป้องกัน

และแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ได้ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ถนน กว้าง ๔.๘0 เมตร 

ยาว ๑๓๕ เมตร 

หนา 0.๑๕ เมตร 

คูระบายน้ำ ขนาด 

กว้าง 0.๔0 เมตร 

ยาว ๕0.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.๓0 – 0.๔0 

เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- ๑,๕๔๖,000 - - - ถนนระยะทาง 

ยาว ๑๓๕.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขังได้  

ประชาชน

ได้รับความ 

สะดวก 

ปลอดภัย ใน 

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๘ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

95 โครงการก่อสร้าง 

คูระบายน้ำ ซอย ๘ 

ถนนสามัคคี                

สาย ข. หมู่ที่ ๖ 

บ้านสวนสมเด็จ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมขังใน

พืน้ที่ได้ ประชาชน

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

คูระบายน้ำกว้าง 0.๔0 

เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.๔0 – 0.๘0 

เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - ๕๒๘,000 - - ถนนระยะทาง 

ยาว ๑๓๙.00 

เมตร 

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังได้ 

ประชาชนได้รับ

ความ สะดวก 

ปลอดภัยใน

ชีวติ 

กองช่าง 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๗๙ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

96 โครงการก่อสร้าง / 

ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคาร

สำนักงานที่ชำรุด ของ

เทศบาลตำบลรูสะมิแล 

เพื่อก่อสร้าง

ปรับปรุง /ซ่อมแซม

อาคารสำนักงาน

ทีช่ำรุดเสียหาย 

ก่อสร้าง

ปรับปรุง / 

ซ่อมแซมอาคาร

สำนักงานที่

ชำรุดเสียหาย  

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

๕00,000 ๔00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ร้อยละ ๙0 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การ

ปฏิบัติงาน 

พนักงาน

เทศบาลมี

อาคาร

สำนักงาน

ใช้อย่าง

เหมาะสม 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวก 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๐ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ ประจำ

ตำบลรูสะมิแล  หมู่ที่ ๖         

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อใช้เป็น 

อาคารสำหรับ 

จัดกิจกรรม 

บริการประชาชน 

อาคารอเนกประสงค์ 

ขนาดกว้าง 14.00 เมตร 

ยาว  25.00 เมตร  

บรรจุคน ๕00 คน 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - ๔,๕00,000 - - อาคารอเนก 

ประสงค์ 

จำนวน 

๑ หลัง 

ประชาชนมี  

สถานที่จัด 

กิจกรรม 

ต่างๆ ใน 

ระดับตำบล 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง 

คูระบายน้ำ คสล. 

ถนนปากน้ำ ซอย ๒๓ 

(ซอยศรัญญา) หมู่ที่ ๖ 

บ้านสวนสมเด็จ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อป้องกัน 

และแก้ไข 

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ในพืน้ที่ 

คูระบายนำ้ คสล. 

ตรอก ๒ 

กว้าง 0.๔0 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง ๑๖0.00 เมตร               

ลึกเฉลี่ย 0.๔0-0.๕0 เมตร 

คูระบายนำ้ คสล. 

ตรอก ๓ 

กว้าง 0.๔0 เมตร ยาวรวมสองข้าง 

๑๘0.00 เมตร                              

ลึกเฉลี่ย 0.๕0-0.๖0 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กำหนด 

- - ๑,๑๕๗,000 - - คูระบายน้ำ 

ตรอก ๒ 

ยาว ๑๖0.00 

เมตร 

คูระบายน้ำ 

ตรอก ๓ 

ยาว ๑๘0.00 

เมตร 

 

ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหา 

น้ำท่วมขัง   

ในพืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๒ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

99 โครงการก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล. 

ถนนเจริญประดษิฐ์            

ซอย 8  พร้อมคู

ระบายน้ำ                      

ในช่วงที ่ 2 

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย

และมีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ถนน คสล. ถนนเจริญประดิษฐ ์

ซอย 8 

ช่วงที่๑ ถนน คสล. กว้าง ๒.๘0 

เมตร ยาว ๙๓.00 เมตร                   

หนา 0.๑๕ เมตร 

ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔.00 

เมตร ยาว ๒๙.00 เมตร หนา 0.๑๕ 

เมตร พรอ้มคูระบายนำ้สองขา้ง 

ความยาวรวม ๒๔๔ เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.๔ – 0.๗ เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลกำหนด 

๑,๒0๗,๕๑๕ - - - - มีการก่อสร้าง

ถนนคสล. 

พร้อมคูระบาย

น้ำ คสล. 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัยมี

ทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๓ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

100 โครงการปรับปรุง

สำนักงานเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล  

บริเวณอาคาร ช้ัน 1 

หมู่ที่ ๖ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อเป็นการ

บำรุงรักษา

ซ่อมแซมอาคาร

สำนักงานใหอ้ยู่

ในสภาพพร้อมใช้

งานและ

ให้บริการ

ประชาชน 

ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  

ยาว  9.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

๘00,000 - - - - อาคาร

สำนักงาน

พร้อม

ให้บริการ

ประชาชน 

สะดวก 

ปลอดภัย 

ประชาชน

ที่มารับ

บริการพึง

พอใจ 

กองช่าง 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

101 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

สายหน้ากองร้อย 

อาสารักษาดินแดน 

จังหวัด ปัตตานี หมู่ที่ ๖ 

บ้านรูสะมิแล 

 

เพื่อให้มถีนน

สัญจรไปมาที่

สะดวก 

รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง 

กว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 960.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

๓,๓๖0,000 - - - - ถนน 

ลาดยาง 

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๕ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

102 โครงการก่อสร้างปูผวิจราจร

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต                

ถนนสายหน้าสวนสมเด็จ –  

ที่ทำการสำนักงานเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล  หมู่ที่  ๖                     

บ้านสวนสมเด็จ 

 

เพื่อให้มถีนน

สัญจรไปมาที่

สะดวก รวดเร็ว 

และมีความ

ปลอดภัยต่อ

ประชาชน 

ถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  

กว้าง 12.00 เมตร 

ยาว 1,030.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

6,180,000 - - - - ถนน 

แอสฟัลท์        

ติกคอนกรีต 

มีเส้นทาง

คมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว 

และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างปูผวิจราจร

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต                

จากสำนักงานเทศบาลตำบล   

รูสะมิแล – ถนนหน้าสงเคราะห์ 

หมู่ที่  ๖  บ้านสวนสมเด็จ 

 

เพื่อให้มถีนน

สัญจรไปมาที่

สะดวก รวดเร็ว 

และมีความ

ปลอดภัยต่อ

ประชาชน 

ถนนแอสฟัลต์ติก               

คอนกรีต  

กว้าง 12.00 

เมตร 

ยาว 1,680.00 

เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

10,080,000 - - - - ถนน

แอสฟัลต์ติก               

คอนกรีต  

 

มีเส้นทาง

คมนาคม

ที่สะดวก 

รวดเร็ว 

และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ำ คสล. ถนน

โรงเหล้าสาย ข.  

ซอย ๗ (ถัดจากซอย

ครูแซ ๒ ซอย)               

หมู่ที่ ๖                            

บ้านสวนสมเด็จ           

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 

เมตร ยาวรวมสอง

ข้าง 114.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาล

กำหนด 

 

- - 400,000 - - คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๘ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยตรงข้ามบ้าน

นกนางแอ่น หมู่ที่ ๖  

บ้านสวนสมเด็จ   

 

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.                  

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร                

หนา 0.15 เมตร                     

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 200.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกำหนด 

 

 

- - 1,100,000 - - ถนน 

คสล.  

พร้อม  

คูระบาย

น้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๘๙ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ำ คสล.          

ซอยศรีสุวรรณ        

หมู่ที่ ๖                               

บ้านสวนสมเด็จ                           

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้มทีางระบาย

น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง

ในพืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

5๐๐.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- - 1,750,000 - - ถนน 

คสล.  

พร้อม 

คูระบาย

น้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๐ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

107 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยยีเดร์ หมู่ที่ ๖ 

บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 1,050,000 - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยโรจน์สุภา  

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 

เพื่อให้มีทาง

ระบายนำ้

ป้องกันนำ้ท่วม

ขังในพืน้ที ่

ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอ้มคูระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 270.00 

เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

- - 1,485,000 - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๒ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

109 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยจตุรมิตร                    

(ซอยอึ้งเจริญ) สองขา้ง  

หมู่ที่ ๖   บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้มี

ทางระบาย

น้ำป้องกัน

น้ำท่วมขัง

ในพืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 80.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

630,000 - - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสรา้งคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยจตุรมิตร               

(ซอยช่างเอือ้น) สองข้าง  

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้มีทาง

ระบายนำ้

ป้องกันนำ้

ท่วมขังใน

พืน้ที ่

ก่อสรา้งคูระบายน้ำ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร ยาวรวมสอง

ข้าง 220.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 

0.40 - 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - 770,000 - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างคูระบาย

น้ำ คสล. ซอยจตุรมิตร            

(ซอย U1-U2 ) สองข้าง            

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

550.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร 

รายละเอียด ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 1,925,000 - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 
  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

112 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยจตุรมิตร       

(ซอยพี่อุ๊) สองขา้ง หมู่ที่ ๖   

บ้านสวนสมเด็จ           

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 80.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.60 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

280,000 - - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

113 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยจตุรมิตร 

(ซอยบ้านช่างสิทธิ์ ) สองข้าง           

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ           

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 140.00 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.60 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด  

 

- 490,000 - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 
  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๖ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ซอยจตุรมิตร (ซอยข้าง

ร้านน้ำชาพี่แดง) สองข้าง  

หมู่ที่ ๖ 

บ้านสวนสมเด็จ           

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

290.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร 

รายละเอียด ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

- 1,015,000 - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

115 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

ถนนหลัง มอ. ซอย ๒   

(ซอยวัดหลักเมอืง) สองขา้ง 

หมู่ที่ ๖  บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

รวมสองข้าง 

46๐.00 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 

เมตร รายละเอียด              

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

 

- 1,610,000 - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๘ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

116 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนหลัง มอ. 

ซอย ๔ ใกล้รา้นสายรุง้ 

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ           

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสรา้งถนน คสล.  กวา้ง 

๔.๐๐ เมตร 

ยาว 1๓๐.๐๐ เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมคู

ระบายนำ้ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 260.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด  

1,430,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๙๙ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ซอยจตุรมติรข้างบ้านไต๋เรือ     

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้ประชาชน

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำท่วม

ขังในพืน้ที่ 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว 1๓๐.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอ้ม

คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 

0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 260.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

1,430,000 - - - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๐ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

118 โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ำ คสล. ถนน

โรงเหล้าสาย ข.              

ซอย ๘ (ซอยจุรีย์)            

หมู่ที่ ๖ บ้านสวน

สมเด็จตำบลรูสะมิแล 

  

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 320.00 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 1,120,000 - - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 
  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๑ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

119 โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ำ คสล. ซอย

พูนทรัพย์ สองข้าง   

หมู่ที่ ๖ บ้านสวน

สมเด็จ ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองข้าง 

๒๐๐.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 - 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - 700,000 - - มีคูระบาย

น้ำ คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๒ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนโรงเหลา้สาย ก. (ซอยกู

โบร์) หมู่ที่ ๖               

บ้านสวนสมเด็จ          

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 

เพื่อให้มีทาง

ระบายนำ้ป้องกนั

น้ำท่วมขังในพืน้ที ่

ก่อสรา้งถนน คสล. 

กวา้ง 3.๐๐ เมตร 

ยาว 5๐.๐๐ เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอ้ม           

คูระบายน้ำ คสล. 

กวา้ง 0.40 เมตร 

ยาวรวมสองขา้ง 100.00 

เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 - 

0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - 500,000 - - ถนน คสล.  

พร้อม 

คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีเส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๐๓ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

121 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ 

คสล. ถนนโรงเหล้าสาย ข. 

ซอย ๗ (ซอยครูแซ)  

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ           

เพื่อให้มทีาง

ระบายน้ำ

ป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม

สองขา้ง 252.00 เมตร          

ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 882,000 - - - คูระบายน้ำ 

คสล.  

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังใน

พืน้ที่ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

204 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ซอยผูใ้หญ่ หมู่ที่ 3  

บ้านดอนรัก  

ตำบลรูสะมิแล 

อำเภอเมืองปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้มไีฟฟ้าส่อง

สว่าง ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อจ่ายกระแส 

ไฟฟ้าสาธารณะ

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

สามารถป้องกัน

ปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง, 

การไฟฟ้า

ส่วน

ภูมภิาค

จังหวัด

ปัตตานี 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

205 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 

 

โครงการไฟฟ้า

ส่องสว่าง หมู่ที่ 6  

บ้านสวนสมเด็จ 

ตำบลรูสะมิแล  

อำเภอเมือง

ปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี 

เพื่อให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

เสาไฟขนาด 

6 เมตร 

จำนวนมากกว่า 

200 ชุด

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟ้า 

ส่องสว่าง 

ประชาชน 

มีไฟฟ้า 

ส่องสว่าง 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

206 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 ปรับปรุงไฟสาธารณะสองข้าง

ทางตลอดสายวงเวียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ –

โรงแรมเซาเทริน์วิว 

เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ของประชาชนที่

สัญจรไปมา 

ไฟถนน 

จำนวน 24 ต้น 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- 4,940,000 - - - ไฟฟ้า

สาธารณะ 

ประชาชนผูใ้ช้

ถนนมีความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

 

4 โครงการปรับปรุงไฟ

สาธารณะหวัสะพาน

ชลประทานทั้งสาย หมู่ที่ 2 

สองข้างทาง 

เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ของประชาชนที่

สัญจรไปมา 

ไฟถนน 

จำนวน 87 ต้น 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - 1,740,000 - - ไฟฟ้า

สาธารณะ 

ประชาชนผูใ้ช้

ถนนมีความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

207 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

บริเวณป่าพร้าว                     

หลังมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ หมู่ที่ 6                   

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อให้มไีฟฟ้า

ส่องสว่าง 

ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

ขยายเขตไฟฟ้า  

ระยะทางยาว 700 เมตร

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

200,000 - - - - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์จาก

การขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชน 

มีความปลอดภัย

สามารถป้องกัน

ปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

208 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ข้างด่านทหารหัวสะพาน

ชลประทาน หมู่ที่ 1  

บ้านรูสะมิแล  

ตำบลรูสะมิแล  

เข้าไปในหมู่บ้านรูสะมิแล 

เพื่อให้มไีฟฟ้า

ส่องสว่าง 

ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

ไฟถนนจำนวน 22 ต้น

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - - 330,000 - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชน 

มีความปลอดภัย

สามารถป้องกัน

ปัญหา

อาชญากรรม ลด

การเกิดอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า 

Post top บริเวณหนา้

โรงเรียนตาดกีา หมู่ที่ 2  

บ้านบางปลาหมอ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้

ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรมต่าง 

เสาไฟฟ้า Post Top 

ขนาด 12 เมตร จำนวน 

1 ตน้ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ เทศบาล

กำหนด 

- - - 180,000 - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์จาก

การขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะซอยในหมู่บ้าน  

(บางซอย) หมู่ที่ 2  

บ้านบางปลาหมอ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้

ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรมต่างๆ 

ขยายเขตเพื่อจ่าย

กระแสไฟฟ้าในตำบล 

รูสะมิแล หมู่ที่ 2 

ตามที่ประชาชนรอ้งขอ

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ เทศบาลกำหนด 

- - - 300,000 - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์จาก

การขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

9 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า หมู่ที่ 3  

บ้านดอนรัก 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ครัวเรือน

มีไฟฟ้าใช้ในการ

ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยจูหะ, 

ซอยเจะแม ระยะทาง 

220.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

10 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า 

ส่องสว่าง (HIGHT MAST) 

มาตรฐาน บริเวณชุมชน

ซือบือรังญายอ, บริเวณ

สองฝ่ังคลอง หมู่ที่ 3 

บ้านดอนรัก 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อใหม้ีแสงสว่าง

ส่องทางให้

ประชาชน และเพื่อ

ความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

บริเวณชุมชนซือบือรังญา

ยอ, สองฝั่งคลอง 

จำนวน 10 ต้น 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

7,500,000 - - - - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ลดปัญหา

การก่อ

อาชญากรรม 

 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

11 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า หมู่ที่ 3  

บ้านดอนรัก 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มไีฟฟ้าส่อง

สว่างป้องกัน 

ปัญหาอาชญากรรม 

ลดการเกิดอุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

จ่ายกระแสไฟฟ้า

สาธารณะ

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

สามารถ

ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

กองช่าง, 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

จังหวัด

ปัตตานี 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

213 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

12 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า 

ส่องสว่าง (HIGHT MAST) 

มาตรฐาน บริเวณชุมชน

โรงปู หมู่ที่ 3 

บ้านดอนรัก 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มแีสงสว่าง

ส่องทางใหป้ระชาชน

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

 

บริเวณชุมชนบริเวณ

ชุมชนโรงปู  

จำนวน 1 ต้น 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

- - - 750,000 - ร้อยละ 90 

ประชาชนได้

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

 ลดปัญหาการ

ก่ออาชญากรรม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มไีฟฟ้าส่อง

สว่าง ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะ

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

300,000 - - - - ร้อยละ 90 

ประชาชน

ได้ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

กระแส 

ไฟฟ้า 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

สามารถป้องกัน

ปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง, 

การไฟฟ้า

ส่วน

ภูมภิาค

จังหวัด

ปัตตานี 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

215 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

จากข้างวัดขจร 

ประชาราม-โรงเรียน  

ราชประชานุเคราะห์ ๔0 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้มไีฟฟ้า 

ส่องสว่าง 

ป้องกันปัญหา  

อาชญากรรม 

ลดการเกิด 

อุบัติเหตุ 

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 

ระยะเวลา ๘๕0 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ 

แปลนที่เทศบาล

กำหนด 

๕00,000 - - - - ร้อยละ ๙0 

ประชาชน 

ได้ประโยชน์ 

จากการ 

ขยายเขต 

กระแสไฟฟ้า 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

สามารถ

ป้องกัน

ปัญหา 

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ ซอยแบปา 

หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าใช้ในการ 

ประกอบ 

กิจกรรมต่างๆ 

ขยายเขตเพื่อจ่าย 

กระแสไฟฟ้าใน 

ซอยแบปา หมู่ที่ ๑ 

ตามที่ประชาชนรอ้งขอ 

รายละเอียดตามแบบ 

แปลน ที่เทศบาลกำหนด 

 

 

๓00,000 - - - - ร้อยละ ๙0 

ประชาชน 

ได้ประโยชน์ 

จากการ 

ขยายเขต

กระแสไฟฟ้า 

 

ครัวเรือนมี

ไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรม

ต่างๆ 

 กองช่าง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

16 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน               

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้มไีฟฟ้า     

ส่องสว่าง 

ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้า       

ซอยหลังโรงเรียนอนุบาล 

(ป่าช้าจีน) ฯลฯ        

เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

สาธารณะ    

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 

90 ของ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

ไฟฟ้า 

ประชาชน   

มีความ

ปลอดภัย 

สามารถ

ป้องกัน

ปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่าง ซอย 9               

หมู่ที่ 5 บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้มไีฟฟ้า     

ส่องสว่าง 

ป้องกันปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะ    

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 

90 ของ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

ไฟฟ้า 

ประชาชน   

มีความ

ปลอดภัย 

สามารถ

ป้องกัน

ปัญหา

อาชญากรรม 

ลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

18 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  หมู่ที่ 5 

 บ้านโคกม่วง 

เพื่อให้

ครัวเรือน    

มีไฟฟ้าใช้ใน

การประกอบ

กิจกรรม

ต่างๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 จำนวน 5 

จุด 

1. ซอยป่าช้าจนี หลังโรงเรียน

อนุบาลปัตตานี 

2. ปากซอย 1 ระเด่นอาหมัด 

3. ซอย 1 ถนนพระยาเมอืง หน้า

ปากซอย 

4. ซอย 7 ถนนพระยาเมอืงหน้า

ปากซอย 

5. ซอย 1 ถนนพูลสวัสดิ์ 
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 

90 ของ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จากการ

ขยายเขต

ไฟฟ้า 

ครัวเรือน    

มีไฟฟ้าใช้

ในการ

ประกอบ

กิจกรรม

ต่างๆ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ครัวเรือน 

มีไฟฟ้าใช้ในการ 

ประกอบ

กิจกรรมต่างๆ 

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖

จำนวน ๒ จุด 

๑.ซอย ๙ ถนนหลัง 

มอ.ปัตตานี 

๒.บริเวณถนนหน้าสวน

สมเด็จ  

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด  

 

- ๗00,000 - - -  ร้อยละ ๙0 

  ประชาชน 

ได้ประโยชน์ 

   จากการ 

  ขยายเขต 

กระแสไฟฟ้า 

ครัวเรือนมี 

ไฟฟ้าใช้ใน

การ 

ประกอบ

กิจกรรม

ต่างๆ 

 กองช่าง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

20 โครงการขยายเขตประปา 

ผ่านมหาลัยสงขลานครินทร์ 

หมู่ที่ ๖ บ้านสวนสมเด็จ  

ตำบลรูสะมิแล 

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

น้ำอุปโภค 

บริโภค อย่าง

เพียงพอ 

ขยายเขตประปา 

ความยาว ๑,000 เมตร

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกำหนด 

 

๓,๘00,000 - - - - มีการ

ดำเนนิการ

ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนใน

พืน้ที่ขยาย

เขตประปา

ได้รับ

น้ำประปาไว้

ใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสรมิสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

222 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

21 โครงการติดตั้งป้าย

ชื่อซอย ป้ายชื่อสาย

ถนน และป้ายอื่นๆ 

ในเขตตำบลรูสะมิแล 

 

เพื่อให้

ประชาชนได้

ทราบชื่อซอย 

ชื่อสายถนน 

ในพืน้ที่ตำบล

รูสะมิแล  

 

ติดตัง้ป้ายชื่อซอย           

ป้ายชื่อสายถนน  

ในเขตความ

รับผิดชอบตำบล        

รูสะมิแล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ

ดำเนนิการ

ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนใน

พืน้ที่ขยายเขต

ประปาได้รับ

น้ำประปาไว้ใช้

อย่างเพียงพอ 

 

กองช่าง 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๓ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการค่า

จัดการเรยีน 

การสอน (รายหัว)              

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กประจำมัสยิด                

นูรูลลุตฟี หมู่ที่ ๕  

 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์อบรมเด็กฯ 

นูรูลลุตฟี 

มสีื่อการเรียน      

การสอน เพือ่สร้าง

พัฒนาการที่ดีของ

ผูเ้รียนศักยภาพ 

จัดซื้อสื่อการเรียน

การสอน วัสดุ

การศกึษา และ

เครื่องเล่น

พัฒนาการเด็ก 

ให้กับนักเรียน 

ในศูนย์อบรมเด็กฯ 

นูรูลลุตฟี 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ร้อยละ 

๑๐๐

นักเรียน 

ได้รับ

ประโยชน์ 

ศูนย์อบรมเด็ก 

นูรูลลุตฟ ี

มีสื่อการเรยีน

การสอน วัสดุ

การศึกษา และ

เครื่องเล่น 

ที่เพียงพออย่าง

มีประสิทธภิาพ 

กอง 

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๔ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒ โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน

การจัด

การศึกษา

สำหรับ ศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยดิ 

นูรูลลุตฟ ี 

 

-เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดการเรียน

การสอนให ้

ศูนย์อบรม 

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

 

-สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด

การศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟี แยกเป็นดังนี้ 

-ค่าหนังสือเรยีน 

อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 

อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

อัตราคนละ 430 บาท/ปี 

๑๑๓,๐๐๐ 

 

๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ รอ้ยละ ๑๐0 

ของนักเรยีน

ในศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยดิ 

นูรูลลุตฟี

ได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการฯ 

- เด็กเล็ก 

มีงบประมาณ 

ที่เพียงพอใน

การเขา้รับ

การศึกษา 

ลดภาระ

ค่าใช้จ่าย 

ของผู้ปกครอง 

ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

กอง

การศึกษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๕ 

 

แบบ ผ.02 

 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓ โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายสื่อการเรียน

การสอน 

เชงิสัญลักษณ์ของ

ความเป็นชาติ 

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยิด             

นูรูลลุตฟี  

-เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดการเรยีนการ

สอนให้ศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิดนูรูลลุตฟี  

 

-สนับสนุนค่าใช้จ่าย

สื่อการเรียนการ

สอนเชงิสัญลักษณ์

ของความเป็นชาติ 

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

  

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 ร้อยละ ๙0  

ของนักเรียน 

ในศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ 

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟี ได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการฯ 

-เด็กเล็กมี

งบประมาณ 

ที่เพียงพอในการ

เข้ารับการศกึษา 

ลดภาระ

ค่าใชจ้่ายของ

ผูป้กครอง 

ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิด 

นูรูลลุตฟี  

กอง

การศกึษา 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๖ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔. โครงการเรียนรู้

นอกสถานศกึษา

หนูนอ้ยเรียนรู้ 

สู่โลกกว้าง                           

(ศพด. นูรูลลุตฟี)                

เพื่อส่งเสริมให้

เด็กได้เรยีนรู้

นวัตกรรมระดับ

ปฐมวัยจากเรียนรู้

จากการเรียนรู้

นอกสถาน 

ที่แหล่งเรยีนรู้จรงิ 

เด็กนักเรียน 

ในศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

จำนวน    

๑๐๐ คน 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 

 

30,๐๐๐ 

 

30,๐๐๐ 

 

30,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการ 

เด็กเกิดการเรยีนรู้

อย่างมีความสุข 

จากประสบการณ์

ตรงและจาก

สถานที่จรงิ 

ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ ฯ 

กอง

การศกึษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๗ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕. โครงการ

สนับสนุน

อาหารกลางวนั 

ให้โรงเรยีน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน(สพฐ.) 

 

เพื่อเป็นการ

สนับสนุน

อาหารกลางวนั

ให้กับเด็กใน

ตำบล 

รูสะมิแล 

สถานศึกษา 

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน(สพฐ.) 

จำนวน                   

๓ โรงเรียน 

๙,๓๖๖,๐๐๐ ๙,๓๖๖,๐๐๐ ๙,๓๖๖,๐๐๐ ๙,๓๖๖,๐๐๐ ๙,๓๖๖,๐๐๐ รอ้ยละ 

๑๐๐

นักเรยีน 

ได้รับ

ประโยชน ์

นักเรยีน 

ในสถานศึกษา

มีอาหารได้รับ

ประทาน 

อย่างเพียงพอ 

กอง 

การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๘ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สำหรับโครงการ 

อาหารกลางวนั 

ศูนย์อบรม 

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

เพื่อเป็นการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวันให้กับ

เด็กในศูนย์อบรม 

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี 

ศูนย์อบรม 

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

จำนวน ๑ แหง่ 

๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ รอ้ยละ 

๑๐๐

นักเรยีน 

ได้รับ

ประโยชน ์

นักเรยีน 

ในศูนย์อบรม 

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี 

มีอาหารได้รับ

ประทาน 

อย่างเพียงพอ 

กอง 

การศึกษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๒๙ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗. 

 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุน

อาหารเสรมิ  

(นม) ให้กับ 

ศูนย์อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟี 

และโรงเรยีนใน

พืน้ที่ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อเป็นการ

สนับสนุน

อาหารเสรมิ 

(นม) ให้กับเด็ก

ในตำบล                  

รูสะมิแล 

 

 

ศูนย์อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

และโรงเรยีน 

ในพืน้ที่ตำบล 

รูสะมิแล 

จำนวน ๖ แห่ง 

๔,๙๔๓,๗๐๐ ๔,๙๔๓,๗๐๐ ๔,๙๔๓,๗๐๐ ๔,๙๔๓,๗๐๐ ๔,๙๔๓,๗๐๐ รอ้ยละ 

๑๐๐

นักเรยีน 

ได้รับ

ประโยชน ์

 

 

 

นักเรียน 

ในสถานศึกษา

มอีาหารได้รับ

ประทาน 

อย่างเพียงพอ 

กอง 

การศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๐ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘. โครงการ

ส่งเสรมิ

คุณธรรม 

จรยิธรรม

เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาให้เด็กปฐมวยั

ในศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟ ี

มีคุณธรรม 

จรยิธรรมและ

คุณลักษณะที่พงึ

ประสงค ์

จัดอบรมให้กับเด็ก

นักเรยีนในศูนยอ์บรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

 

7,800 7,800 7,800 7,800 ๗,๘๐๐ รอ้ยละ 95 ของ

เด็กในศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ีได้รับ

ประโยชน ์

จากโครงการฯ 

เด็กปฐมวัยใน

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟี 

มีคุณธรรม 

จรยิธรรมและ

คุณลักษณะ 

ที่พงึประสงค ์

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๑ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙ 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรม

ให้ความรูด้า้น

โภชนาการเด็ก

ให้กับผู้ปกครอง

นักเรยีนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

และผู้ประกอบ

อาหารกลางวนั  

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้

ความรูแ้ก่ผู้ปกครอง

นักเรยีนในด้านโภชนาการ

ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกวา่              

๕ ปี ที่เสี่ยงตอ่การม ี

ภาวะทุพโภชนาการ และใน

การดูแลการบรโิภคอาหาร 

ที่ถูกหลักโภชนาการ 

-จัดอบรมให้ความรู้

ด้านโภชนาการเด็ก

ให้กับผู้ปกครอง

นักเรยีนและ

ผู้ประกอบการ 

 

๑๗,๐๐๐ 

 

๑๗,๐๐๐ 

 

๑๗,๐๐๐ 

 

๑๗,๐๐๐ 

 

๑๗,๐๐๐ 

 

รอ้ยละ 80 

ผู้ปกครอง

นักเรยีนและ

ผู้ประกอบการ

เข้าร่วม

โครงการ 

-ผู้ปกครอง

นักเรยีนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ประกอบการ

อาหารกลางวนั 

มีความรูใ้นด้าน

โภชนาการในกลุ่ม

เด็กอาย ุตำ่กว่า 

๕ ปี 

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดิ 

นูรูลลุตฟ ี

กองการศึกษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๒ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

โครงการฟัน

สวย ยิม้สดใส 

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

- เพื่อให้ครูนักเรียน

และผู้ปกครองมี

ความรู ้เรื่องโรคใน

ช่องปากและการดูแล

ช่องปากไดอ้ยา่ง

ถูกต้อง 

 

- จัดกจิกรรม 

ให้ความรู้การดูแล

สุขภาพในช่องปาก

ร่วมกันระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กับผูป้กคอง 

๒0,000  

 

๒0,000  

 

๒0,000  

 

๒0,000  

 

๒0,000  

 

รอ้ยละ ๙๐ 

ของครู 

นักเรยีนและ

ผู้ปกครองเข้า

ร่วมโครงการ 

-ได้สร้างสุขนสิัย

และฝึกทักษะการ

ดูแลความสะอาด

ช่องปากให้แก่

เด็กปฐมวัย 

- ผู้ปกครองและ

เด็กปฐมวัยใส่ใจ

ต่อสุขภาพฟัน

ของเด็กมากขึน้ 

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟ ี

กองการศึกษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๓ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๑ โครงการมหกรรม

การศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

อำเภอเมอืงปตัตาน ี

เพื่อส่งเสริมการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กประจำมัสยดินูรูล

ลุตฟี 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการศกึษา 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บูรณาการร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อำเภอเมอืงปัตตานี 

-จัดนิทรรศการ

และกิจกรรม 

ทางวิชาการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บูรณาการร่วมกับ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

อำเภอเมอืงปตัตาน ี

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๑๐๐ 

เด็กนักเรยีน 

ในศูนย์เด็กฯ 

ได้รับ 

ประโยชน ์

สามารถส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและแลกเปลีย่น

เรียนรูก้ารจัด

การศึกษาของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บูรณาการร่วมกับ 

อปท. ได ้

กองการศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๔ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1๒ โครงการ

ประเมิน

คุณภาพภายใน

ของศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด   

นูรูลลุตฟ ี

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

และผลการปฏิบตัิงาน

ของครูและผู้ช่วยครู     

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟ ี            

ตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 

จัดทำรายงาน

การประเมิน

ตนเองของศนูย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟ ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของ

ครูและนักเรียน

ได้รับการพัฒนา

คุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  

ที่กำหนด 

ครูและผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็ก       

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยดิ         

นูรูลลุตฟ ี

ปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาที่กำหนด 

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด     

นูรูลลุตฟ ี     

กองการศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๕ 

 

แบบ ผ.02 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๓ โครงการนิเทศ

การจัด

ประสบการณ์ 

การเรียนรู้ปฐมวัย

ของพนักงานครู

เทศบาลและผู้ช่วย

ครูผูดู้แลเด็ก  

เพื่อให้ครูได้รับ

การพัฒนาตนเอง 

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรยีนการ

สอนของครูใน 

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยิดนูรูลลุตฟี 

-นิเทศการจัด

ประสบการณ์ 

การเรียนรูป้ฐมวัย

ของพนักงานครู

เทศบาลและผู้ช่วย

ครูผูดู้แลเด็ก 

10,000 10,000 10,000 

 

 

10,000 

 

10,000 ร้อยละ 80 

เพิ่มระสิทธิ

ภาพในการ

จัดการเรยีน

การสอน 

-พนักงานครู

และผู้ช่วยครู

ผูดู้แลเด็กได้รับ

การพัฒนา

ตนเอง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน 

การสอน 

ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

กอง

การศกึษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๖ 

 

แบบ ผ.02 

 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๔ โครงการ

ปฐมนิเทศ

ผูป้กครอง

นักเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครอง

มีความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารการจัดการ

เรียนการสอนใน

ศูนย์อบรมเด็ก 

ผูป้กครอง     

นักเรียนใน 

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด      

นูรูลลุตฟี       

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐                

ผูป้กครอง

นักเรียนเข้า

ร่วม

โครงการฯ 

ผูป้กครองมี

ความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการ

บริหาร การ

จัดการเรยีนการ

สอนในศูนย์อบรม

เด็กฯ 

ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิด      

นูรูลลุตฟี      

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๗ 

 

แบบ ผ.02 

 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๕ โครงการ 

English Camp 

for Children  

เพื่อให้เด็กได้

พัฒนาความรู้ 

ทางภาษาและ 

มีเจตคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษและ

นำความรูไ้ปใช้ใน

ชีวติประจำวันได้ 

เด็กนักเรียน 

ที่กำลังศกึษา

อยู่ในโรงเรียน

ที่อยู่เขตตำบล 

รูสะมิแล 

 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐

นักเรียนใน

เขตพื้นที่

ตำบล 

รูสะมิแล             

เข้าร่วม

โครงการ 

นักเรียนได้พัฒนา

ความรูท้างภาษา

และมีเจตคติที่ดี

ต่อภาษาอังกฤษ

และนำความรู้ 

ไปใช้ได้ดี 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๘ 

 

แบบ ผ.02 

 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๖ โครงการจัดมุม

ห้องสมุด  

ส่งเสรมิรักการ

อ่านเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก 

เยาวชน ประชาชน 

ตลอดจนสมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาลมีแหล่งเรียนรู้

ที่จะคน้ควา้ข้อมลูและ

ส่งเสรมินิสยัรักการ

อ่านให้เกดิกับเด็ก 

เยาวชน ประชาชน 

- จัดมุมห้องสมดุพืน้ที่

เทศบาลตำบล                 

รูสะมิแล 

- จัดหาชั้นวางหนังสือ 

หนังสือนติยสาร,

หนังสือพิมพ์,ตำรา

และสือ่ต่างๆ เพื่อให้

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนได้ค้นควา้

ข้อมูล 

30,0๐๐ 30,0๐๐ 30,0๐๐ 30,0๐๐ 30,0๐๐ รอ้ยละ ๙0                

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน 

สมาชิกสภา

เทศบาลและ

พนักงาน

เทศบาล

ได้รับ

ประโยชน ์

- สามารถส่งเสรมิให้

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ตลอดจน

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลมี

แหล่งเรียนรูท้ี่จะ

คน้ควา้ข้อมูลและ

ส่งเสรมินิสยัรักการ

อ่านให้เกดิกับเด็ก 

เยาวชน 

กอง

การศกึษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๓๙ 

 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการ 

เมาลดิสัมพันธ์

ตำบลรูสะมิแล  

เพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรม 

หลักการอันดีตาม

หลักศาสนา

อิสลามและ

เสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างเทศบาล

กับชุมชน 

จัดกิจกรรม

ตามประเพณี

การจัดเมาลิด

ตามหลัก

ศาสนาอิสลาม 

๑๐๐,๐๐๐ 

  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน  

ที่นับถือศาสนา

อิสลามในตำบล 

รูสะมิแล 

ได้รับประโยชน์ 

จากโครงการ 

ประชาชนมีการ

ปฏิบัติตนอยู่ใน

หลักศาสนา

อิสลามได้เป็น

อย่างด ี 

และสร้าง

ความสัมพันธ์ 

อันดีกับชุมชน 

กองการ 

ศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๐ 

 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒ โครงการเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล                

เยี่ยมมัสยิด , สุเหร่า, 

บาลาเซาะห์              

ในเดือนรอมฎอน 

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความตระหนักถึง

ความสำคัญ และ

เข้าร่วมกิจกรรม

ในเดือนรอมฎอน 

และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ต่อชุมชน 

สนับสนุน

เครื่องบริโภค

อุปโภค 

ให้กับมัสยิด,                 

บาลาเซาะห์               

และสุเหร่า 

ในเดือน

รอมฎอน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชนที่นับ

ถือศาสนา

อิสลามได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการ 

ประชาชนตระหนักถึง

ความสำคัญ และเข้า

ร่วมกจิกรรมในเดือน

รอมฎอน และสรา้ง

ความสัมพนัธ ์

อันดีระหว่าง 

เทศบาลกับ 

ชุมชน 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๑ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓ โครงการละศลีอด                      

(บูกอปอซอ)               

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความตระหนักถึง

ความสำคัญ และ

เข้าร่วมกิจกรรม

ในเดือนรอมฎอน 

และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างเทศบาล

กับชุมชน 

จัดกิจกรรม            

ตามพิธีละศลีอด                     

(บูกอปอซอ) 

ประชาชน 

ในเขตตำบล                        

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชนที่

นับถือ

ศาสนา

อิสลาม

ได้รับ

ประโยชน์

จาก

โครงการ 

ประชาชน

ตระหนักถึง

ความสำคัญ และ

เข้าร่วมกจิกรรม

ในเดือนรอมฎอน 

และสรา้ง

ความสัมพนัธ์อนั

ดีระหว่าง ทต.กับ

ชุมชน 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๒ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔ โครงการจัดตั้ง

กลุ่มประชาชน

เพื่อสืบสานและ

อนุรักษ์ประเพณี 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรมและ                  

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

และสร้างความ 

สัมพันธ์อันดี

ระหว่าง  

ทต.กับชุมชน 

 

จัดตัง้                     

กลุ่มสบืสาน 

วัฒนธรรม                   

ภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

ปีละ ๑ กลุ่ม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ 

ประชาชน 

ในพืน้ที่ตำบล 

ได้รับ

ประโยชน์ 

 

ประชาชนมี

ความรับผดิชอบ 

และสามัคคีใน

การทำงาน

ร่วมกันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดี 

 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๓ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๕ โครงการ      

วันฮารรีายอ 

ตำบลรูสะมิแล  

- เพื่อส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น  ที่ดี

งาม ใหเ้กิดความ

สนุกสนานและสามัคคี

กันใน  หมู่คณะ และ

สร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างเทศบาล 

กับหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรม

ต่างๆการละเล่น 

การจัดงาน

พร้อมการแสดง

ต่างๆ 

ในวันฮารรีายอ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 

ประชาชน

ตำบล 

รูสะมิแล 

เข้าร่วม

โครงการ 

ส่งเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ที่ดงีาม 

ประชาชนเกิด

ความสุกสนาน

และสามัคคีกัน 

ในหมู่คณะ 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๔ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖ โครงการ

ส่งเสริม

ประเพณี 

กวนอาซูรอ

ตำบลรูสะมิแล 

- เพื่อส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดงีามและ

เพื่อความ

สนุกสนานและ

สามัคคีกันในชุมชน 

จัดกิจกรรม 

กวนอาซูรอ 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน 

เข้าร่วม

กิจกรรม

โครงการ 

ส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ดงีาม ประชาชน

เกิดความ

สนุกสนานและ

สามัคคีกัน 

ในหมู่บ้าน 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๕ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗ โครงการส่งเสรมิ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  

เพื่อสืบสาน 

อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิน่ ให้คง

อยู่สืบต่อไป 

ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย

ความร่วมมือของประชาชน 

ในเขตตำบลรูสะมิแล เช่น 

1.การจำหน่วยสินค้า

ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ของตำบลหนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ ์

2.จัดขบวนพาเหรด 

ของดเีมอืงตานี 

 

๕๓,๐๐๐ 

 

๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน ์

สืบสาน อนุรักษ์

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิน่ ให้

คงอยู่สืบต่อไป 

กองการศึกษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๖ 

 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๘ โครงการส่งเสรมิ

เอกลักษณ์ 

วัฒนธรรมของดี

เมืองตาน ี

ร่วมงานกาชาด 

จังหวัดปตัตาน ี

เพื่อส่งเสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม 

ของดีของ 

ตำบลรูสะมิแลให้

เป็นที่รูจ้ักอย่า

แพร่หลายและสืบ

ทอดถงึคน 

รุ่นหลังต่อไป  

 

ร่วมกันจัดกจิกรรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม

ท้องถิ่น โดยความ

ร่วมมือของ

ประชาชน 

ในเขตตำบล 

รูสะมิแล 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ เด็ก 

เยาวชนแล

ประชาชนเข้า

ร่วมโครงการ 

สามารถสืบสาน 

อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิน่ 

ให้คงอยู่สืบตอ่ไป 

กองการศึกษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๗ 

 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๙ โครงการส่งเสรมิและ

อนุรักษ์ประเพณี            

ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสรมิและ

อนุรักษ์ประเพณี

ลอยกระทงให้เด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลัง

ได้สืบทอด

ประเพณีอันดงีาม

ของไทยคงไว้

สืบไป 

 

เข้าร่วม

กจิกรรมต่างๆ 

ในงานประเพณี

ลอยกระทง เช่น 

การส่งกระทง

เข้าร่วมประกวด 

ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนตำบล

รูสะมิแลเขา้ร่วม

โครงการ 

สามารถส่งเสรมิ

และอนุรักษ์

ประเพณีลอย

กระทงให้เด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลัง

ได้สืบทอด

ประเพณีอันดงีาม

ของไทย 

คงไว้สืบไป  

กอง

การศึกษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๘ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน   

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๐ โครงการส่งเสรมิ

และอนุรักษ์

ประเพณี

สงกรานต ์

เพื่อส่งเสรมิและ

อนุรักษ์

ประเพณี

สงกรานตใ์ห้

เด็กเยาวชน 

และประชาชน

รุ่นหลังไดส้ืบ

ทอดประเพณี

อันดงีามของ

ไทยคงไวส้ืบไป 

เข้าร่วมกจิกรรม

ต่างๆ ในงาน

ประเพณีสงกรานต ์

เช่น การทำบุญ 

สรงน้ำพระพุทธรูป

การรดน้ำดำหัว

ผู้สูงอาย ุฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

เข้าร่วม

โครงการ 

 

สามารถส่งเสรมิ

และอนุรักษ์

ประเพณีสงกรานต์

ให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลังได้

สืบทอดประเพณี

อันดงีามของไทย

คงไว้สืบไป 

 

กองการศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๔๙ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๑ โครงการส่งเสรมิ

และอนุรักษ์

กจิกรรมวันสำคัญ

ทางศาสนา 

วันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสรมิและ

อนุรักษ์กจิกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา

วันเข้าพรรษาให้เด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลังได้

สืบทอดวนัสำคัญ

ทางศาสนาคงไว้

สืบไป 

เข้าร่วม

กจิกรรมต่างๆ 

วันเข้าพรรษา 

เช่น การทำบุญ 

ตักบาตร 

เวียนเทียนฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนที่นับถอื 

ศาสนาพุทธ 

เข้าร่วมโครงการ 

สามารถส่งเสรมิ

และอนุรักษ์

กจิกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา

วันเข้าพรรษาให้

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลัง

ได้สืบทอดวนั

สำคัญทางศาสนา

คงไว้สืบไ 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๐ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๒ โครงการเขา้ร่วม

กจิกรรมตาดีกา

สัมพันธ์อำเภอ

เมืองปัตตาน ี

เพื่อส่งเสรมิให้

เด็ก,นักเรียน,

เยาวชน,

ประชาชนทั่วไป

ได้มีการทำ

กจิกรรมร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง

และเต็ม

ความสามารถ 

จัดกจิกรรมให้แก่

เด็กนักเรียน 

ตาดีกาในตำบล 

รูสะมิแล บูรณา

การร่วมกับ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

อำเภอเมอืง

ปัตตาน ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

เข้าร่วม

โครงการ 

สามารถส่งเสรมิให้

เด็ก,นักเรียน,เยาวชน

,ประชาชนทั่วไปไดม้ี

การทำกิจกรรม

ร่วมกันอย่างตอ่เนื่อง

และเต็ม

ความสามารถ 

 

กองการศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๑ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน   

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๓ โครงการ

ส่งเสรมิ 

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

การละเล่น 

กลองยาว 

เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก,

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปได้ร่วมกันอนุรักษ์

และสืบทอด

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่

การละเล่น 

กลองยาวให้คงอยู่ถงึคน

รุ่นหลังและร่วมเชิดช ู

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

จัดกจิกรรม 

ฝกึการละเล่น 

กลองยาวให้แก่เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนสมาชิก

สภาเทศบาลและ

พนักงานเทศบาล 

ที่สนใจในเขตตำบล 

รูสะมิแล 

- ๕๐,๐๐๐ - - - รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

ประชาชน 

สมาชิกสภา

เทศบาลและ

พนักงาน

เทศบาลเข้า

ร่วมโครงการ 

สามารถส่งเสรมิให้เด็ก,

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปได้ร่วมกันอนุรักษ์

และสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

การละเล่นกลองยาวให้

คงอยู่ถงึคนรุ่นหลังและ

ร่วมเชิดชูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๒ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า        

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๔ โครงการ

ประเพณีวัน

สารทเดือนสิบ 

เพื่อส่งเสรมิและ

อนุรักษ์ประเพณีวัน

สารทเดือนสิบ ให้

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลังได้

สืบทอดประเพณี

อันดงีามของ

ท้องถิ่น ให้คงอยู่

สืบต่อไป 

จัดกจิกรรมต่างๆ ให้เด็ก 

เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป ได้ร่วมสง่เสรมิ

และอนุรักษ์ประเพณี    

วันสารทเดอืนสิบ ให้เด็ก 

เยาวชนและประชาชนรุ่น

หลังไดส้ืบทอดประเพณี   

อันดงีามของท้องถิ่นให้

คงอยู่สืบต่อไป 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,000 รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

และประชาชนที่

นับถอืศาสนา

พุทธเข้าร่วม

โครงการ 

สามารถสืบสาน 

อนุรักษ์ประเพณี

วันสารทเดอืนสิบ 

ให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนรุ่น

หลังไดส้ืบทอด

ประเพณีอันดงีาม

ของท้องถิน่ 

ให้คงอยู่สืบตอ่ไป 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๓ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๕ โครงการจัดค่าย

อบรมคุณธรรม 

จรยิธรรมให้

เยาวชนในตำบล 

รูสะมิแล 

เพื่อส่งเสริมใหก้ับ

เยาวชนยึดมั่นใน

หลักคำสอนอันดี

งามตามหลัก

ศาสนา เป็นคนดี

และเป็นประโยชน์

ต่อสังคม 

จัดอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม         

ให้กับ เด็ก เยาวชน 

ในตำบลรูสะมิแล 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

เด็กเยาวชน 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

เข้าร่วม

โครงการ 

เยาวชน ยึดมั่นใน

หลักคำสอนอันดี

งามตามหลัก

ศาสนาเป็นคนดี 

และเป็นประโยชน์ 

ต่อสังคม 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๔ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๖ โครงการสืบสาน

อนุรักษ์ประเพณี 

ชักพระ 

 

เพื่อบำรุงรักษา 

สืบสานอนุรักษ์

ประเพณีชักพระ 

และวัฒนธรรม 

อันดีของท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสรมิ

พุทธศาสนิกชน 

ให้ได้ร่วมกจิกรรมตาม

ประเพณีวันสำคัญทาง

ศาสนา 

จัดกจิกรรมต่างๆ  ให้เด็ก 

เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป ได้ร่วมสง่เสรมิ 

และอนุรักษ ์

ประเพณชัีกพระ ให้เด็ก 

เยาวชน   และประชาชน

รุ่นหลังไดส้ืบทอด

ประเพณ ี  อันดีงามของ

ท้องถิ่นให้คงอยูส่ืบตอ่ไป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

ที่นับถือ

ศาสนาพุทธ

เข้าร่วม

โครงการ 

สามารถสืบสาน 

อนุรักษ์ประเพณี 

ชักพระ ให้เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนรุ่นหลัง  

ได้สืบทอดประเพณี

อันดงีามของ

ท้องถิ่น 

ให้คงอยู่สืบตอ่ไป 

 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๕ 

 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑ โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรุลลุตฟี 

 

-เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมพืน้ที่และ

อาคาร ศพด. 

ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยิดนู

รุลลุตฟี 

-เพื่อป้องกันความ

ปลอดภัยใหก้ับ

นักเรียนใน ศพด. 

ซ่อมแซม ปรับปรุงรัว้ 

ของศูนย์อบรมเด็ก 

นูรูลลุตฟี 

รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ทางเทศบาล

กำหนด 

73,5๐๐ - - - - ร้อยละ ๙5 

เด็กนักเรียน

ของ ศพด. 

ได้รับ

ประโยชน์ 

ศพด. ได้รับการ 

ซ่อมแซม 

ปรับปรุงรัว้ 

ให้ได้มาตรฐาน 

- นักเรียนใน 

ศูนย์อบรมเด็กฯ 

นูรูลลุตฟี ได้รับ

ความปลอดภัย 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๖ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

2 โครงการ

ปรับปรุงสนาม

เด็กเล่นศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิดนูรูลลุตฟี 

หมู่ที่ 5                  

บ้านโคกม่วง 

 

-เพื่อปรับปรุง

สถานที่ให้

สวยงามเอือ้ต่อ

การเรียนรูข้องเด็ก 

-เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในด้าน

ต่างๆสำหรับเด็ก 

-หลังคาคลุมสนาม

เด็กเล่น กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 16.00 

เมตร  รายละเอยีด

ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกำหนด 

462,000 - - - - หลังคาคลุม

สนามเด็ก

เล่น กวา้ง 

6.00 เมตร

ยาว 16.00 

เมตร 

-ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟ ี          

มีบริเวณสถานที่

สวยงาม เอือ้ต่อ

การเรียนรูแ้ละมี

ความปลอดภัย 

 

กอง

การศกึษา 

-ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยดิ             

นูรูลลุตฟ ี

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 : ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๗ 

 

แบบ ผ.02 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

3 โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่

หนา้อาคาร

เรียนรู้ศูนย์

อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิดนูรูลลุตฟี 

 

-เพื่อปรับปรุง

สถานที่ให้

สวยงามเอือ้ต่อ

การเรียนรูข้องเด็ก 

-เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในด้าน

ต่างๆสำหรับเด็ก 

-ปรับปรุงพืน้ที่บริเวณ

พืน้ที่หน้าอาคารเรยีน

ในศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยดินู

รูลลุตฟ ี

- 1๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 10๐ 

ของนักเรียนใน

ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิดนู

รูลลุตฟีได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการฯ 

-ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์ประจำ

มัสยดินูรูลลุตฟี    

มีบริเวณสถานที่

สวยงาม เอือ้ต่อ

การเรียนรูแ้ละมี

ความปลอดภัย 

 

กอง

การศกึษา 

-ศูนย์อบรม

เด็กก่อน

เกณฑ์ประจำ

มัสยิดนูรูล

ลุตฟี 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๘ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝกึอบรมอาชีพ

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนตำบล         

รูสะมิแลรวมใจ พลังคน

รุ่นใหม่ตา้นภัยยาเสพติด 

เพื่อฝึกทักษะ

ความรู ้ความ

ชำนาญด้านอาชีพ 

 

 

ฝกึอบรมอาชีพ

ให้เยาวชน 

นักเรียน 

นักศึกษา 

จำนวน 50 คน 

100,000 100,000 

 

 

 

 

 

120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับความรู ้

และห่างไกล

ยาเสพติด 

ผูเ้ข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้นการ

ประกอบ

อาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝกึอบรมอาชีพ

การตกแต่งและประดับผ้า 

เพื่อถ่ายทอด

ความรูแ้ละสง่เสรมิ

ความรู ้             

มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ 

สรา้งรายได้แก่

ครัวเรือน 

ฝกึอบรมอาชีพ

ให้ประชาชน

นักเรียน 

นักศึกษาและ

ผูส้นใจทั่วไป 

จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้นการ

ประกอบ

อาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๕๙ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการฝกึอาชีพ

การทำขนม 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือน

เพื่อความรู ้มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ สร้างรายได้

แก่ครัวเรอืน 

ฝกึอบรมอาชีพให้

เยาวชน/ นักเรียน /

นักศึกษา และ

ประชาชน จำนวน 

50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับความรู ้

และ

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ         

มีความรูใ้น

การประกอบ

อาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการฝกึอบรม

การผลิต

สิ่งประดิษฐ์และ

ผลติภัณฑ์จากวัสดุ

ธรรมชาติหรอืเศษ

วัสดุเหลอืใช้ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือน

เพื่อความรู ้มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ สร้างรายได้

แก่ครัวเรอืน 

ฝกึอบรมอาชีพให้

เยาวชน/ นักเรียน /

นักศึกษา และ

ประชาชน 

จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้น

การประกอบ

อาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๐ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการฝกึ

อาชีพด้าน

การเกษตร 

เพื่อถ่ายทอดความรู้

และสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ในครัวเรือนเพื่อ

ความรู ้มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ สรา้ง

รายได้แก่ครัวเรือน 

ฝึกอบรมอาชีพให้

เยาวชน/ นักเรียน 

/นักศึกษา และ

ประชาชน จำนวน 

50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนได้

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ         

มีความรูใ้นการ

ประกอบอาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการ

ฝกึอบรมอาชีพ

การทำ

ผลติภัณฑ์จาก

สมุนไพร 

เพื่อถ่ายทอดความรู้

และสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ในครัวเรือนเพื่อ

ความรู ้มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ สรา้ง

รายได้แก่ครัวเรือน 

ฝึกอบรมอาชีพให้

เยาวชน/ นักเรียน 

/นักศึกษา และ

ประชาชน 

จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้นการ

ประกอบอาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๑ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการฝกึอาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้า 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือน

เพื่อความรู ้มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ สร้างรายได้

แก่ครัวเรอืน 

ฝกึอบรมอาชีพให้

เยาวชน/ นักเรียน /

นักศึกษา และ

ประชาชน จำนวน 

30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

ประชาชน

ได้รับความรู ้

และห่างไกล

ยาเสพติด 

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ         

มีความรูใ้น

การประกอบ

อาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 
 

8 โครงการฝกึอบรม

อาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือน

เพื่อความรู ้มีทักษะความ

ชำนาญในอาชีพ สร้างรายได้

แก่ครัวเรอืน 

ฝกึอบรมอาชีพให้

เยาวชน/ นักเรียน /

นักศึกษา และ

ประชาชน จำนวน 

50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้น

การประกอบ

อาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 
 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๒ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการจัดตั้งศูนย์

แสดงสนิค้าเพื่อ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ตำบลรูสะมิแล 

เป็นช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสรมิการตลาด 

เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่ผลิตภัณฑ ์

จัดตั้งเป็นศูนย์รวบรวม

และประชาสมัพันธ์

สินคา้ในตำบลรูสะมิแล

หรอืใกล้เคียง                    

จำนวน 1 ศนูย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 

ประชาชน

ได้รับความรู ้

และห่างไกล

ยาเสพติด 

ผู้เข้าร่วม

โครงการ         

มีช่องทางการ

จำหน่ายสนิคา้

เพิ่มขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 

กลุ่มอาชีพประมง 

กลุ่มอาชีพเกษตร  

กลุ่มอาชีพการ

ทำอาหาร / แปรรูป

อาหาร เป็นต้น 

สนับสนุนให้

ประชาชนมีความรู ้

ทักษะและความ

ชำนาญในอาชีพ 

และมีการจัดตั้งกลุม่

เพื่อช่วยเหลือกนั 

จัดอบรมให้ความรูแ้ละ

สนับสนุนเพื่อสรา้ง

มูลค่าดา้นอาชีพใหม้ี

ศักยภาพเพิ่มขึน้และ

จัดตั้งกลุม่อาชีพต่างๆ

เพื่อให้สมาชิก

ช่วยเหลือกัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 

ของ

ประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน ์

ผู้เข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้นการ

ประกอบอาชีพ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๓ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการค่ายเยาวชน

ตำบลรูสะมิแล  

พลังคนรุ่นใหม่  

ต้านภัยยาเสพติด 

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเพื่อ

ลดความเสี่ยงแก่เด็ก

และเยาวชน 

จัดกิจกรรมและ

อบรมให้ความรู้

ด้านป้องกันยาเสพ

ติดให้แก่เยาวชน 

และนักเรียน 

จำนวน 50 คน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าร่วม 

โครงการมี

ความรูใ้น

การป้องกัน 

ยาเสพติด 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๔ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

(เป้าหมาย) 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการจัดตั้งกลไก

ชุมชนเพื่อการพัฒนา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

จำนวน 6 หมู่บ้าน 

ส่งเสริมให้

ประชาชนใน

ชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

อบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้นำชุมชน

และจัดตั้งกลุ่มจาก 

ทุกภาคส่วน  

จำนวน 50 คน 

60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

ประชาชนมี

ความเข้าใจ

ในการร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

13 โครงการศกึษาดูงาน

ชุมชนต้นแบบด้านการ

บริหารจัดการชุมชน 

ส่งเสริมให้

ประชาชนใน

ชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

อบรมและเดินทาง

ไปศกึษาดูงานนอก

สถานที่ 

จำนวน 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

ประชาชนมี

ความเข้าใจ

ในการร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๕ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้นำชุมชน 

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

อบรมและเพิ่ม

ศักยภาพผู้นำ

ชุมชน 

จำนวน 50 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

ผูน้ำชุมชนมี

ความเข้าใจ

บทบาทใน

การร่วม

พัฒนาชุมชน 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๖ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการกองทุนเพื่อ

การพัฒนาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-6 

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

จัดตัง้กองทุน

ภายใต้

คณะกรรมการ

กลั่นกรอง

โครงการฯเพื่อ

เป็นฐานในการ

เสนอโครงการใน

การดำเนินการ

พัฒนาหมู่บ้าน 

จำนวน 50 คน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

ประชาชนมี

ความเข้าใจ

และมีส่วน

ร่วมในการ

ร่วมพัฒนา

หมู่บ้าน/

ชุมชน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๗ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการพัฒนา

เยาวชนต้นแบบการ

พัฒนาชุมชน 

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

จัดกิจกรรมและ

ฝกึอบรมให้ 

เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และ

ประชาชน 

จำนวน 50 คน  

 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

ประชาชนมี

ความเข้าใจ

ในการร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๘ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการส่งเสริม

อาชีพการท่องเที่ยว

เชงิอนุรักษ์ 

ส่งเสริมให้

ประชาชนร่วม

พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว

ตำบล 

รูสะมิแล 

 

จัดกิจกรรมและ

สนับสนุนการส่งเสริม

อาชีพภาคเอกชนที่

เชื่อมโยงดา้นท่องเที่ยว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

รายได้จากการ

ท่องเที่ยวและ

รู้จักแหล่ง

ท่องเที่ยวมาก

ยิ่งขึ้น 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๖๙ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการบุกเบิกการ

ท่องเที่ยวรูสะมิแล   – 

แหลมตาชี 

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

ร่วมพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวตำบล 

รูสะมิแล 

จัดกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว 

เพื่อนำร่องให้ภาค

ประชาชนและ

ภาคเอกชน ร่วมมอื

ในการพัฒนาและ

ให้บริการแหล่ง

ท่องเที่ยว 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชน

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

รายได้จาก

การ

ท่องเที่ยว

และรู้จัก

แหล่ง

ท่องเที่ยว

มากยิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๐ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ

แผงตากปลา เพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป

สัตว์น้ำ 

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

จัดอบรมใหค้วามรู้

และสนับสนุนเพื่อ

สร้างมูลค่าด้าน

สินค้าและ

ผลติภัณฑ์ให้มี

คุณภาพเพิ่มขึ้น 

จำนวน 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 

ประชาชน

ได้รับ

ความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

รายได้

เพิ่มขึน้และ

มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๑ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรีตำบล 

รูสะมิแล  

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในชุมชนร่วมพัฒนา

ตำบลรูสะมิแล 

จัดฝึกอบรมและจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพสตรี 

จำนวน 30 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

พัฒนา

ชุมชน 

สตรีใน

ตำบลมี

ความรูแ้ละ

ศักยภาพ

เพิ่มมากขึ้น 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๒ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการสร้าง

สายใยครอบครัว 

ส่งเสริมให้

ประชาชน 

มีความรักความ

เข้าใจในครอบครัว 

จัดกิจกรรมและ

อบรมด้านส่งเสริม

ความรักและความ

เข้าใจในครอบครัว 

จำนวน 30 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ส่วนร่วมสร้าง

ความรักใน

ครอบครัว 

ครอบครัวมี

ความเข้าใจรัก

และเข้าใจกัน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

22 โครงการอบรม

ผูดู้แลผูพ้ิการและ

ผูสู้งอายุ  

ส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชน

มีความรูด้้านการ

ดูแลผู้พิการและ

ผูสู้งอายุ 

จัดอบรมด้านการ

ดูแลผูสู้งอายุ         

และผูพ้ิการ 

30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

ประชาชนมี

ความรูใ้นการ

ดูแลผู้พิการ

และผู้สูงอายุ 

ประชาชนมี

ความเข้าใจและ

ดูแลผู้พิการ

และผู้สูงอายุได้

ดียิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๓ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการร้อย

รักดวงใจ  

ห่วงใยผู้สูงอายุ  

 

ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมี

สุขภาพที่ดแีละได้

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น พบปะพูดคุย 

ทำกิจกรรมร่วมกัน 

ตรวจสุขภาพ

เบือ้งตน้และให้

คำแนะนำด้าน

สุขภาพและ

นันทนาการ

ผูสู้งอายุ 400 

คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 85 

ผูสู้งอายุมี

สุขภาพจิต             

ที่ด ีมขีวัญ

และ

กำลังใจใน

การดำเนิน

ชีวติ 

ผูสู้งอายุ

ตระหนักถึง

คุณค่าและ

ความสำคั

ญของวัย

ผูสู้งอายุ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๔ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

24 โครงการจัดตั้ง

โรงเรียนผูสู้งอายุ 

ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมี

เวลาศกึษาหาความรู้

และมีกิจกรรมทำ

ร่วมกัน 

จัดตัง้โรงเรียน

และจัดกิจกรรม

ที่มปีระโยชน์

และเหมาะสมแก่

ผูสู้งอายุ จำนวน 

50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 

ผูสู้งอายุมี

กิจกรรมทำ

ร่วมกัน 

ผูสู้งอายุได้

พบปะ

พูดคุยได้

เรียนรู้และ

มีกิจกรรม

ทำร่วมกัน  

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๕ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนด้าน

สังคมด้านพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

ช่วยเหลอืสงเคราะห์

ประชาชนด้าน

คุณภาพชีวติตาม

ระเบียบการช่วยเหลอื

ประชาชนฯ 

ช่วยเหลอืประชาชนใน

เขตตำบลรูสะมิแลที่

ได้รับผลกระทบและ

ได้รับความเดือดรอ้น 

จำนวน 30 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนในเขต

ตำบลรูสะมิแล            

มคีุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 

ประชาชนใน

เขตตำบล 

รูสะมิแล 

มคีุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการเยี่ยมบ้าน 

ผูพ้ิการและ

ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

ให้ผู้สูงอายุและ

ผูด้้อยโอกาส 

ลงเยี่ยมบ้าน 

ผูพ้ิการและ

ผูด้้อยโอกาส 

ในตำบลรูสะมิแล 

จำนวน 150 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนในเขต

ตำบลรูสะมิแล            

มขีวัญกำลังใจที่

ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุใน

เขตตำบล 

รูสะมิแล 

มขีวัญ

กำลังใจที่ด ี

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวีิตที่ดี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๖ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการมหกรรมของดี

รูสะมิแล 

ส่งเสริมอาชพีสร้าง

รายได้ให้ประชาชน

และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม

ส่งเสริมรายได้ 

ประชาชน 

 100 ราย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 85 

ประชาชน 

มีรายได้

เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี

รายได้

เพิ่มขึน้และ

มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๗ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

1 โครงการ

ฝกึอบรมจิต

อาสาป้องกัน

ภัยพิบัติ 

เพื่อให้ความรูแ้ก่

อาสาสมัครในการ

ป้องกันภัยและ

รักษาความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

ฝกึอบรม

อาสาสมัคร 

จำนวน  

100 คน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ของผูเ้ข้าเข้า

ร่วมได้รับ

ประโยชน์ 

อาสาสมัครมี

ความรู้

ความสามารถใน

การป้องกันภัย

และรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๘ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

2. โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสำคัญ

ต่างๆ 

เพือ่ป้องกันและลด

การเกิดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล         

สำคัญต่างๆ 

จัดรณรงค์

ป้องกันลด

อุบัติเหต ุ

2 ครั้ง/ปี 

 

100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 

80ของ

ผูเ้ข้าร่วม

อบรม

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในการ

ใช้รถใช้ถนน 

เคารพกฎ

จราจรอย่าง

เคร่งครัด 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๗๙ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

3. โครงการ

ส่งเสริมความรู้

ด้านการป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยในเขต

สถานศกึษา

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความรู้

ด้านการ

ป้องกันและ

บรรเทา                 

สาธารณภัย

เบือ้งตน้

สำหรับ

นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา

ในเขตตำบล                     

รูสะมิแล                     

จำนวน 4 โรงเรียน 

เป้าหมาย 200 คน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90              

ของ

หน่วยงาน

เทศบาล

ได้รับ

ประโยชน์ 

ผูป้ฏิบัติงานมี

อาการทำ

การประจำ

เกิดความ

สะดวกใน

การ

ปฏิบัติงาน

และเก็บ

เครื่องมือ 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๐ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

4. โครงการฝกึซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้เป็นการ

เตรียมพร้อมใน

การป้องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

อบรมฝกึซ้อมแผน

ป้องกัน ฯ ให้กับ

พนักงานเทศบาล  

เจ้าหน้าที่ที่มสี่วน

เกี่ยวข้อง จำนวน 

25 คน             

จำนวน 2 ครั้ง 

 

 

100,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 

เกิดประโยชน์

ต่อประชาชน

ในพืน้ที่ 

ประชาชนมี

ความรู้

ความเข้าใจ

ในการใช้

การป้องกัน

ภัยต่างๆ 

สำนักปลัด 

- งานเทศกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๑ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

5. โครงการส่งเสริม

ความรูด้้านการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน

(CBDRM.)ภายในเขต

เทศบาลตำบล 

รูสะมิแล 

เพื่อให้ความรูด้้าน

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเบือ้งตน้ให้กับ

ประชาชนที่อยู่

อาศัยหนาแน่น 

ให้ความรู้

ประชาชน 

จำนวน 

600 คน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

เกิดประโยชน์

ต่อประชาชน

ภายในชุมชน

พืน้ที่เสี่ยงต่อ

การเกิดภัย 

ประชาชนมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในการใช้

การป้องกันภัย

ต่างๆ 

สำนักปลัด 

- งานป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๒ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

6. โครงการ

อาสาสมัคร

ป้องกันและ

บรรเทา                

สาธารณภัย

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความรู้ด้าน

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เบือ้งตน้ให้กับ

อาสาสมัครป้องกัน

และบรรเทา 

สาธารณภัยและ

ภาคีเครือข่ายของ

เทศบาลตำบล       

รูสะมิแล 

จัดตัง้และ

อบรม

อาสาสมัคร 

จำนวน               

50 คน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80               

เกิดประโยชน์

ต่อประชาชน

ที่เป็น

อาสาสมัครใน

ชุมชน 

อาสาสมัคร

ในชุมชนมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในการ

ป้องกันและ

บรรเทา               

สาธารณภัย

ในพืน้ที่ 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๓ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

7. โครงการเพิ่มเติม

ศักยภาพและ

ความรูด้้านการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เทศบาลตำบล             

รูสะมิแล 

เพื่อเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพและ

ความรูร้วมถึงการ

เตรียมความ

พร้อมในการ

ป้องกันละบรรเทา

สาธารณภัย 

อบรมให้ความรู้

กับพนักวาน

เทศบาล หรอื

เจ้าหน้าที่ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

จำนวน 

 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

เกิดประโยชน์ต่อ

เจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลตำบล              

รูสะมิแล 

พนักงาน

เจ้าหน้าที่มี

ความรูค้วาม

เข้าใจในการ

ใช้การ

ป้องกันต่างๆ 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๔ 
 

แบบ ผ.02 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

8. โครงการจติอาสา

ป้องกันและ

บรรเทา                     

สาธารณภัย

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้ความรูด้้าน

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเบื้องต้นให้กับ

จิตอาสา 

อาสาสมัครและ

ป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัยรวมถงึ

ภาคเีครอืข่ายของ

เทศบาลตำบล              

รูสะมิแล 

จิตอาสา 

อาสาสมัคร

ป้องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

ตลอดจนภาคี

เครอืข่ายของ

ทุกภาคส่วนใน

เทศบาลตำบล                    

รูสะมิแล 

100 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 80 

เกิดประโยชน์

ต่อประชาชนที่

เป็นจิต

อาสาสมัคร

ป้องกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยใน

เขตตำบล           

รูสะมิแล 

จิตอาสา 

อาสาสมัคร

ป้องกันฯมี

ความรูค้วาม

เข้าใจในการ

ป้องกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยต่างๆ

และสามารถเขา้

ให้การ

ช่วยเหลือได้

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๕ 
 

แบบ ผ.02 

อย่างถูกต้อง 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

9. โครงการติดตั้ง / 

ปรับปรุง                 

หอกระจายข่าว

แบบไร้สาย 

เพื่อให้

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆที่เป็น

ประโยชน์ต่อ

หมู่บ้านชุมชน 

ติดตัง้ / ปรับปรุง                     

หอกระจายข่าว 

จำนวน 6 หมู่บ้าน              

รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล  

กำหนด 

7,542,000 - - - - ร้อยละ 

95 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวการ

ประชาสัมพันธ์

ของการ

ดำเนนิงาน

เทศบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๖ 
 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาด

ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

10. โครงการติดตัง้

ระบบ

กล้องโทรทัศน์

วงจรปดิ (CCTV) 

(จำนวน 26 จุด) 

(จำนวน 77 ตัว) 

 

เพื่อให้

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ติดตัง้กล้อง

วงจรปดิ 

ภายในเขต

ตำบล                       

รูสะมิแล  

รายละเอียด

ตามแบบ

แปลนที่

เทศบาลตำบล

รูสะมิแล 

กำหนด 

14,628,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 90 

ของ

หน่วยงาน

เทศบาล

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชน

ในเขต

เทศบาล

ตำบลรูสะมิ

แลได้รับ

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๗ 
 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

11. โครงการเทศกิจ

พบปะผูป้ระกอบการ

ร้านค้าตำบลรูสะมิแล 

เพื่อผู้ให้

ประกอบการที่

จำหน่ายสินค้าและ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากผูใ้ช้

เส้นทางสัญจรใน

พืน้ที่ตำบลรูสะมิแล 

จัดอบรมให้

ความรูก้ับ

ผูป้ระกอบการ

เกี่ยวกับการ

จำหน่ายสินค้า

ในที่หรอืทาง

สาธารณะ 

จำนวน                

100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80

ของรา้นค้า

และ

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์

จาก

โครงการ 

การจำหน่าย

สินค้ามีความ

ปลอดภัยจาก

ผูใ้ช้เส้นทาง

การจราจร 

สำนักปลัด 

- งานเทศกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๘ 
 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

12. โครงการจัด

ระเบียบการ

จำหน่ายสินค้า

บนทางเท้า             

ในเขตเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

 

 

 

เพื่อความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อยของ

บ้านเมืองและ

ผูป้ระกอบการ

บนทางเท้า 

จัดฝกึอบรมและ

ให้ความรู้พ่อค้า

แม่คา้ในพืน้ที่ 

เทศบาลตำบล             

รูสะมิแล 

จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 

ของ

ผูป้ระกอบก

ารได้รับ

ประโยชน์ 

บริเวณ

ฟุตบาททาง

เท้าและสา

ธารณ 

ประโยชน์ 

มีความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย 

มากขึ้น 

สำนักปลัด 

- งานเทศกิจ 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๘๙ 
 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

13. โครงการพัฒนา

ศักยภาพและให้

ความรูด้้านการ

ปฏิบัติงานด้าน

การรักษาความ

สงบภายใน 

เพื่อเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพและ

ความรูร้วมถึง

การเตรียมพรอ้ม

ในการปฏิบัติงาน

รักษาความสงบ

ภายใน 

อบรม

ข้าราชการ 

พนักงาน 

เจ้าหน้าที่

จำนวน 20 

คน 

 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

เกิด

ประโยชน์

ต่อ

เจ้าหน้าที่

เทศบาล 

พนักงานและ

เจ้าหน้าที่มี

ความรู้

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

- งานเทศกิจ 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๐ 
 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

14. โครงการร้านค้า 

แผงลอย

แบบอย่าง 

เพื่อให้ส่งเสริม

ผูป้ระกอบการ

หาบเร่แพงลอย 

ให้มมีาตรฐาน  

มีระเบียบการ

ขาย และถูกลัก

ร้านค้า 

รายได้เพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรม

ร้านค้า                

แผงลอย 

แบบอย่าง 

จำนวน             

100 ร้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80

ของผู้

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

ได้รับ

ประโยชน์ 

การค้าขายใน

ชุมชุนมรีะเบียบ 

เรียบร้อย 

ผู้ประกอบการ

ในพืน้ท่ีจะมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

- งานรักษา

ความสงบฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๑ 
 

แบบ ผ.02 

 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 

๒๕๖7 

(บาท) 

๒๕๖8 

(บาท) 

๒๕๖9 

(บาท) 

๒๕70 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง

อาคารป้องกัน

และบรรเทา              

สาธารณภัย 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน           

มีอาคารที่ทำการ

ประจำ เกิดความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานละเก็บ

เครื่องมือ 

ก่อสร้างอาคาร

ป้องกัน                 

จำนวน 1 หลัง 

ขนาด กว้าง 

30.00 เมตร x 

ยาว 60.00 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาลตำบล          

รูสะมิแล  กำหนด 

4,000,000 - - - - ร้อยละ 90 

ของ

หน่วยงาน

เทศบาล

ได้รับ

ประโยชน์ 

ผูป้ฏิบัติงานมี

อาการทำการ

ประจำเกิด

ความสะดวก

ในการ

ปฏิบัติงานและ

เก็บเครื่องมือ 

สำนักปลัด 

- งาน

ป้องกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดิการสังคม 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๒ 
 

แบบ ผ.02 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม  เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

        แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการเทศบาล

ตำบลรูสะมิแลปลอด

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

เลีย้งท่ีไม่มีเจ้าของและ                 

มเีจ้าของ 

เพื่อป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ไม่ให้เกดิขึน้กับ

สัตว์ เช่น สนุัขและ

แมว 

ฉีดวัคซีนสัตว ์

ของประชาชน

ตำบลรูสะมิแล 

หมู่ท่ี 1-6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมคีวามเข้าใจโรค

พษิสุนัขบ้าและสามารถ

ป้องกันได้โดยการฉดีวัคซีน

ให้สัตว ์

กอง

สาธารณสุขฯ 

2. โครงการอบรม

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารในตำบล              

รูสะมิแล 

เพื่อให้ความรู้กับ

ผู้ประกอบการในการ

ดำเนนิกิจการร้านคา้ 

ร้านอาหารให้มี

คุณภาพในการ

ดำรงชวีติประจำวัน 

ผู้ประกอบการ

ร้านคา้ 

ร้านอาหารใน

ตำบลรูสะมิแล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 

ผู้ประกอบการ 

ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนท่ีประกอบอาชพี

กิจการร้านคา้ รา้นอาหารมี

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

ของอนามัยสุขภาพ ทำให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึน้ 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม  เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

        แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3. โครงการควบคุม

โรคติดต่อในตำบล 

รูสะมิแล 

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการเกิดโรคตดิต่อ 

ต่าง ๆ เช่น โรค

ไข้เลอืดออก  

ชคิุนกุนยา อุจาระร่วง  

และเอดส์ 

พื้นท่ีตำบล 

รูสะมิแล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนกลุ่ม 

เป้าหมายร้อย

ละ 90 ได้รับ

ประโยชน ์

สามารถป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเกิด

โรคติดต่อได้ทันเวลา 

กอง

สาธารณสุขฯ 

4. โครงการส่งเสริมและ

ป้องกันการเกิดโรค

ทางอวัยวะสบืพันธ์ุ

เพศชาย 

เพื่อป้องกันการเกิด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และดำรงไว้ซึง่ประเพณี

และวัฒนธรรมตาม               

วถิีมุสลิม 

เด็กที่มอีายุ 

ตามเกณฑ์ใน

ตำบลรูสะมิแล 

จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 

เด็กที่มอีายุ

ตามเกณฑ์

ได้รับประโยชน์ 

ลดการเกิดโรคตดิต่อ

ทางอวัยวะสบืพันธ์

และสามารถปฏบัิติ

ตามหลักศาสนาและ

ได้เป็นมุสลิมท่ีแท้จริง 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม  เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

        แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5. โครงการจัดทำคอก

และบริหารจัดการ

สุนัขจรจัดในพืน้ที่

ตำบลรูสะมิแล 

 

 

1. เพื่อใช้เป็น 

สถานที่สำหรับ

การให้ความ

ช่วยเหลอืดูแล

สุนัขที่ถูกทอดทิง้ 

สุนัขที่ไม่มเีจ้าของ  

2. เพื่อป้องกัน

อันตรายทั้งชีวติ

และทรัพย์สินของ

ประชาชน  

สร้างคอก

สำหรับดูแล

สุนัขจรจัด 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถลด

ปัญหา            

สุนัขจรจัด 

ได้                    

ร้อยละ 50 

- ลดปัญหาการ

แพร่เชื้อโรคสู่คน 

- ลดปัญหาการ

ขยายพันธุ์ของ

สุนัขจรจัด 

- เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของ

ประชาชน 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม  เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

        แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๕ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6. 

 

โครงการทำหมันสุนัข

และแมว ท้ังท่ีมี

เจ้าของและไม่มี

เจ้าของ 

 

 

 

๑. เพื่อให้สุนัขและแมว

จรจัด และท่ีมีเจ้าของ

ได้รับการผ่าตัดทำหมัน  

๒. เพื่อเป็นการลดพาหะ

สำคัญของโรคพิษสุนัข

บ้าและลดอัตราการเกิด

โรคพิษสุนัขบ้าท้ังคนและ

สัตว์  

๓. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เลีย้ง

สัตว์ปรับทัศนคติการ

เลีย้งให้มคีวามถูกต้อง 

สุนัขและแมวใน

ตำบล 

รูสะมิแล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถลด

จำนวนสัตว์

จรจัดให้ได้

ร้อยละ 50  

 

๑. สุนัขและแมวจรจัด

หรือมเีจ้าของได้รับ

การผ่าตัดทำหมัน  

๒. สามารถลดอัตรา

การเกิดโรคพษิสุนัขบ้า

ท้ังคนและสัตว ์ 

๓. สามารถกระตุ้นให้

ผู้เลีย้งสัตว์ปรับ

ทัศนคติการเลีย้งให้มี

ความถูกต้อง 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม  เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสวัสดิการสังคม 

        แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๖ 
 

แบบ ผ.02 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๖ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1. โครงการทัศนศึกษา 

ดูงานภายใน 

ภายนอกประเทศ 

และพืน้ที่อื่น ๆ 

เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพ

และศักยภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

ในหน่วยงาน 

ศกึษาดูงานโครงการ

การพัฒนาในด้าน

ต่าง ๆ เข่น โครงการ

เกี่ยวกับกับ

สิ่งแวดล้อม , 

โครงการ

พระราชดำริฯ ฯลฯ  

โดยผู้บริหาร  สท. 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง 

ผูน้ำองค์กรชุมชน 

40๐,๐๐๐ 

 

40๐,๐๐๐ 

 

40๐,๐๐๐ 

 

40๐,๐๐๐ 

 

40๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90                 

เพิ่มประสิทธิ 

ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับ

บริการและ

ความสะดวก

จากเทศบาล

ตำบล 

รูสะมิแล 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๗ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

2. โครงการเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล

เคลื่อนที่พบปะ

ประชาชน 

เพื่อพบปะกับประชาชน

ในพืน้ที่ใหบ้ริการด้าน

ต่าง ๆตามอำนาจ

หนา้ที่และสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่าง 

เทศบาลตำบลกับ

ชุมชน 

จัดกิจกรรมและ

ให้บริการด้าน

ต่างๆแก่ประชาชน                

ในตำบลรูสะมิแล 

6๐,๐๐๐ 

 

6๐,๐๐๐ 

 

6๐,๐๐๐ 

 

6๐,๐๐๐ 

 

6๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90                 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับ

บริการและ

ความสะดวก

จากเทศบาล

ตำบล 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งานบริหาร

ทั่วไป 

 

  



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๘ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

3. โครงการจัดกิจกรรม

ให้ประชาชนเข้ามา    

มีส่วนร่วมใน        

การบริหารงานและ

การพัฒนาของ

เทศบาลตำบล     

ตามหลักธรรมาภบิาล 

 

เพื่อให้ประชาชน 

มีความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับ 

การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานมากขึ้น 

 

 

 

 

จำนวนกิจกรรม 

การมสี่วนร่วมกับ

ประชาชนในพื้นที่

ตำบลรูสะมิแล 

๕๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90                

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชน 

มีความเข้าใจ

และเข้ามามี

ส่วนร่วม 

ในการบริหาร 

งานของ 

เทศบาลตำบล 

มากขึ้น 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งานบริหาร

ทั่วไป 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๒๙๙ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4. โครงการส่งเสริม

การจัดกิจกรรม 

ตามโครงการ

พระราชดำริ 

 

เพื่อสนับสนุน 

ให้ประชาชน 

มีการใช้ชีวติพอ

อยู่พอกินและอยู่

ได้ดว้ยการพึ่งพา

ตนเองในด้านการ

ประกอบอาชีพ 

ต่าง ๆ   

 

 

 

ประชาชนใน 

ตำบลรูสะมิแล                    

หมู่ที่ 1-6 

50,000 

 

50,000 

 

40,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

ความรูแ้ละเป็น

แบบอย่าง

สามารถนำไปใช้

ในชีวติประจำวัน

ได้อย่างยั่งยืน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งานบริหาร

ทั่วไป 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๐ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

๒๕70 

 

5. โครงการตาม

นโยบายรัฐบาล 

(เพื่อส่งเสริม

การพัฒนา

คุณภาพชีวติ

ของประชาชน) 

เพื่อช่วยเหลอืการแก้ไข

ปัญหาของประชาชนใน

ด้านต่างๆ ตามนโยบาย

ของรัฐบาล    

ประชาชนใน

ตำบลรูสะมิแล                    

หมู่ที่ 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 

มีชีวติความ

เป็นอยู่ที่ดขีึน้ 

มีการงาน 

มีรายได้

เพิ่มขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งานชุมชนฯ 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๑ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

๒๕70 

 

6. โครงการจัดทำ

ประชาคมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

ทบทวน  

เพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 5 ปี 

(พ.ศ.2566-

พ.ศ.2570) 

จัดประชุมประชาคม

ระดับตำบล ในกรณีที่มี

การทบทวน  เพิ่มเติม  

หรอืเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา  เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจาก

ประชาชน  ปัญหาความ

เดือดร้อนที่ได้รับ

ผลกระทบ  ความ

ต้องการของประชาชน

ในพืน้ที่ 

จำนวน

ผูเ้ข้าร่วม

ประชุม

ประชาคม

ระดับตำบล  

300 คน 

 

 

 

 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 90 

ของ

กลุ่มเป้าหม

ายเข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชน 

มสี่วนร่วมใน

การร่วม

พัฒนาตำบล

รูสะมิแล  ให้

เป็นไปใน

ทิศทางที่ดี

ขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งาน

วิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๒ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

๒๕70 

 

7. โครงการจัดทำ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมของ

สภาเด็กและ

เยาวชนตำบล              

รูสะมิแล 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กกล้า

คิด กล้าแสดงออกและ

รู้จักทำประโยชน์ใหก้ับ

สังคมรูจ้ักเป็นผู้นำที่ดี 

ฝกึอบรมและ

จัดกิจกรรม

ให้กับสภาเด็ก

ในตำบล 

รูสะมิแล 

 

 

 

 

 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 

เด็ก  เยาวชน  

เข้าร่วม

กิจกรรมตาม

โครงการฯ 

เยาวชนกล้า

คิด กล้า

แสดงออกและ

รู้จักเป็นผู้นำ 

ผูต้ามที่ดี 

    กอง

การศกึษา 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๓ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

๒๕70 

 

8. โครงการพัฒนา

ศักยภาพแกนนำ

เยาวชนตำบล               

รูสะมิแล 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก           

กล้าคิด กล้าแสดงออก  

รู้จักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  

และรู้จักทำประโยชน์

ให้กับสังคมต่อไป 

จัดกิจกรรม

ให้กับแกนนำ

เยาวชนใน

ท้องถิ่น  เพื่อ

พัฒนาและ

เรียนรู้ลักษณะ

ของผู้นำที่ดี 

 

 

 

 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 90 

เยาวชนใน

ตำบลเข้า

ร่วม

กิจกรรม

ตาม

โครงการฯ 

เยาวชนกล้า

คิด กล้า

แสดงออก

และรู้จักเป็น

ผูน้ำ ผูต้ามที่

ดีในสังคม

ท้องถิ่น 

    กอง

การศกึษา 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๔ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1. โครงการ 

วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อให้บริการ 

ด้านต่าง ๆ ตาม

อำนาจหน้าที่  

และสร้างความ 

สัมพันธ์อันดี

ระหว่างเทศบาล

ตำบลกับชุมชน 

 

ผูบ้ริหาร สท. 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง 

ผูน้ำองค์กรชุมชน 

จำนวน 100 คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 90                 

เพิ่ม 

ประสิทธิ 

ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชน

ได้รับบริการ

และความ

สะดวกจาก  

เทศบาล

ตำบล 

สำนกั

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๕ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

2 โครงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่น

และผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น หรอืแทน

ตำแหน่งที่ว่าง 

เพื่อจัดเลือกตั้ง

สมาชิกสภา 

เทศบาลตำบล

กรณีการ

เลือกตั้งซ่อมและ

ครบวาระการ

ดำรงตำแหน่ง 

 

จัดการ

เลือกตั้ง/

เลือกตั้งซ่อม 

ผูบ้ริหาร/สท.  

ตำบลรูสะมิแล 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละ 90                  

เพิ่ม 

ประสิทธิ 

ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

จัดเลือกตั้ง

สมาชิกสภา 

เทศบาลตำบล  

กรณี 

การเลือกตั้ง

แทนตำแหน่งที่

ว่าง และครบ

วาระการดำรง

ตำแหน่ง 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

  



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๖ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

2570 

3 โครงการ

สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อความ

ปรองดอง

สมานฉันท์ 

 

เพื่อสร้างความรัก

ความสามัคคี 

ความความ

ปรองดอง การมี

ส่วนร่วม 

ของประชาชน 

ในท้องถิ่น 

ประชาชน

ตำบล            

รูสะมิแล 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละ 95                    

ของการมีส่วน

ร่วมในตำบล 

รูสะมิแล 

ประชาชน 

มีคุณภาพชีวติ 

ที่ดขีึน้ได้อยู่

ร่วมกันอย่าง 

มีความสุข 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๗ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

2570 

4 โครงการปกป้อง 

เชดิชูสถาบัน

สำคัญของชาติ 

เพื่อสร้างจิตสำนึก

และเทิดทูน 

พิทักษ์รักษา       

มีความจงรักภักดี 

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์ 

 

จัดกิจกรรม

เฉลิม 

พระเกียรติ 

ในโอกาส 

ต่าง ๆ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

ความจงรักภักดี 

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์ 

ประชาชนทุกหมู่

เหล่า   

มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

เทิดทูนองค์ราชันย์ 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

  



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๘ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

2570 

5 โครงการส่งเสริม

กระบวนการ

ประชาธิปไตย

ให้กับประชาชน              

ตำบลรูสะมิแล 

 

เพื่อสร้างความ

รักความสามัคคี 

ความ  ความ

ปรองดอง การมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 

 

จัดฝึกอบรมให้

ความรูแ้ก่ประชาชน

ตำบลรูสะมิแล           

จำนวน  50  คน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชน 

มีความรู้

ความเข้าใจ

ประชาธิปไตย

เพิ่มมากขึ้น 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๐๙ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕๖9 

 

2570 

6 โครงการ

ฝกึอบรมให้

ความรูใ้นการ

ปฏิบัติงานและ

เพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากร 

เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพ 

และศักยภาพ 

ในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ในหน่วยงาน 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล   

พนักงานจ้างของ 

เทศบาลตำบล 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ  

90                

เพิ่มประ

สิทธิ 

ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรร้อย

ละ ๙๐ ของ

เทศบาลตำบล 

ได้รับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

ทุกส่วน

ราชการ 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๐ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 

 

๒๕๖7 

 

๒๕๖8 

 

๒๕69 

 

2570 

7 อุดหนุน

โครงการ

สนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติการร่วม

ในการ

ช่วยเหลอื

ประชาชนของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

เขตพื้นที่อำเภอ

เมืองปัตตานี  

เพื่อใช้ในการ

บริหารงานศูนย์

ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลอื

ประชาชนในเขต

อำเภอเมือง

ปัตตานี 

 

เป็นการ

ช่วยเหลอื

ประชาชนอย่าง 

บูรณาการ 

เข้าถึงปัญหา

และแก้ปัญหา

ตรงจุดเกิด

ประสิทธิภาพ

ทันท่วงที 

 

 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ร้อยละ 90                

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับ

บริการและ

แก้ปัญหาได้

ทันท่วงที 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๑ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย  

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการอบรม 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง  

เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพ

และศักยภาพ

ในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจ้าง 

ของเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 9๐   

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

บุคลากร 

ร้อยละ 90 

ของเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล

ได้รับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๒ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 และพระบรม

วงศานุวงศ ์

เพื่อสรา้ง

จิตสำนึกและ

เทิดทูน พิทักษ์ 

รักษา                    

มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบนั

พระมหากษัตรยิ ์

จัดกจิกรรม

เฉลิมพระ

เกียรติในโอกาส

ต่างๆ  

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 10๐   

ประชาชน 

มีความ

จงรักภักดี 

ต่อสถาบนั

พระมหากษัตริ

ย์ 

ประชาชน 

ทุกหมู่เหล่า 

มีความ

จงรักภักดี 

ต่อสถาบัน

พระมหา 

กษัตรยิ์ 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

  



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๓ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

10. โครงการ

จัดทำปฏิทิน

ประจำปี  

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบ

ข่าวสารการ

ปฏิบัติงานของ

เทศบาลตำบล               

รูสะมิแล 

จัดทำปฏิทิน

ประจำปีเพื่อ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ

ของเทศบาล 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 9๐   

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้

รับทราบ

ข่าวสารการ

ปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

สำนัก 

ปลัดเทศบาล   

  - งานบริหาร

ทั่วไป 

 

  



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๔ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11. โครงการ

จัดทำรายงาน

ผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจำปี 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบ

ข่าวสารการ

ปฏิบัติงานของ

เทศบาลตำบล               

รูสะมิแล 

จัดทำรายงานผล

การปฏิบัติงาน

ประจำปีเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ใน

โอกาสต่างๆ 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 9๐   

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้

รับทราบ

ข่าวสารการ

ปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

สำนัก 

ปลัดเทศบาล   

  - งานบริหาร

ทั่วไป 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๕ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการ

ฝกึอบรม 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ 

การปฏิบัติงาน

ของคณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

เพื่อให้ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา และ

ผูน้ำชุมชน   

มีความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

ผูบ้ริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

และผู้นำชุมชน

ในตำบล                 

รูสะมิแล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90

กลุ่มเป้าหมา

ยได้รับ

ความรู ้ความ

เข้าใจใน

ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้ายหมาย 

ได้รับความรู้

ความเข้าใจใน

ระเบียบ 

กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

สำนัก 

ปลัดเทศบาล     

-งานบริหาร

ทั่วไป 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๖ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการ 

ชาวรูสะมิแล

ร่วมใจต่อต้าน

การทุจริต

คอรัปช่ัน 

- เพื่อรณรงค์ 

ให้ข้าราชการ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และประชาชน                

มีจิตสำนึกที่ด ี 

เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 

ส่งผลใหห้น่วยงาน

ปลอดจาก 

การทุจริต 

คอรัปช่ัน 

ข้าราชการ 

พนักงานจ้าง 

สมาชิกสภา

เทศบาล และ

ประชาชน 

ในตำบลรูสะมิแล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80  

ของขา้ราชการ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และประชาชน      

มีจิตสำนึกที่ด ี

ในการต่อต้าน 

การทุจริต

คอรัปช่ัน เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนร่วม

เป็นที่ตั้ง 

ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ 

ประชาชน  

มีจิตสำนึกที่

ดีต่อตา้น 

การทุจริต 

คอรัปช่ัน 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

-งานนิตกิาร 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๗ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการค่าย

เยาวชนรัก

ประชาธิปไตย

สร้างสังคม 

เป็นสุข 

- เพื่อให้เด็กและ

เยาวชน เข้าใจถึง

สาระสำคัญของ

ประชาธิปไตยและ

ตระหนักถึง

ความสำคัญของ

สิทธิเสรีภาพใน

ฐานะที่เป็น

พลเมอืงที่ดีของ

ประเทศ 

- เด็กและ

เยาวชน 

ชาย/หญิง 

จำนวน 45 คน 

- เจ้าหน้าที่ผู้

ร่วมโครงการ 

จำนวน 15 คน 

รวมทั้งหมด 

60  คน 

30,000 30,000 50,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ของเด็กและ

เยาวชน มี

ความเข้าใจใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

และตระหนัก

ถึงความสำคัญ

ของสทิธิ

เสรีภาพ                   

ของตน  

เด็กและเยาวชน        

มีความเข้าใจ           

ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

และตระหนักถึง

ความสำคัญ

ของสทิธิ

เสรีภาพ              

ของตน  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

-งานนิตกิาร 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๘ 

 

แบบ ผ. 02 

แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14 โครงการจัดทำ

คู่มือสำหรับ

ประชาชน 

เพื่อเป็นการ

อำนวยความ

สะดวกในการ

ติดต่อขอรับ

บริการของ

ประชาชน 

จัดทำคู่มอื

สำหรับ

ประชาชนของ

เทศบาลตำบล                 

รูสะมิแล                

เพื่อแจกจ่ายให้

ประชาชนที่มา

ขอรับบริการ 

 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวก 

รวดเร็วในการ

บริการของ

เทศบาลตำบล                 

รูสะมิแล 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

รวดเร็วในการ

บริการของ

เทศบาลตำบล                  

รูสะมิแล 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งานบริหาร

ทั่วไป 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๑๙ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2594 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

15 โครงการจัดทำ

แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว

ตำบลรูสะมิแล  

 

เพื่อเผยแพร่และ           

ประชาสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว

ในเขตตำบล                 

รูสะมิแล 

 

 

จัดทำคู่มอื

สำหรับ

ประชาชนของ

เทศบาลตำบล               

รูสะมิแล เพื่อ

แจกจ่ายให้

ประชาชนทั่วไป 

100,000 100,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนรู้จัก

สถานที่

ท่องเที่ยวใน

เขตเทศบาล

ตำบล                      

รูสะมิแล  

 

ประชาชนรู้จัก

สถานที่

ท่องเที่ยวในเขต

เทศบาลตำบล  

รูสะมิแล เพิ่ม

มากขึ้น  

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

- งานบริหาร

ทั่วไป 

 

  



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๐ 

 

แบบ ผ. 02 

 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2594 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 โครงการจัด

กิจกรรม จิตอาสา

รูสะมิแล 

เพื่อสร้างความรัก 

ความสมัครสมาน

สามัคคี ร่วมคิดร่วม

ทำของประชาชน 

และส่วนราชการ 

ต่าง ๆ  

 

จัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน์

ในพืน้ที่ตำบล             

รูสะมิแล และ

พืน้ที่ใกล้เคียง 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

ประชาชนใน

พืน้ที่ตำบล 

รูสะมิแล ได้รับ

ประโยชน์ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๑ 

 

แบบ ผ. 02 

   แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2594 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 โครงการจัดทำ

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

(LTAX 3000 

และ LTAX GIS 

เทศบาลตำบล              

รูสะมิแล 

(โครงการ

ต่อเนื่อง) 

เพื่อรวบรวม

ข้อมูลต่างๆในการ

จัดแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน  

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บ

รายได้ 

 

 

พืน้ที่เทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 ร้อยละ 

90 เพิ่ม

ประสิทธิภ

าพการ

ปฏิบัติงา

น 

ประชาชนใน

พืน้ที่ตำบล 

รูสะมิแล 

ได้รับ

ประโยชน์ 

กองคลัง 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๒ 

 

แบบ ผ. 02 

   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2594 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการทัศนศึกษา

ดูงานของครู/ผูช่้วย

ครูผูดู้แลเด็ก 

เพื่อให้ครูได้เรียนรู้

นวัตกรรมใหม่ๆใช้

ในการจัดการ

เรียนรู้จัด

ประสบการณ์เด็ก 

 

 

 

ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล

เด็กในศูนย์อบรม

เด็กฯได้รับการ

พัฒนาเรยีนรู้

นวัตกรรมใหม่ๆ 

ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้จัด

ประสบการณ์              

ให้เด็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 

80     

เพิ่มประ

สิทธิ 

ภาพการ

ปฏิบัติ 

งาน 

ครู/ผู้ช่วยครู

ผูดู้แลเด็กได้

เรียนรู้

นวัตกรรม

ใหม่ๆและ

เพิ่มพูน

ประสบการ

ณ์มากยิ่งขึน้ 

-กองการศกึษา 

- ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิด 

นูรูลลุตฟี 

 



รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 : ด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๓ 

 

แบบ ผ. 02 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2594 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการ 

ก่อสร้างโรงจอด

รถดับเพลิง 

เพื่อให้มทีี่เก็บ

รถยนต์ให้

รถบรรทุกขยะ/

รถบรรทุก 6 ลอ้/

และรถที่ใชใ้น

ราชการของ

เทศบาลตำบล                

รูสะมิแลมีที่กอด

เป็นระเบียบ 

จำนวน 1 หลัง 

ขนาด  

กว้าง 10 เมตร 

ยาว 38 เมตร  

สูง 6 เมตร 

สามารถจอดรถ 

ได้ 8 คัน  

พร้อมที่ล้างรถ 

- 1,500,000 - - - ร้อยละ 90 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

กาปฏิบัติงาน 

 

ให้รถบรรทุก

ขยะ/รถบรรทุก 

6 ล้อ /และรถ

ที่ใชใ้นราชการ

ของเทศบาล

ตำบล               

รูสะมิแล                

มีสถานที่จอด 

เป็นที่เรียบร้อย 

กอง   

สาธารณสุขฯ 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๔ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 โครงการจัด

กิจกรรมวันเด็ก 

แห่งชาติ  

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อให้เด็กได้ร่วม

กิจกรรม

นันทนาการ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของตนเอง 

ที่มตี่อสังคมและ

ประเทศชาติ 

 

จัดกิจกรรม

ให้กับเด็ก 

ในตำบล 

รูสะมิแล

เนื่องในวัน

เด็กแห่งชาติ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ 

เด็กในพืน้ที่

ตำบลรูสะมิแล

ได้เข้าร่วม

โครงการ 

เด็กได้ร่วม

กิจกรรม

นันทนาการ และ

ตระหนักในคุณค่า

ของตนเองที่มี 

ต่อประเทศชาติ 

กอง

การศกึษา 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๕ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 โครงการเข้า

ร่วมการแข่งขัน

กีฬาท้องถิ่น

เมืองตานีคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้

เด็ก เยาชนและ

ประชาชน 

มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์ 

ส่งนักกีฬาประเภท

ต่างๆ เข้าร่วมการ

แข่งขันบูรณาการ

ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นๆ 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

ประชาชน 

เข้าร่วม

กิจกรรมตาม

โครงการฯ 

สามารถ 

ส่งเสริมใหเ้ด็ก 

เยาวชนประชาชน 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ 

 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๖ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 
โครงการ/

รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

2 โครงการสืบสาน

ประเพณีจัดแข่งขัน

เรือในท้องถิ่น 

ประจำปีของตำบล    

รูสะมิแล                   

 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ดงีาม  เกิดความ

สนุกสนานและสามัคคี

กันในหมู่คณะ และ

สร้างความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างเทศบาล 

กับชุมชน 

จัดกิจกรรม

แข่งขันเรือ

ท้องถิ่น 

ในพืน้ที่ตำบล

รูสะมิแล 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

ได้รับ

ประโยชน์ 

ส่งเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ที่ดงีาม 

ประชาชนเกิด

ความสุกสนาน

และสามัคคีกัน 

กอง

การศกึษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๗ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

3 โครงการจัด

ฝึกอบรมทักษะ 

ด้านกฬีา 

ฟุตซอลตำบล 

รูสะมิแล 

เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

มีทักษะ 

ด้านกฬีาฟตุซอล 

ที่ดีขึน้ 

และใช้เวลาวา่ง 

ให้เป็นประโยชน์  

 

จัดฝึกอบรมทักษะ 

ด้านกฬีาฟตุซอล

ให้กับเด็กเยาวชน, 

ประชาชนทั่วไปใน

ตำบลรูสะมิแล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๕

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

เข้าร่วม

โครงการฯ 

เด็ก เยาวชน, 

และประชาชน       

มีสุขภาพรา่งกาย

แข็งแรงมีทักษะ 

ด้านกฬีาฟตุซอล 

และใช้เวลาวา่งให้

เป็นประโยชน ์

กองการศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๘ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

4 โครงการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขัน 

บูรณาการร่วมกับ

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  

อำเภอเมือง  

จังหวัดปัตตานี 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชน สมาชิก

สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส่งนักกีฬา

ประเภทต่างๆ  

เข้าร่วมการ

แข่งขันบูรณาการ

ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ในอำเภอเมอืง

ปัตตานี 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

เข้าร่วมกิจกรรม

ตามโครงการฯ 

สามารถ 

ส่งเสริมให้

ประชาชน สมาชิก

สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ 

 

กอง

การศกึษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๒๙ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

5 โครงการส่งเสรมิ

การออกกำลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

(ขยับกาย สบายใจ 

ปลอดภัยจากโรค) 

ชุมชนตำบล 

รูสะมิแล 

ต้านภยัยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชน 

สมาชิกสภา

เทศบาล  

พนักงาน

เทศบาล 

มีสุขภาพรา่งกาย

แข็งแรงสมบูรณ ์

ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน ์

จัดกจิกรรมออก

กำลังกายให้แก่

ประชาชน สมาชิก

สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

ประชาชน สมาชิก

สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

เข้าร่วมกจิกรรม

ตามโครงการฯ 

สามารถ 

ส่งเสรมิให้

ประชาชน สมาชิก

สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

มีสุขภาพรา่งกาย

แข็งแรงสมบูรณ ์

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์หา่งไกล

จากยาเสพติด 

กองการศึกษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๐ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

6 โครงการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬา

วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนสมาชิก 

สภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

มีสุขภาพรา่งกาย

แข็งแรงสมบูรณ ์

ส่งนักกีฬา

ประเภทต่างๆ 

เข้าร่วมการ

แข่งขันบูรณา

การร่วมกับ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชน 

สมาชิกสภา

เทศบาล  

พนักงาน

เทศบาล 

เข้าร่วม

กิจกรรมตาม

โครงการฯ 

สามารถส่งเสริม

ให้ประชาชน 

สมาชิกสภา

เทศบาล  

พนักงานเทศบาล 

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ 

 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๑ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ 
โครงการ/

รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

7 โครงการแข่งขัน 

กีฬาสีอนุบาล 

นูรูลลูตฟีเกมส์”  

(ศพด. นูรูลลูตฟี) 

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก

การเล่นกีฬาและ

มารยาทในการ

แข่งขัน ปลูกฝังให้มี

น้ำใจเป็นนักกีฬา

รู้จักการให้อภัย 

จัดกิจกรรม

การแข่งขัน

กีฬา ให้กับ 

เด็กนักเรียน 

ในศูนย์เด็กฯ  

นูรูลลุตฟี   

          

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ 

 

นักเรียนใน 

ศพด. นูรูลลูตฟี

มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

กอง

การศกึษา 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๒ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ 
โครงการ/

รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

8 โครงการแข่งขัน

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

ต้านภัยยาเสพติด 

ตำบลรูสะมิแลคัพ     

เพื่อส่งเสริมให ้

เยาวชน ประชาชน 

รู้จักเล่นกีฬา  

มีสุขภาพร่างกาย

และจติใจ ที่แข็งแรง  

ใช้เวลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ และ

ห่างไกลจากยาเสพ

ติดและอบายมุข

ต่างๆ 

เยาวชน 

ประชาชน 

ตำบลรูสะมิแล 

หมู่ที่ ๑ - ๖ 

จำนวน               

๓๐๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๕ 

เยาวชน

ประชาชน 

ในพืน้ที่ตำบล 

รูสะมิแลเขา้ร่วม

กจิกรรมตาม

โครงการฯ 

ที่กำหนด 

เยาวชนและ

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรง

สมบูรณ์รู้จักใช้

เวลาว่าง 

ให้เกดิประโยชน ์

ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับ 

ยาเสพติด 

กอง

การศกึษา 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๓ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

9 โครงการจัดการ

แข่งขันกฬีา 

ฟุตซอลตา้นภยั 

ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสรมิให้

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน 

มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

มีทักษะด้าน

กฬีาฟุตซอล

และใช้เวลาวา่ง

ให้เป็นประโยชน ์

จัดการแข่งขัน

กฬีาฟุตซอล

ให้แก่เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนในพืน้ที่

ตำบลรูสะมิแล 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

เข้าร่วม

โครงการฯ 

สามารส่งเสรมิให้เด็ก 

มีสุขภาพรา่งกาย

แข็งแรงมีทักษะ 

ด้านกฬีาฟตุซอล 

และใช้เวลาวา่งให้เป็น

ประโยชน ์

กองการศึกษา 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๔ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

10 โครงการ 

แข่งขันว่าว

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนมีทักษะ 

ในการแข่งขันว่าว

และสามารถสืบ

ทอดกีฬาแข่งขันว่าว

ให้เด็กรุ่นหลังต่อไป 

 

 

จัดการแข่งขัน

ว่าวให้แก่เด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

เด็กเยาวชนแล

ประชาชนใน

ตำบลรูสะมิแล

เข้าร่วม

กิจกรรมตาม

โครงการฯ 

สามารถ 

ส่งเสริมใหเ้ด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน 

มีทักษะในการ

แข่งขันว่าวและ

สามารถสืบทอด

กีฬาแข่งขันว่าวให้

เด็กรุ่นหลังต่อไป 

กอง

การศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๕ 

 

แบบ ผ.01 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

11 โครงการ 

จัดการแข่งขัน 

วิ่งมาราธอน 

(Rusamilae Run) 

ประจำปี 

 

-เพื่อส่งเสริมให้

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ใน

ตำบลรูสะมิแล 

มีสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรง ใชเ้วลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์โดยการ

ออกกำลังกาย

หรอืเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขัน 

วิ่งมาราธอน 

ให้กับเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน 

ในตำบล 

รูสะมิแล 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 

เด็กเยาวชนแล

ประชาชนใน

ตำบลรูสะมิแล

เข้าร่วมกิจกรรม 

ตามโครงการฯ 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ใน

ตำบลรูสะมิแลมี

สุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรง และ

รู้จักใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์โดย

การออกกำลัง

กายหรอืเล่นกีฬา 

กองการศกึษา 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๖ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิต                     
ของโครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการมัคคุเทศก์

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตำบลรูสะมิแล 

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวรู้จัก 

เข้าถึง แหล่ง

ท่องเที่ยวตำบล              

รูสะมิแล 

จัดอบรมด้านการ

ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวให ้

ประชาชนและ

ผูส้นใจทั่วไป 

จำนวน 30 คน 

 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90

ของ

ประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนรู้จัก

และเดินทางมา

แหล่งท่องเที่ยว

มากยิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๗ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิต                     
ของโครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการปั่น ชิว ชิว  

ชมวิวหาดรูสะมิแล 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวรู้จัก 

เข้าถึง แหล่งท่องเที่ยว

ตำบลรูสะมิแล 

 

จัดกิจกรรมปั่น

จักรยานเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์กระตุ้น

แหล่งท่องเที่ยวให ้

จำนวน 150 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90

ของ

ประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดแีละ

และเดินทางมา

แหล่งท่องเที่ยว

มากยิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๘ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการท่องเที่ยว 

เชงิอนุรักษ์                           

รูสะมิแลออนทัวร์ 

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวรู้จัก 

เข้าถึง แหล่ง

ท่องเที่ยวตำบล             

รูสะมิแล  

 

จัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ให้

ประชาชน 

จำนวน 60 คน 

40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ได้รับความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชน

รู้จักและรัก

หวงแหน

แหล่ง

ท่องเที่ยว

มากยิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๓๙ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการเดินวิ่งกินลม

ชมหาดรูสะมิแล 

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวรู้จัก 

เข้าถึง แหล่ง

ท่องเที่ยวตำบล  

รูสะมิแล 

จัดกิจกรรมปั่น

จักรยานเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์

กระตุน้แหล่ง

ท่องเที่ยวให ้                 

จำนวน 200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90

ของ

ประชาชน

ได้รับ

ความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

และและ

เดินทางมา

แหล่ง

ท่องเที่ยว

มากยิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๐ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการส่งเสริม

อาชีพการท่องเที่ยว

เชงิอนุรักษ์ 

ส่งเสริมให้

ประชาชนร่วม

พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวตำบล 

รูสะมิแล 

จัดกิจกรรมและ

และสนับสนุนการ

ส่งเสริมอาชีพ

ภาคเอกชนที่

เชื่อมโยงดา้นท่อง

เทียว 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชน

ได้รับ

ความรู้

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

รายได้จาก

การท่องเที่ยว

และรู้จักแหล่ง

ท่องเที่ยวมาก

ยิ่งขึ้น 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๑ 

 

แบบ ผ.01 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

( เป้าหมาย ) 

( ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการบุกเบิก          

การท่องเที่ยว                   

รูสะมิแล – แหลมตาชี 

ส่งเสริมให้

ประชาชนร่วม

พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวตำบล 

รูสะมิแล 

จัดกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว 

เพื่อนำร่องให้ภาค

ประชาชนและ

ภาคเอกชน ร่วมมอื

ให้บริการแหล่ง

ท่องเที่ยว          

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ได้รับ 

ประโยชน์ 

ประชาชนมี

รายได้จาก

การ

ท่องเที่ยว

และรู้จัก

แหล่ง

ท่องเที่ยว

มากยิ่งขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๒ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการวันต้นไม้

ประจำปีของชาติ 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้

เยาวชนประชาชน

พนักงานเทศบาลและ

เห็นคุณค่าในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ช่วยลดภาวะโลกร้อน

และฟืน้คืนสมดุลให้

ระบบนิเวศในระยะ

ยาว 

ร่วมกันจัดกิจกรรม

รณรงค์ให้เยาวชน

ประชาชนพนักงาน

เทศบาลปลูกต้นไมใ้น

เขตตำบลรูสะมิแล 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 90 

เยาวชน

ประชาชน

พนักงาน

เทศบาลเข้า

ร่วมโครงการ 

สามารถปลูก

จติสำนึกให้

ประชาชนพนักงาน

เทศบาลได้เห็น

คุณค่าในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ช่วยลด

ภาวะโลกร้อนและ

ฟืน้คืนสมดุลใหร้ะบบ

นิเวศน์ในระยะยาว 

กอง

การศกึษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๓ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

2 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

ตามโครงการอนั

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ               

ในเขตเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อจัดกจิกรรมสนอง

ตามโครงการ

พระราชดำริ 

และเพื่ออนุรักษ์

พันธุกรรมพืชที่มีอยูใ่น

เขตเทศบาลตำบลรสูะ

มิแล ให้เป็นมรดกของ

คนรุ่นหลังต่อไป 

จัดทำข้อมูลและ

กจิกรรมต่างๆเพื่อ

อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชตามโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๙๐ 

เด็ก เยาวชน

และประชาชน

ได้รับประโยชน ์

ได้สนองตาม

พระราชดำริ 

สามารถจัดกจิกรรม

สนองตามโครงการ

พระราชดำริและ

สามารถอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชที่มีอยู่

ในเขตเทศบาล

ตำบลรูสะมิแลให้

เป็นมรดกของคนรุ่น

หลังต่อไป 

กอง

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๔ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการขุดลอก                

คู , คลอง , แอ่งนำ้ 

ในตำบลรูสะมิแล 

เพื่อระบายน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

คูคลองในตำบล 

รูสะมิแล ตามแบบที่

เทศบาลกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำในคูคลอง 

ระบายได้ดี 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอก

คลองปากอ่าว  

หมู่ที่ 1 บ้านรูสะมิแล 

ตำบลรูสะมิแล 

 

เพื่อระบายน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

ขุดลอกคลองจำนวน 

2 คลอง 

กว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 2,000.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ตาม

แบบที่เทศบาลกำหนด 

- - - 960,000 - น้ำในคูคลอง 

ระบายได้ดี 

มีทางระบาย

น้ำป้องกันน้ำ

ท่วมขังในพืน้ที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๕ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5. โครงการสรา้ง

จิตสำนึกอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มและ

ห้ามบุกรุกที่

สาธารณะประโยชน ์

 

เพื่อสรา้งจติสำนึกให้

ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรราชาติ

และสิง่แวดลอ้มและ

ไม่บุกรุกที่สาธารณะ

ประโยชน ์

พืน้ที่ตำบล 

รูสะมิแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 90 

ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม 

ประชาชนมี

จิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและไม่

บุกรุกที่สาธารณะ

ประโยชน ์

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๖ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6. โครงการกิจกรรม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตำบลรูสะมิแล 

(วันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่ 5 มิถุนายนของ

ทุกป)ี 

เพื่อสรา้งจติสำนึกให้

ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จัดกจิกรรมวัน

สิ่งแวดล้อม

ตำบล                    

รูสะมิแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 90 

ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม 

ประชาชนมี

จิตสำนึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ไม่บุกรุกที่

สาธารณะ

ประโยชน ์

 

กอง

สาธารณสุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๗ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7. โครงการคลองสวย 

น้ำใสด้วย อ ีเอ็ม บอล 

เพื่อให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการ

ฟืน้ฟูสภาพ

แม่นำ้ลำคลอง 

จัดอบรมให้

ความรูแ้ก่

ประชาชนและ

โยนอีเอ็มบอล

ลงสู่แม่น้ำ 

ลำคลอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ 

ตำบลรูสะมิแลมี

แหล่งน้ำที่

สะอาด ไม่เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์

เชื้อโรคและยัง

ก่อใหเ้กิดการ

อาศัยของสัตว์น้ำ

ต่อไป 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๔๘ 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8. โครงการสร้าง

จติสำนึกในการ

อนุรักษ์แหล่งน้ำ   

ตามธรรมชาติ 

- เพื่อให้ประชาชนมี

ความรูท้ี่ถูกต้องใน

การอนุรักษ์แหล่งนำ้ 

- เพื่อฟืน้ฟูสภาพคู

คลอง และ 

แหล่งน้ำในตำบล     

รูสะมิแล  

 

จัดกิจกรรม

อนุรักษ์แหล่ง

น้ำในตำบล 

รูสะมิแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

กลุ่ม 

เป้าหมาย

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชน

สามารถใช้

แหล่งน้ำ/ 

คูคลองใน

การประกอบ

อาชีพได้ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

349 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง            

พืน้ที่รมิหาดรูสะมิแล   

หมู่ที่ 6                            

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อเป็นการ

บำรุงรักษา

ปรับพืน้ที่ และ

ปรับปรุง      

ภูมทิัศน์รอบ ๆ 

เขตพื้นที่หาด              

รูสะมิแล           

ให้เกิดความ

สวยงาม 

ปรับปรุง หรอื

ตกแต่ง สภาพ

พืน้ที่บริเวณ

หาดรูสะมิแล  

รายละเอียด

ตามแบบแปลน

ที่เทศบาล

กำหนด 

20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้มี

สถานที่

สาธารณะไว้

พักผ่อนหย่อน

ใจ ประชาชน

เกิดความ

ประทับใจ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

350 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง            

ภูมทิัศน์ภายใน และ

เขตบริเวณเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล               

หมู่ที่ 6                    

บ้านสวนสมเด็จ 

เพื่อเป็นการ

บำรุงรักษาปรับ

พืน้ที่ และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบ ๆ เขต

บริเวณเทศบา

ตำบลรูสะมิแล

ให้เกิดความ

สวยงาม 

ปรับปรุง หรอื

ตกแต่ง สภาพพื้นที่

บริเวณทั้งในและ

นอกเขตเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล  

รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่

เทศบาล  กำหนด 

1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

มีพื้นที่ที่

เหมาะสม            

มีความสะอาด 

และเหมาะสมที่

จะเป็นสถานที่

ราชการไว้เพื่อ

บริการประชาชน

ให้เกิดความ

ประทับใจ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

351 

 

แบบ ผ. 02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการถนนปลอด 

ถังขยะ 

เพื่อปรับภูมทิัศน์และ

ลดแหล่งเพาะพันธุ์

เชื้อโรค สร้างความ

ปลอดภัยจาก

สถานการณ์ 

ความไม่สงบ 

 

พืน้ที่ตำบล 

รูสะมิแล 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

กลุ่ม 

เป้าหมาย

ได้รับ

ประโยชน์ 

 

ตำบล            

รูสะมิแล          

มีภูมิทัศน์ที่

สวยงาม 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๒ 

 

แบบ ผ.02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

1 โครงการส่งเสริม

ความรูท้าง

วิชาการอนุรักษ์

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สำหรับเด็กและ

เยาวชน 

เพื่อส่งเสริม

ความรูแ้ละ

สนับสนุนให้เด็ก

และเยาวชน

อนุรักษ์

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

เด็กและเยาวชน 

ในเขตพืน้ที่ตำบล                

รูสะมิแล 

หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๕ เด็ก 

เยาวชนในตำบล 

รูสะมิแล 

เข้าร่วม

โครงการ 

นักเรียนได้รับ

ความรู้

เกี่ยวกับ

ธรรมชาติ

เพิ่มขึน้ 

กอง

การศกึษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 

 

โครงการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

ในครัวเรือน 

จัดกิจกรรมให้

ความรู้และสรา้ง

พฤตกิรรมเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนกลุ่ม 

เป้าหมาย ได้รับความรู้ใน

การคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

ประชาชนได้รับ

ความรู้ในการกำจัด

ขยะอย่างถูกวธีิ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

2 

 

โครงการจัดตั้ง

ธนาคารขยะหมู่บ้าน 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

กำจัดขยะมูลฝอยได้

อย่างถูกวธีิ ชุมชนมี

ความสะอาดปราศจาก

แหล่งเชื้อโรคและมลพษิ 

6 หมู่บ้าน 

(ปีละ 2 หมู่บ้าน ๆ 

ละ 10,000.-บาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนกลุ่ม 

เป้าหมาย ได้รับความรู้ใน

การคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

 

 

ประชาชนกำจัดขยะ

ได้อย่างถูกวิธี ชุมชน

มคีวามสะอาด

ปราศจากแหล่งเชื้อ

โรคและมลพษิ  

 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 

 

โครงการจัดทำสื่อ

รณรงค์การจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล

และสื่อรณรงค์อื่นๆ 

 

 

เพื่อเป็นสื่อในการ

รณรงค์การจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล

รวมถึงส่ืออื่นๆ 

 

สื่อให้ประชาชนได้รับ

ความรู้และสร้าง

พฤตกิรรมท่ีถูกต้องใน

การจัดการขยะมูล

ฝอยและอื่นๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

สามารถ

ได้รับข่าวสาร

ท่ีเป็น

ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ

ข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน ์

กอง

สาธารณสุขฯ 

4 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏกิูลในเขตชุมชนตำบล

รูสะมิแล 

เพื่อให้มถีังรองรับขยะ

ให้ชุมชนมคีวามสะอาด

และขจัดแหล่งของ 

เชื้อโรค และแหล่ง

มลพิษ 

จัดซือ้ถังขยะ/อุปกรณ์

การจัดการขยะและ

ปรับปรุงสถานท่ี/

บริเวณท่ีท้ิงขยะ 

 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

และกลุ่ม 

เป้าหมาย 

ได้รับ

ประโยชน ์

มถีังรองรับขยะ

ให้ชุมชนมคีวาม

สะอาดและขจดั

แหล่ง 

ของเชื้อโรค และ

แหล่งมลพษิ 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๕ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 โครงการรูสะมิแล

สะอาด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

กำจัดขยะอย่างถูกวิธี 

ชุมชนมคีวามสะอาด และ

ขจัดแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อ

โรค และแหล่งมลพิษ 

จัดกิจกรรม

รณรงค์ประกวด

บ้านสะอาด/

หมู่บ้านสะอาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

กลุ่ม 

เป้าหมาย

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนกำจัด

ขยะอย่างถูกวธีิ 

ชุมชนมคีวาม

สะอาดและ

ขจัดแหล่งของ

เชื้อโรค และ

แหล่งมลพษิ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6. โครงการธนาคารขยะใน

โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนกำจัดขยะ

อย่างถูกวธีิ ชุมชนมี

ความสะอาดและขจัด

แหล่งเชื้อโรค มลพิษ 

จำนวน 7 

โรงเรียนในเขต

ตำบลรูสะมิแล 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

กลุ่ม 

เป้าหมาย

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนกำจัดขยะอย่าง

ถูกวิธี ชุมชนมคีวาม

สะอาด และขจัดแหล่ง

ของเชื้อโรคและแหล่ง

มลพิษ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

7. โครงการกำจัดขยะ 

ให้เหลอืศูนย์ 

(Zero waste) 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนกำจัดขยะ

อย่างถูกวธีิ ชุมชนมี

ความสะอาด และ

ขจัดแหล่งของเชื้อโรค 

มลพิษ 

ปีละ 6 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 

ประชาชน

กลุ่ม 

เป้าหมาย

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนกำจัดขยะอย่าง

ถูกวิธี ชุมชนมคีวาม

สะอาด และขจัดแหล่ง

ของเชื้อโรคและแหล่ง

มลพิษ 

กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั  

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8. โครงการฝกึอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารบริหารจัดการ

ขยะอนิทรีย์หรือขยะ

เปียกในครัวเรือน 

เพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี

เร่ืองการคัดแยก

ขยะเปียกออกจาก

ขยะท่ัวไป 

ประชาชนใน

ตำบลรูสะมิแล 

จำนวน 120 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

กลุ่ม 

เป้าหมาย

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมคีวามรู้

ความเข้าใจในเร่ือง

การคัดแยกขยะ/ 

ชนิดของขยะและ

สามารถแก้ปัญหาใน

ระดับเบือ้งต้นด้าน

ความสะอาด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั  

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9. โครงการศกึษาดูงานการ

จัดการขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏกิูล 

เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การศึกษาดูงาน

ได้รับความรู้การ

จัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏกิูล 

พนักงานกอง

สาธารณสุขฯ/

คกก.การจัดการ

ขยะ/กลุ่มภาคี/

ผู้บริหาร  

ทต.รูสะมิแล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนกลุ่ม 

เป้าหมายได้รับ

ประโยชน์ได้รับ

ความรู้และสามารถ

นำไปใชไ้ดจ้รงิ 

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

สามารถ

นำมาใชก้ับการ

ปฏบัิตงิาน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๕๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10 โครงการจ่าย

ค่าอาหาร/ยาและ

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องสำหรับ

สัตว์เลีย้งที่ไม่มี

เจ้าของ กรณีเลี้ยง

เองหรอืฝากเลีย้งใน

สถานที่กักสัตว์ของ

หน่วยงานต่าง ๆ  

 

เพื่อใช้สำหรับเลีย้ง

สัตว์ที่ไม่มเีจ้าของ

ที่พักพิงอยู่                

ณ สถานที่พักพิง 

เทศบาลเมอืง

ปัตตานี 

 

จัดซื้ออาหารยา 

และอื่น ๆ ที่

จำเป็น ใหส้ัตว์

เลี้ยง (สุนัข)  

ที่ไม่มเีจ้าของ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90           

มีการจัด

ระเบียบพืน้ที่

ได้มี

ประสิทธิภาพ 

สัตว์เลีย้งที่ไม่

มีเจา้ของ

ได้รับการ

เลี้ยงดู 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานสาธารณสุข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๐ 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11. โครงการสร้างจิตสำนึก

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มและห้ามบุก

รุกที่สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้

ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรราชาติ

และสิ่งแวดลอ้มและ

ไม่บุกรุกท่ีสาธารณะ

ประโยชน ์

พื้นท่ีตำบล 

รูสะมิแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 

ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม 

ประชาชนมจีิตสำนกึใน

การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและไม่บุกรุก

ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

12. โครงการกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มตำบลรูสะมิแล 

วันส่ิงแวดลอ้มโลก วันท่ี 5 

มถิุนายน  (ของทุกป)ี 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้

ประชาชนอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

จัดกิจกรรมวัน

สิ่งแวดลอ้ม

ตำบล                     

รูสะมิแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 

ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนมี

ส่วนร่วม 

ประชาชนมจีิตสำนกึใน

การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและไม่บุกรุก

ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๒ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

1. โครงการ

ส่งเสรมิ 

การแปรรูป

อาหารทะเล

ตำบลรูสะมิแล 

จัดอบรม 

ให้ความรู ้

การแปรรูป

อาหารทะเล

จัดหาตลาด 

ในการกระจาย

ผลผลิตต่างๆ 

เพื่อเพิ่มความรู้ 

และฝึกทักษะให้

กลุ่มสตรแีละกลุม่

ชาวประมงในการ

แปรรูปอาหารทะเล

ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 อาหารทะเล 

ที่แปรรูปแล้ว 

มีมาตรฐาน 

ระดับสากล 

สามารถจำหนา่ย 

ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 

กลุ่มสตรีและ

ชาวประมง 

ได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ ์

โดยสรา้ง

รายได้เพิม่ขึน้ 

สำนักปลดั 

เทศบาล 

2. โครงการการ

สร้างความรู้

ความเข้าใจ

เกีย่วกับการใช้

ที่ดนิสาธารณะ

ประโยชน์เขต

ตำบลรูสะมิแล 

 

สรา้งความเข้าใจ

เกี่ยวกับใช้ที่ดิน

สาธารณะ

ประโยชน์ 

หมู่ที่ 1 

บ้านรูสะมิแล 

อบรมให้ความรู้

ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในที่ดิน

สาธารณะ

ประโยชน์ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 

มีความรู้ 

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการ 

ใช้ที่ดิน

สาธารณะ

ประโยชน์ 

เข้าใจ

เกี่ยวกับ 

การใชท้ี่ดนิ

สาธารณะ

ประโยชน์ 

 

กองช่าง 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๓ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

3. โครงการ

ก่อสรา้ง 

คูระบายน้ำถนน

จรูญสำราญ 

เพื่อลดน้ำท่วม  

ลดความ

เดือดรอ้น  

สิ่งของเครื่อง 

ใช้เสียหาย 

ก่อสรา้ง 

คูระบายน้ำ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสายหลัก

จรูญสำราญ

และในซอย 

อำนวยความ

สะดวกในเขต

ชุมชน 

แก้ปัญหา 

น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

4. โครงการ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้า 

ส่องสว่าง  

หมู่ที่ 1 

เพื่อให้แสงสวา่ง

ทั่วถงึทั้งหมู่บา้น 

ลดการเกิด

อันตราย 

และไม่ปลอดภยั 

บนท้องถนน 

ติดตัง้ 

เสาไฟฟ้า

ส่องสว่าง 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสายหลัก

จรูญสำราญ 

และในซอย 

ไฟฟ้าสอ่งแสง

สว่างเพยีงพอ  

ทั้งในหมู่บ้านและ

ถนนสาธารณะ 

ตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าเป็นประจำ 

กองช่าง 

5. โครงการ

หมู่บ้านสะอาด 

ถนนจรูญ

สำราญ หมู่ที ่1 

เพื่อให้หมู่บ้านน่า

อยู่อาศัย ตลาด

นัดสะอาด

ปลอดภัยตอ่ผู้

อุปโภค ผู้บริโภค 

จัดอบรมให้

ความรูก้าร

คัดแยกขยะ

และทิ้งขยะ

ให้เป็นที ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนนสายหลัก

จรูญสำราญ

และสาย

ตลาดนดั               

รูสะมิแล 

ลดปรมิาณขยะ

ลดลง 

 พืน้ที่สะอาด  

ลดความเสียงจาก

โรคติดต่อ 

กอง

สาธารณสุขฯ 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๔ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมา

ย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

6. โครงการการแปรรูป

ผลติภัณฑ์ 

ให้ความรูเ้ก่ียวการ

แปรรูปผลติภัณฑ์ 

หาตลาดในการ

กระจายผลผลิต

ต่างๆ 

ฝกึอบรม

ให้กับ 

กลุ่มสตรี 

- - - - 50,000 รอ้ยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

กลุ่มสตรไีด้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และ

สรา้งรายได้เพิม่ขึน้ 

 

 

 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

7. โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง/ปลูกผัก 

หมู่ที่ 3 บา้นดอกรัก 

เพื่อสรา้งความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับใช้ที่ดิน

สาธารณะ

ประโยชน์  

 

กลุ่ม

เยาวชน 

- - - - 30,000 รอ้ยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

สามารถสรา้ง

รายได้แก่ชาวบ้าน 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

  



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๕ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

8. โครงการติดตั้ง

และซ่อมแซม

ไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะ                

และจุดเสี่ยงภัย                      

หมู่ที่ 1-6                      

ตำบลรูสะมิแล 

เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหต ุ

ลดปัญหา

อาชญากรรม 

ติดตัง้และ

ซ่อมแซมไฟฟ้า 

ถนน ตรอก ซอย  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดตัง้และ

ซ่อมแซม

ไฟฟ้า 

ลดพืน้ที่

เสี่ยงภยัให้

ประชาชนได้ 

และมีความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน 

กองช่าง 

9. โครงการบุกเบิก

ถนนสาธารณะ

สายรมิคลอง D8 

(ชลประทาน) 

หมู่ที่ 3 

บ้านดอนรัก 

เพื่อให้ประชาชน 

มีเส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภยั 

ในการเดินทาง 

ถนนกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.80 

เมตร รายละเอียด

ตามแปลนเทศบาล

กำหนด 

3,294,000 - - - - ถนน

ระยะทาง 

1,000 

เมตร 

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว 

และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๖ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชีว้ัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

10. โครงการ 

จัดระเบียบต้นไม้

ริมทาง หมู่ที่ 4                       

บ้านงาแม่ 

เพื่อลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

จากต้นไม้แห้ง

ตายขวางถนน 

ปลูกต้นไม ้

และปรับปรุง

ภูมิทัศน ์ 

หมู่ที่ 4  

(หลังโรงแรม  

ซ.ีเอส/ฝัง่กัณรี) 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอ้ยละ 90 

หมู่บ้านและ

ชุมชนมีความ

เป็นระเบียบ

เรียบร้อย

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร                

ไปมา  

สรา้งความเปน็

ระเบียบเรยีบรอ้ย

มากยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๗ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

11. โครงการสร้าง

สวนหย่อมพืน้ที่สี

เขียวรอบบ้าน หมู่ที ่4  

บ้านงาแม ่

เพื่อเป็นสถานทีใ่น

การพักผ่อน                     

ออกกำลังกาย 

(เพื่อผู้สูงอายใุช้

งานได้ด้วย) 

ปลูกต้นไม้และ

ปรับปรุงภูมิทัศน ์

 

- - 2,500,000 - - สวนหย่อม             

ในหมู่ที ่4 

ผูสู้งอายุได้มี

สถานที่ออก

กำลังที่

เหมาะสม 

กองช่าง 

12. โครงการสร้าง                   

คูระบายน้ำ            

หมู่ที่ 4 บา้นกัณรี 

เพื่อลดน้ำท่วมลด

ความเสียหาย 

(ฝั่งกัณร)ี 

 

 

ก่อสรา้ง 

คูระบายน้ำ 

หมู่ที่ 4 (ฝัง่กัณรี) 

 

- 2,000,000 - - - หมู่ที่ 4 

(ฝั่งกัณร)ี 

 

อำนวยความ

สะดวกในเขต

ชุมชน 

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๘ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ 

2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

13. โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ชำรุด หมู่ที่ 4 

บ้านงาแม ่

เพื่อปรับปรุงถนนที่

เกิดความเสียหาย   

เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหต ุ(สามแยก

หลังโรงพยาบาล                

สิโรรส 

ถงึไฟแดงฟอร์ด)  

 

ซ่อมแซมถนน               

ที่ชำรุด หมู่ที ่4 

(สามแยก      

หลังโรงพยาบาล 

สิโรรส –  สี่แยก

ไฟแดง                       

(งาแม่นอก) 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอ้ยละ 

80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน ์

 เพื่อความ

ปลอดภัย               

ในการสัญจร   

ไปมา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๖๙ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

14. โครงการติดตั้งไฟ

ส่องแสงสว่าง             

หมู่ที่ 4  บ้านงาแม ่

 ติดตั้งไฟแสงสว่างให้

เพียงพอ  

ทั้งในหมู่บ้าน  

และถนนเปลี่ยวเช็ค

เปลี่ยนไฟทุกๆเดอืน 

(ฝั่งกัณร,ีหลังซเีอส) 

 

ติดตัง้ไฟสอ่ง

สว่าง  

หมู่ที่ 4                        

(ฝั่งกัณรี                      

หลังโรงแรม              

ซ.ีเอส) 

1,800,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 

90 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์  

ประชาชน

ได้รับความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15. โครงการจัดระเบียบ 

สัตว์เลีย้ง (สุนัข) 

ใช้มาตรการในการ

จัดการ การเลีย้งสตัว์

แบบปล่อย ตาม

ระเบียบ/กฎหมาย 

เพื่อลดปัญหาที่

เกิดขึ้น (หลังซเีอส) 

 

จัดระเบียบ

สัตว์เลีย้งใน

ชุมชนให้มี

ความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอ้ยละ 

90 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์  

มีความเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย

เพิ่มมากขึน้ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๐ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

16. โครงการสร้างถนน

และคูระบายน้ำ  

หมู่ที่ 5 

อำนวยความ

สะดวกจราจร

เขตชุมชน

แก้ปัญหาน้ำ

ท่วมขัง 

 

ก่อสร้างถนนและ              

คูระบายน้ำ                  

ถนนพระยาเมือง 15 

ซอยไวประสิทธิ ์

พระยาเมือง 

13 , 16, 18 , 

และซอย 4 

ถนนพูลสวัสดิ์ 

- - - - 15,000,000 รอ้ยละ 90 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์  

ป้องกันนำ้

ท่วมขังในพืน้ที่

ของประชาชน 

และทำให้การ

เดินทางสัญจร

ไปมา มีความ

สะดวกมาก

ขึน้ 

กองช่าง 

17. โครงการต่อเติม 

ปรับปรุงระบบ

น้ำประปาของชุมชน                       

ถนนพูลสวสัดิ ์               

หมู่ที่ 5  บ้านโคกม่วง 

 

 

แก้ปัญหาน้ำ                 

ไม่ไหล น้ำมี

ฝุ่นตะกอน

แดง 

สำรวจความตอ้งการ

ใช้น้ำประปาและผลติ

น้ำใหม้ีคุณภาพ 

 

 

- - - - 3,000,000 รอ้ยละ 90 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์  

ประชาชนมีน้ำ

ทีส่ะอาด 

ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



                            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566-2570)  

เทศบาลตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๑ 
 

แบบ ผ.02/1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 

 

2567 

 

2568 

 

2569 

 

2570 

 

18. โครงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนตำบลรูสะมิแล 

 

ส่งเสรมิให้

ประชาชนใน

หมู่บ้านมีงานทำ 

จัดตั้งกลุม่

วิสาหกจิชุมชนให้

ประชาชน 

ชุมชน หมู่ที ่1-6 

- - - - 50,000 รอ้ยละ 90 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์  

 

ประชาชนมี

รายได้เพิม่ขึน้ 

สำนัก

ปลัดเทศบาล 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ (ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๒ 

 

แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

(บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 



 
 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๓ 

 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. การศกึษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล็ก  

ติดตัง้บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ 

ชุดเครื่องเล่น  เช่น 

-เครื่องเล่นโมเดลไม้ ชุดบ้านไม้  

 -เครื่องเล่นโมเดล ชุดปีนป่าย  

-เครื่องเล่นอุปกรณ์จักรยาน  

-เครื่องเล่นอุปกรณ์ชุดรวม 

ถังลอดกระดานลื่น 

ชุดเครื่องเล่นเสริม  เช่น 

เช่น เครื่องเล่นเสริม ยีราฟ , เครื่องเล่นเสริม

เครื่องบิน เครื่องเล่นเสริมชิงช้า ,  

เครื่องเล่นเสริมกระดกคู่                                    

(ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล กำหนด) 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - กองการศกึษา 

 



 
 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๔ 

 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒. การศกึษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล็ก  

ติดตัง้บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒ 

ชุดเครื่องเล่น  เช่น 

-เครื่องเล่นโมเดลไม้ ชุดบ้านไม้  

-เครื่องเล่นโมเดล ชุดปีนป่าย  

-เครื่องเล่นอุปกรณ์จักรยาน  

-เครื่องเล่นอุปกรณ์ชุดรวม 

ถังลอดกระดานลื่น 

ชุดเครื่องเล่นเสริม  เช่น 

เช่น เครื่องเล่นเสริม ยีราฟ , เครื่องเล่นเสริม

เครื่องบิน  

เครื่องเล่นเสริมชิงช้า ,  

เครื่องเล่นเสริมกระดกคู่ 

(ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล กำหนด) 

 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - กองการศกึษา 

 



 
 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๕ 

 

แบบ ผ.๐๓ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ีฬา - เคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง  

- ติดตัง้บริเวณลานสนามติดกับสนามฟุตบอล                      

หมู่ที ่๑ บ้านรูสะมิแล  

- จำนวน ๑๐ ชนิด 

- -สถานีดงึคานคู่ ๑ ชุด 

- -สถานีดันอากาศคู่ ๑ ชุด 

- -สถานีดันราวยกคู่ ๑ ชุด 

- -สถานีบิดตัว  ๑ ชุด 

- -สถานีแกว่งตัว ๑ ชุด 

- -สถานียดืขา ๑ ชุด 

- -สถานีม้าโยกคู่ ๑ ชุด 

- -สถานีซิทอัพ  ๑ ชุด 

- - สถานีฝกึเดินคู่ ๑ ชุด 

-อุปกรณ์นวดหลัง ๑ ชุด  
(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลตำบลรูสะมิแล กำหนด 

๘๓๑,๗๐๐ - - - - กองการศกึษา 



 
 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๖ 

 

แบบ ผ.๐๓ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ                       

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ำกว่า 6,000 ซีซี       

หรอืกำลังเครื่องยนต์

สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 

กิโลวัตต์  

(แบบอัดท้าย) 

(ตามรูปแบบที่เทศบาล

ตำบลรูสะมิแล กำหนด) 

 

2,400,000 - - 2,400,000 - กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 



 
 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๗ 

 

แบบ ผ.๐๓ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน                   

(รถกระบะ) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 

2,400 ซีซี หรอืกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ

กว่า 110 กิโลวัตต์ 

จัดซื้อรถพยาบาล

ฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

(ตามรูปแบบที่

เทศบาลตำบล            

รูสะมิแล กำหนด)  

 

- 1,070,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 

รถดูดสิ่งปฏิกูล                 

ขนาดความจุ               

5 ลูกบาศก์เมตร 

จำนวน 1 คัน 
(ตามรูปแบบท่ี

เทศบาลตำบล              

รูสะมิแล กำหนด) 

6,500,000 - - - - กองช่าง 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๘ 
 

 ส่วนที่ 4 

การตดิตามและประเมินผล 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล  

แผ น พัฒ น า โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                   

ว่าด ้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๑๓ 

(๕) ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และ

ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่ง ในการติดตามและประเมินผลนั้น จะต้อง

ดำเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.1 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

2.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 

2.1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 10 คะแนน 

2.1.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 10 คะแนน 

2.1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 

2.1.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๗๙ 
 

(3) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตัง้งบประมาณ 

ได้ถูกต้อง 5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                  

5  คะแนน 

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 5 คะแนน 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ตามที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใช้

เป็น เครื ่องมือ ในการพัฒนาพื ้นที ่และประชาชนในเขตเทศบาลตำบล รูสะมิแล ให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้ โดยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน            

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือใน

การตดิตามและประเมินผลใน มีดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่ อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๘๐ 
 

๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถ

แสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิต ิรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

๗.๑ ใช้แบบสำหรับการตดิตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้รับจริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรอืไม่ 

๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

๗.๔ วัดผลนัน้ได้จรงิหรอืไม่ หรอืวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicotors : KPls) 

๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  ได้ดำเนินการใช้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากการโอนงบประมาณ

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฯลฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามพันธกิจ

และเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา รวมถึง

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละชุมชน  ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

ทุกชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ก่อใหเ้กิดรายได้และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล ให้มีอาชีพเสริมเพิ่ม

รายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง โดยการประสานความร่วมมอืกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของประซาชน โดยนำความรู้ด้านการเกษตร

ผสมผสาน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๘๑ 
 

๓. สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตำบลรูสะมิแล เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็กเล็ก , นักเรียน ตลอดจนจัดให้มีโครงการ

อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล พร้อมทั้งสวัสดิการอื่นๆ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ช่วยให้

ชุมชนมีการรักษาและสืบสานประเพณีท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบไป 

๕. สนับสนุนให้มโีครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและผูพ้ิการอย่างถูกต้อง 

๖. เสริมสร้างความมั่งคงในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างประสิทธิภาพ การป้องกัน

อาชญากรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพืน้ที่เทศบาลตำบลรูสะมิแล 
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑. เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในแต่ละปีให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. ช่วยให้เทศบาลตำบลรูสะมิแล สามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมหรือ

โครงการที่จำเป็นต้องทำเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน 

๓. เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๔. เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  ได้ดำเนนิการตาม 

ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต าม ส ำดับ ขั ้น ต อ น                 

โดยสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครอง

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำข้อมูลที่ ได้รับมากำหนด

แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป 

 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

๓๘๒ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ของเทศบาลตำบลรูสะมแิล  อำเภอเมอืงปัตตาน ี จังหวัดปัตตานี   

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 


