สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
“รอนพิบูลย” เปนแขวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น ในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493
โดยมีการจัดระเบียบการปกครองแผนดิน เปนแบบเทศาภิบาล และไดรับการจัดตั้งเปนสุขาภิบาลตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่ 17 กัน ยายน 2498 ที่มาของชื่อ "บานรอน" เนื่องจากราษฎรสวนใหญ มีอาชีพ
รอนแรขาย เมื่อมีการจัดตั้งเขตการปกครองขึ้น จึงไดใชชื่อวา "รอนพิบูลย" ซึ่งมีความหมายบงบอกถึงดินแดนที่มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ ด ว ยสิ น แร และไดร ับ การยกฐานะเปน เทศบาลตำบลร อ นพิ บู ล ย ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชน
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตำบลรอนพิบลู ย ประกอบดวย 9
หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานหูดาน
หมูที่ 5 บานหวยรากไม
หมูที่ 6 บานดอนกลาง
หมูที่ 7 บานวังไทร
หมูที่ 10 บานโคกยาง
หมูที่ 12 บานตลาดรอนพิบูลย
หมูที่ 13 บานศาลาขี้เหล็ก
หมูที่ 14 บานนาโพธิ์
หมูที่ 15 บานทุงน้ำจาน
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อาณาเขตของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมถนนตลาดเกา (ซึ่งตั้งอยูริมถนนตลาดเกา ฟากเหนือตรงฟาก
ตลาดใหมฟากตะวันตก เสนเขตเลียบริมถนนตลาดใหมฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ถึงหลักเขต
ที่ 2 (ซึ่งอยูหางจากเขตที่ 1 ระยะทาง 100 เมตร)
จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดิน
สายรอนพิบูลย – ทุงสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรที่ 95
จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง
แผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร
ทิศตะวันออกและทิศใต จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง
กิโลเมตรที่ 15 ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือผานทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง
กิโลเมตรที่ 15 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูหางจาก ศูนยกลางทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง 650 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินสายรอนพิบูลย – ทุงสง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริมถนนโครงการฟากตะวันตก หางจากทางหลวงแผนดิน สายรอน
พิบูลย – ทุงสง ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูหาง
จากหลักเขตที่ 7 ตามแนวถนน 800 เมตร
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประกอบดวยชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนตลาดเกษตร
2. ชุมชนบานปาชมพู
3. ชุมชนบานวังไทร
4. ชุมชนบานตลาดใหม
5. ชุมชนสุวรรณรังษี – โคกยาง
6. ชุมชนบานเขานอย
7. ชุมชนวัดเทพนมเชือด
8. ชุมชนบานปรีชาทอง – นาลึก
9. ชุมชนบานตลาดใน – จานเรียว
10. ชุมชนตลาดรอนพิบูลย
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โดยมีการแบงแนวเขตของแตละชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนตลาดเกษตร : จากหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินสาย 403 รอนพิบูลย – ทุงสง
ฟากตะวันตกตรงกิโลเมตร 95 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง
แผนดิน สาย 403 รอนพิบูลย – ทุงสง ตามแนวตั้งฉาก 650 เมตรดานทิ ศตะวันออกจากหลักเขตที่ 4 เปนเสน
ขนานกับทางหลวงแผนดินสาย 403 รอนพิบูลย – ทุงสงจนถึงถนนรอนพิบูลย – เขาชุมทอง จาก 650 เมตร ถนน
รอนพิบูลย – เขาชุมทองถึงสี่แยกรอนพิบูลยไปทางทิศเหนือตามถนนสาย 403 ถึงหลักเขตที่ 3 เปน ชุมชนตลาด
เกษตร
2. ชุมชนบานปาชมพู : จากสี่แยกรอนพิบูลยตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินสาย 403 ไปทางทิศตะวันออก
250 เมตรตรงถนนรอนพิบูลย – เขาชุมทองตามแนวเขตเทศบาลไปตรงถนนทุงโหมะจนถึงแยกทางหลวงหมายเลข
403 ไปบรรจบสี่แยกรอนพิบลู ย เปนชุมชนบานปาชมพู
3. ชุมชนบานวังไทร : จากปากทางเขาซอยทุงโหมะตามถนนเทศบาลไปทางทิศตะวันออกถึงสุดเขตเทศบาล
650 เมตร จากสุดเขตเทศบาลตามแนวเขต 650 เมตร ไปถึงถนนสายนาโพธิ์สุดเขตเทศบาล จากถนนสายนาโพธิ์
สุดเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 (สะพานยกระดับเขานอย) และจากทางหลวง
แผน ดินหมายเลข 403 (สะพานยกระดับเขานอย) ไปตามทางหลวง 403 ไปทิ ศเหนื อถึงปากซอยทุ งโหมะเป น
ชุมชนบานวังไทร
4. ชุมชนบานตลาดใหม : จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 403
(สามแยกสวนผัก) ทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 จนสุดเขตเทศบาล 650 เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงถนนสายนาโพธิ์สุดเขตเทศบาล จากถนนสายนาโพธิ์สุดเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือถึงถนน
พาดตัดรถไฟ (สะพานยกระดับเขานอย) จากถนนพาดตัดรถไฟ (สะพานยกระดับเขานอย)ไปทางทิศใตถึงเชื่อมทาง
หลวงแผนดินสาย 41 (สามแยกสวนผัก) เปนชุมชนบานตลาดใหม
5. ชุมชนสุวรรณรังษี – โคกยาง : จากสะพานพราวสุดเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 (650 เมตร) ถึงหลักเขตที่ 5 จากหลักเขตที่ 5 ตามแนวเขตเทศบาลถึงทางหลวง
แผนดินหมายเลข 41 สุดเขตเทศบาล จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 สุดเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตก (ทาง
หลวงสาย 41) ถึงสามแยกสวนผักและจากสามแยกสวนผักไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 403 ถึงปาก
ทางเขาโรงเรียนดรุณศึกษา ปากทางเขาโรงเรียนดรุณศึกษาตามถนนสายดรุณศึกษาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สุดแนวเขตเทศบาล (650 เมตร) จากสุดแนวเขตเทศบาล (650 เมตร) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 6
และจากหลักเขตที่ 6 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 650 เมตร ถึงสะพานพราว เปนชุมชนสุวรรณรังษี – โคกยาง
6. ชุมชนบานเขานอย : จากปากทางถนนสายศาลาจากตามแนวถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลัก
เขตที่ 8 จากหลักเขตที่ 8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 7 จากหลักเขตที่ 7 (เปนเสนขนานทางหลวง
แผนดิน 650 เมตร) ถึงถนนสายบานหนองเปด จากถนนสายหนองเปดตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง
ปากทางศาลาจาก เปนชุมชนบานเขานอย
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7. ชุมชนวัดเทพนมเชือด : จากหลักเขตที่ 8 ตามถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงสามแยก จากสาม
แยกตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 (ปากทางถนนศาลาจาก) จากปาก
ทางถนนศาลาจากตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสะพานเงือก จากสะพานเงือกตามแนวคลองสะพาน
เงือกไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกคลื่น FM 99 MHz รอนพิบูลยสัมพันธ จากสามแยกถนนไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตถึงหลักเขตที่ 8 เปนชุมชนวัดเทพนมเชือด
8. ชุมชนบานปรีชาทอง – นาลึก : จากหลักเขตที่ 1 (ซึ่งตั้งอยูริมถนนตลาดเกาฟากเหนือ) ตามถนนคสล.
สายเขากิ่วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงสี่แยกบนควน (ทางขึ้นเขากิ่ว) จากสี่แยกบนควน (ทางขึ้นเขากิ่ว) ตาม
ถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกหลังโรงเรียนรอนพิบูลย จากสามแยกหลังโรงเรียนรอนพิบูลยตาม
ถนนคสล.ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปน จากหลักเขตที่ดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปนไปตาม
แนวเขตที่ดินทางทิศตะวันออกถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 ตามถนน
ไปทางทิ ศใตถึงสะพานเงือก จากสะพานเงือกตามแนวคลองสะพานเงือกไปทางทิ ศตะวัน ตกถึ งสามแยกคลื่ น
FM 99 MHz รอนพิบูลยสัมพันธ จากสามแยกตามถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 8 จากหลักเขตที่
8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 1 เปนชุมชนบานปรีชาทอง – นาลึก
9. ชุมชนบานตลาดใน – จานเรียว : จากสี่แยกรอนพิบูลยตามถนนตลาดรอนพิบูลยไปทางทิศตะวันตกถึง
แยกธนาคารออมสิน จากแยกธนาคารออมสินไปทางทิศใตถึงแยกหลังหองสมุดประชาชน จากแยกหลังหองสมุด
ประชาชนไปทางทิศตะวันตกถึงแยกบานจานเรียว จากแยกบานจานเรียวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงแยก
บานตลาดใน จากแยกเขาบานตลาดในตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทางแยกไปวัดรอนนา (หลักเขตที่ 2)
จากหลักเขตที่ 2 ตามถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 1 (ซึ่งตั้งอยูริมถนนตลาดเกาฟากเหนือ) จาก
หลักเขตที่ 1 ตามถนนคอนกรีตสายเขากิ่วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงสี่แยกบนควน (ทางขึ้นเขากิ่ว) จากสี่แยก
บนควน (ทางขึ้นเขากิ่ว)ตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกหลังโรงเรียนรอนพิบูลย จากสามแยก
หลังโรงเรียนรอนพิบูลยตามถนนคอนกรีตไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปนสุดถนนคอนกรีต
จากหลักเขตที่ดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปนไปตามแนวเขตที่ดินทางทิศตะวันออกถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 ตามถนนไปทางทิศเหนือถึงแยกรอนพิบูลย เปนชุมชนบานตลาดใน –
จานเรียว
10. ชุมชนตลาดรอนพิ บู ลย : จากสี่ แยกรอนพิ บู ลย ตามถนนตลาดรอนพิ บู ลยไปทางทิ ศตะวัน ตกถึ งแยก
ธนาคารออมสิ น จากแยกธนาคารออมสิน ไปทางทิศใต ถึงแยกหลั งห องสมุ ดประชาชน จากแยกหลังห องสมุ ด
ประชาชนไปทางทิศตะวันตกถึงแยกบานจานเรียว จากแยกบานจานเรียวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงแยก
เขาบานตลาดใน จากแยกเขาบานตลาดในตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทางแยกไปวัดรอนนา (หลักเขตที่
2) จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 เปนชุมชนตลาดรอนพิบูลย
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ กระจายอยูในพื้นที่ โดยเชื่อมตอกับบริเวณ
เหมืองแรเกาในบริเวณภูเขา และมีพื้นที่ราบลุมบางสวน มีพื้นที่ประมาณ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
7,206 ไร ดานทิศตะวันตกเปนเทือกเขา เขตปาสงวนแหงชาติ ดานทิศตะวันออกเปนที่ราบมีความลาดเอียงจาก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีลำคลองธรรมชาติไหลผานหลายสาย เชน คลองจานเรียว คลองน้ำขุน คลอง
โคกยาง คลองบานวังไทร คลองบานหินลับ คลองสะพานเงือก คลองตลาดใหม – บานนาโพธิ์
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ แบงเปน 2 ฤดู คือ
- ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน มีอากาศรอนตลอดฤดูกาล เนื่องจากเปนชวงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือออนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดทางใตทำใหอุณหภูมิสูงขึ้นและแหงแลงมาก อุณหภูมิ
คาเฉลี่ย 27.30 องศาเซลเชียส อุณหภูมิต่ำสุดวัดได 18.7 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม อุณหภูมิสูงสุด วัดได
37.0 องศาเซลเซียสใน ความชื้นสัมพัทธ โดยเฉลี่ย 97.83%
- ฤดูฝน จะมีอยู 2 ชวงดวยกัน คือ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เปนชวงที่รับอิทธิพลมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตแต เนื่องจากมี เทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เปนแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไมมากนัก
- ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - มกราคม เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือทำใหมีฝนตกหนาแนน
ปริมาณน้ำฝนโดยรวมตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม วัดได 2,598.5 มิลลิเมตร โดยมีปริมาตรสูงสุดวัดได 619.5
มิลลิเมตร ในเดือนพฤศจิกายน สำหรับปริมาณน้ำฝนต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ มีปริมาณ 5.7 มิลลิเมตร ในรอบปจะมี
ฝนตก จำนวน 178 วัน โดยเฉลี่ย
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน เปนดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหิน ปะปนอยูในเนื้อดินหรือมีชั้น
หินปูนมารล หรือพบชั้นหินพื้น อยูตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นสวนหยาบ กรวด หรือ
ลูกรังปนอยู มากกวารอยละ 35 ทำใหมีปริมาตรของดินนอย ดินจึงอุมน้ำไดนอย มักขาดแคลนน้ำในฤดูฝนทิ้งชวง
สงผลใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดดี และใหผลผลิตต่ำ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีเขตการปกครองครอบคลุมในบางสวนของตำบลรอนพิบูลย ซึ่งเปนหนึ่งใน
จำนวน 6 ตำบล ของอำเภอรอนพิบูลย ประกอบดวย 9 หมูบาน และแบงเปน 10 ชุมขน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
มี รู ป แบบการปกครองเป น เทศบาลตำบล ซึ่งเป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สำหรับ เมื อ งขนาดเล็ก โดยมี
นายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล ทำหนาที่หัวหนาฝายบริหาร และมีสภา
เทศบาลซึ่งประกอบดวยสมาชิก จำนวน 12 คน ที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหนาที่ฝายนิติบัญญัติ
2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลรอนพิบูลยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบดวยหมูที่ 1 หมูที่ 5 หมูที่ 12 หมูที่ 13 หมูที่ 15
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบดวย หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 10 หมูที่ 14
จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 6,072 คน (เขต 1 3,112 คน , เขต 2 2,960 คน)
(ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอรอนพิบูลย ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2564)
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3. ประชากร
3.1. ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และการคาดการณในอนาคต)
ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป )
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ประเภท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก-9 ป)

411

376

787

404

375

779

392

372

764

เด็กโต (10-14 ป)

218

215

433

213

201

413

220

192

412

วัยรุน (15-19 ป)

253

220

473

247

221

468

235

215

450

ผูใหญ (20-59 ป)

2,198

2,340

4,538

2,204

2,315

4,519

2,127

2,218

4,345

697

988

1,685

730

1,026

1,756

698

1,016

1,714

3,777

4,139

7,918

3,798

4,138

7,935

3,672

4,013

7,685

คนชรา (60 ปขึ้นไป)
รวม

ที่มา : สำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ทองถิ่นเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2564

3.2.ชวงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 7,650 คน เพศชาย จำนวน
3,654 คน เพศหญิง จำนวน 3,996 คน ครัวเรือนในเขตเทศบาล จำนวน 3,332 ครัวเรือน จำแนกประชากรตาม
ชวงอายุได ดังนี้
ตารางแสดงขอมูลชวงอายุและจำนวนประชากร
ชวงอายุ
ชาย
หญิง
เด็ก (ทารก - 6 ป)

264

240

เด็กโต (7 - 15 ป)
วัยรุน (16 - 19 ป)

386

356

198

180

ผูใหญ (20 - 35 ป)

790

774

ผูใหญ (36 - 59 ป)

1,304

1,416

คนชรา (60 - 69 ป)
คนชรา (70 - 79 ป)

411
200

533
314

คนชรา (80 - 89 ป)

89

148

คนชรา (90 ปขึ้นไป)

12

35

ที่มา : สำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ทองถิ่นเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2564
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4

สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
4.1.1 การศึกษาในระบบ
ตารางแสดงขอมูลจำนวนนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สังกัด

สพฐ.

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ศพด.1)
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
-จำนวนครูผูดูแลเด็ก
-จำนวนผูดูแลเด็ก
-จำนวนนักเรียน

-

1 แหง
1
1
34

คน
คน
คน

2. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
- จำนวนนักเรียน

493 คน

3. โรงเรียนวัดเขานอย
- จำนวนนักเรียน

98 คน

-

4. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
- จำนวนนักเรียน

109 คน

-

5. โรงเรียนรอนพิบูลย
- จำนวนนักเรียน
6. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
- จำนวนนักเรียน

233 คน

167 คน

-

-

-

ที่มา : กองการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ 2564

โรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 2 แหง
- โรงเรียนดรุณศึกษา
- โรงเรียนในเครือวีรศิลปน
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4.1.2 การศึกษานอกระบบ
1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอรอนพิบูลย
2. ศูนยการเรียนรูชุมชน จำนวน 9 แหง
2.1. การสานผลิตภัณฑจากใบกระพอ ชุมชนวัดสุวรรณรังสี ตั้งอยู หมูที่ 10 ตำบลรอนพิบูลย
2.2. การจัดทำสวนผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขานอย (ขางวัดเขานอย)
ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.3. การจัดทำฟารมเห็ด ชุมชนเขานอย ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.4. การจัดทำเกษตรอินทร ชุมชนปรีชาทองนาลึก ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.5. การจัดทำไขเค็ม ชุมชนปรีชาทองนาลึก ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.6. การนวดของแผนไทยและน้ำสมุนไพร ชุมชนปรีชาทองนาลึก
ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.7. การจัดทำหัตถกรรมจากวัสดุตางๆ ชุมชนบานวังไทร ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.8. การบริหารองคกรชุมชน (กลุมสัจจะ) ชุมชนตลาดใหม ตั้งอยู หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
2.9. การจัดทำน้ำมันสมุนไพร ชุมชนตลาดรอนพิบูลย ตั้งอยู หมูท ี่ 12 ตำบลรอนพิบูลย
(ที่มา : กองการศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ 2564)
4.2 สาธารณสุข
การใหบริการดานสาธารณสุข ปจจุบันเทศบาลตำบลรอนพิบูลยยังไมมีศูนยบริการสาธารณสุขในความ
รับผิดชอบของเทศบาล แตมีศนู ยสุขภาพชุมชนเมืองรอนพิบูลย เครือขายสุขภาพโรงพยาบาลรอนพิบูลย เปนศูนย
ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน หรือ อสม.
เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผาน
กระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอประชาชนในเขต
เทศบาล มีจำนวน 96 ราย และมีรถกูชีพ – กูภัย (EMS) ใหบริการประชาชน จำนวน 1 คัน
4.3 อาชญากรรม
เขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีสถานีตำรวจภูธรรอนพิบูลย ซึ่งมีอัตรากำลังดังนี้
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 48 นาย
ชัน้ ประทวน
จำนวน 81 นาย
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ตารางแสดงขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น
ประเภทความผิด
1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ
1.1 ทำรายรางกาย
1.2 ขมขืนกระทำชำเรา
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
2.1 ลักทรัพย
2.2 ฉอโกง
2.3 ทำใหเสียทรัพย
รวม

ป 2562

ป 2563

1

2

1

1

3
2
1
6

4
1
5

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรรอนพิบูลย ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล พบผูติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา
เนื่ องจากไดรั บ ความร วมมื อจากผูน ำชุ มชน ประชาชน หน วยงานตาง ๆ ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเป น ประจำ
การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น เชน การรณรงค การประชาสัมพันธ
การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู หากนอกเหนือจากอำนาจหนาที่ถือเปนเรื่องของอำเภอ หรือตำรวจ
แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห
เทศบาลไดดำเนินการดานการสังคมสังเคราะห ดังนี้
1. ดำเนินการลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทำบัตรผูพิการ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการชวยเหลือผูยากไร
5 ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง (ทางบก และทางราง)
- ทางรถยนต ประกอบดวย
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช – กันตัง ซึ่งเปนถนนที่แบงออกเปน 3 ชวง โดย
ชวงแรกเริ่มตนจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
41 ที่แยกสวนผัก ชวงที่ 2 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 บริเวณแยกบานจำปา วิ่งไปทางตะวันตกเขาสู
ตัวอำเภอทุงสง จากนั้นวิ่งลงใตไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 419 ชวงที่ 3 เริ่มตนจากอำเภอเมือง
ตรัง ไปทางตะวันตกเฉียงใต สิ้นสุดที่อำเภอกันตัง ถือเปนเสนทางคมนาคมสายหลักที่ใชเปนเสนทางสัญจรเขายังตัว
เมืองนครศรีธรรมราช
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- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร–พัทลุง ซึ่งเปนทางหลวงแผนดินสายหลักของภาคใต
เสนทางเริ่มตนจากแยกปฐมพรบนถนนเพชรเกษมที่จังหวัดชุมพร จากนั้นวิ่งลงใตผานจังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสิ้นสุดบนถนนเพชรเกษมที่จังหวัดพัทลุง ระยะทางรวม 382.616 กิโลเมตร ทางหลวง
แผนดินสายนี้เปนถนน 4 ชองจราจรตลอดสาย แบงเปน 2 ชองจราจรในแตละทิศทาง โดยมีคูน้ำกั้นระหวาง
ทิศทาง ในอดีตเปนสวนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 (A18) ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย
2 ตลอดสายชุมพร – พัทลุง เชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 สามารถใชเปนเสนทางคมนาคมไปยัง
อำเภอทุงสงและอำเภอชะอวดได
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4018 ทุงโปะ – โพธิ์ทอง แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 จากรอน
พิบูลยไปยังตำบลเขาชุมทอง
- ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟรอนพิบูลย เปนจุดใหบริการ หางจากสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยประมาณ มีขบวนรถไฟจอดรับผูโดยสาร จำนวน 4 ขบวน ดังนี้
- ขบวนที่ 447
สุราษฎรธานี – สุไหงโกลก
ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 09.12 น.
- ขบวนที่ 446
หาดใหญ – ชุมพร
ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 10.27 น.
- ขบวนที่ 445
ชุมพร – หาดใหญ
ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 12.44 น.
- ขบวนที่ 448
สุไหงโกลก – สุราษฎรธานี
ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 14.42 น.
5.2
การไฟฟา
อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอรอนพิบูลย มีหนวยไฟฟายอยอยูบริเวณริมทาง
หลวงแผนดิน หมายเลข 403 โดยไดใหบริการครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งใหบริการไฟฟาสาธารณะดวย ทุกหมูบานมี
ไฟฟาใช
5.3
การประปา
อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหนวยบริการรอนพิบูลย ครอบคลุมเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ซึ่งมีผูใชบริการ
ประมาณ 3,078 ครัวเรือน และมีระบบประปาหมูบาน จำนวน 2 จุด ไดแก ประปาหมูบานควนสี (อยูในความ
รับผิดชอบของอบต.รอนพิบูลย) และประปาหมูบานเขานอย (กรมโยธาธิการ ฯ กอสราง และใหประชาชนบริหาร
จัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ฯ)
ปญหาในการจัดบริการระบบประปา คือ การขาดแคลนน้ำดิบและการปนเปอนของสารหนูในน้ำใตดิน
5.4
โทรศัพท
อยูในความรับผิดชอบของสำนักงานบริการโทรศัพท บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) สาขารอนพิบูลยและ
การสื่อสาร/บริการอินเตอรเน็ต มีผูใหบริการในพื้นที่ ไดแก
- AIS Fibre
- True Broadband
- 3BB
- CAT
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5.5

ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง

- ที่ทำการไปรษณีย 1 แหง อยูในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณียไทย จำกัด รอนพิบูลย
- บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดใหบริการ จำนวน 3 จุด ภายในเขตเทศบาล
ตำบลรอนพิบลู ย
6 ระบบเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจพึ่งพาภาคการเกษตรเปนหลัก โดยมียางพาราและปาลมน้ำมันเปน
พืชเศรษฐกิจหลัก แตมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรมีแนวโนมลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
6.1 การเกษตร
อาชีพทางการเกษตรที่สำคัญ ไดแก ทำไร ทำสวน โดยพืชที่นิยมปลูก ไดแก ยางพารา ผลไม ปาลมน้ำมัน
พืชผักสวนครัว ขาวนาป ไมดอกไมประดับ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ คาขายและรับจางทั่วไป
6.2 การประมง
มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (บอ/กระชัง) แตมีจำนวนไมมากนัก
6.3 การปศุสัตว
การปศุสัตวในพื้นที่ เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อเปนอาชีพหลัก และอาชีพเสริม
ไดแก การเลี้ยงไก เปด สุกร โคเนื้อ แพะ กระบือ ฯลฯ
6.4 การบริการ
สถานบริการในเขตเทศบาล ไดแก สถานใหบริการเสริมสวย โรงแรม รานเกมส รานอาหาร สถานีบริการ
น้ำมันเชื้อเพลิง รานสะดวกซื้อ ฯลฯ ซึ่งเทศบาลไดใหการสนับสนุนโครงการอบรมเพื่อใหความรูแกผูประกอบการ
ดานตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เชน การอบรมใหความรูแกผูประกอบการรานอาหาร
6.5 การทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยว ไดแก น้ำตกแมเศรษฐี ถ้ำพระราหูวัดเทพนมเชือด การทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อในทองถิ่น
มักจะเปนการทองเที่ยวเชิงประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสวนมาก เนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมี
ศาสนสถาน และประเพณีอันเปนอัตลักษณของทองถิ่น แหผาขึ้นธาตุ-ตักบาตรเทโววัดเขานอย ถ้ำพระราหูและ
เยี่ยมชมสักการะรูปเหมือนเทาองคจริงของพระครูวิเศษพิบูลกิจหรือพอทานภูวัดเทพนมเชือด ประเพณีชักพระ
ประเพณีสงกรานตและวันกตัญู ประเพณีถือศีลกินเจศาลเจาพระ108 เกงจีนวัดจีบประดิษฐ และยังมีสภาพปา
ไมที่อุดมสมบูรณ ซึ่งลวนแตมีศักยภาพที่จะพัฒนา สงเสริมกิจกรรม/โครงการในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเชิงผจญภัย เชิงนิเวศไดตอไปในอนาคต
6.6 การอุตสาหกรรม
มีกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงเล็กในพื้นที่ เชน อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมยางพารา
อุตสาหกรรมรีไซเคิล เปนตน
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
ตารางแสดงขอมูลสถานที่
ลำดับที่

สถานที่

จำนวน (แหง)

1

สถานีบริการน้ำมัน

4

2

สถานีบริการแกส

1

3

ตลาดสด/ลานคาชุมชน

7

4

รานคา

375

5

ธนาคาร

4

6

โรงแรม รีสอรท และบังกะโล

3

7

ซุปเปอรมาเก็ต

3

8

บริษัท

13

9

หางหุนสวนจำกัด

4

ที่มา : กองคลัง ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

กลุมอาชีพ
1. กลุมผลิตปุย(นาทองอินทรีย)
2. กลุมพัดใบพอ
3. กลุมประดิษฐดอกไมจันทน
4. กลุมจัดทำน้ำมันสมุนไพร (วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานกรรณิการ)
6.8 แรงงาน
แรงงานสวนใหญเปนคนในพื้นที่ มีแรงงานตางดาวจำนวนไมมากนัก (ที่มาขึ้นทะเบียน มีเมียนมาร
จำนวน 60 คน ลาว จำนวน 1 คน )
7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 ประชากรนับถือศาสนาอื่น ๆ เชน ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต เปนสวนนอย มีศาสนสถานในพื้นที่ ดังนี้
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- วัด จำนวน 5 วัด ไดแก
1. วัดจีบประดิษฐ
2. วัดพิศาลนฤมิต
3. วัดเขานอย
4. วัดเทพนมเชือด
5. วัดสุวรรณรังษี
- โบสถคริสต 1 แหง
- ศาลเจา
1 แหง
7.2 ประเพณีและงานประจำป
ประเพณีทองถิ่นที่นาสนใจ ไดแก
- ประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจาพระ108
- ประเพณีลากพระ
- ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ วัดเขานอย
- ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขานอย
- ประเพณีใหทานไฟ
- ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
7.2 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก วิธีการทำเครื่องจักสาน
สำหรับใชในครัวเรือน วิธีทำยาสมุนไพร ศิลปะการนวดแผนโบราณ วิธีการทำพัดใบพอ และการจับปลาวิธี
ธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ประชากรพูดภาษาถิ่น(ภาษาใต)ได
7.3 OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ ไดแก พัดใบพอ ลูกจันแปรรูป ผลไมตามฤดูกาล – ผลไมแปรรูป
เครื่องจักสาน เปนตน
8 ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
น้ำที่ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน ระบบประปาหมูบ าน และระบบประปาของการ
ประปาสวนภูมิภาค สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนำมาใชไดอยางเพียงพอกับความตองการได และ
บางแหงมีสีแดง ขุน มีการปนเปอนจากสารหนู จึงไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได ในเขตฝายน้ำลนสุวรรณรังษี
ฝายหลังบานหนังปรีชา บานนาโพธิ์
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8.2 ปาไม
ปาไมที่มีในพื้นที่ สวนใหญเปนปาดิบชื้น ปาดิบเขา หรือปาไมยางพารา ไมยืนตนตาง ๆ
8.3 ภูเขา
ภูเขาในเขตเทศบาล ไดแก เขานอย เขาเทพนมเชือด เขาวัดจีบประดิษฐ เขาวัดเนกขัมมาราม เขากิ่ว และ
มีพื้นที่ราบ เนินดินที่มีความสูงชันไมมากนัก ซึ่งมีการใชประโยชนจากพื้นที่ในการทำการเกษตร
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ เดิมทีตำบลรอนพิบูลยมีการประกอบอาชีพการทำเหมืองแร ประเภทเหมืองขุดเจาะ
แรดีบุก พลวง วุลแฟลม และแรอารเซไนไรด ซึ่งมีสารหนูเปนเพื่อนแรปะปนอยูมาก เนื่องจากมีการทำเหมืองแร
ดี บุ ก มานานมากกว า 60 ป น้ ำ ทิ้ ง จากกระบวนการทำเหมื อ งแร ดี บุ ก ดั ง กล า ว ถู ก ปล อ ยทิ้ ง สู แ หล ง น้ ำ และ
สิ่งแวดลอมโดยไมไดมีการบำบัด ทำใหสารหนูปนเปอนสูแหลงธรรมชาติและสะสมในสิ่งแวดลอม จากการปนเปอน
ดังกลาวมีผลทำใหประชาชน โดยเฉพาะไดรับสารหนูจากการอุปโภคน้ำในแหลงน้ำตามธรรมชาติ และบอน้ำตื้น
ปวยเปนโรคพิษสารหนูเรื้อรัง (Chronic Arsenic) นอกจากนี้ยังมีปญหามลพิษทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม
ยางพารา ป ญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน และป ญหาการปลอยน้ำเสียจาก
ครัวเรือนลงสูแหลงน้ำธรรมชาติโดยไมมีการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธีอาจทำใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนใน
อนาคตได
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ใหมีความสอดคลอง และบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปนี้ ถือเปนฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตอง
นำไปสู การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมี
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอย และสันติสุขใหเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบานเมือง
1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไข ปญหาเดิม และปองกันไมให
ปญหาใหมเกิดขึ้น
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดาน ความมั่นคง
1.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและที่
มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ กาวหนา ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลก อยางยั่งยืน
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อให กลไกสำคัญตาง ๆ ทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
2.1 การเกษตรสรางมูลคา
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
2.4 โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นบานผูประกอบการยุคใหม
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3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก
3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญาและสังคม
3.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก
4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6
ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
5.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง
5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงานและเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.6 ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 8
ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว
โปรงใส
6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ
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6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
6.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น
และเปนมืออาชีพ
6.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อรวมกัน
กำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู
“ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี
ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป จำนวน 6 ยุทธศาสตรและอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน
ดังนี้
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคใต (พ.ศ.2560 – 2565) พื้นที่ในการพัฒนา ประกอบดวย 11 จังหวัด ไดแก
กระบี,่ ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ระนอง, สงขลา, พังงา, ภูเก็ต, สตูล และสุราษฎรธานี
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร “ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลาง
ผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของ
โลก”
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก
2) พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของประเทศ
3) พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร
4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
การคาโลก
5) อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เพื่อเปนฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
6) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (พ.ศ.2561 – 2564) ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก
สุราษฎรธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง และสงขลา โดยมีจังหวัดสุราษฎรธานีเปนหัวหนากลุมจังหวัด
เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย “ศูนยกลางการเกษตร การคา การลงทุน การทองเที่ยว
นานาชาติ โลจิสติกสที่สมบูรณ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สังคมคุณภาพ”
เปาประสงครวม
1) กลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปยางพารา ปาลมน้ำมัน ขาว ไมผล การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่มีความโดดเดนในพื้นที่
2) กลุมจังหวัดมีมูลคาการคา การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
3) กลุมจังหวัดเปนสถานที่ทองเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของรูปแบบการ
ทองเที่ยว
4) มีระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ
ของกลุมจังหวัด
5) กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสิ่งแวดลอม สภาพสังคมที่ดี
ประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ไดแก
1) การพัฒนาการเกษตร ดานการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก
(ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว ไมผล) การประมงและปศุสัตว
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2) การสงเสริมการคา การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาดในสินคาและบริการอยางครบวงจร ที่
เชื่อมโยงการคา การลงทุนระหวางประเทศ
3) การพัฒนาสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายของรูปแบบการ
ทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
4) การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนสง โลจิสติกส พลังงาน ระบบเครือขาย การสื่อสาร
สารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด
5) การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ
ตำแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุม จังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ.
2561 - 2565)
1. ศูนยกลางการทองเที่ยว (เชิงอนุรักษ และนานาชาติ)
2. ศูนยกลางการคา การลงทุน การบริหารจัดการ อยางครบวงจรเพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน ระหวางประเทศ
3. ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร (ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว ไมผล สมุนไพร ประมง ปศุสัตว)
4. เครือขายคมนาคมโลจิสติกส เชื่อมโยงภูมิภาคและนานาชาติ
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แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2561 – 2565)
วิสัยทัศน
“นครแหงอารยธรรม นาอยูนาเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
คำนิยามวิสัยทัศน
คำจากวิสัยทัศน
หมายถึง
นครแหงอารยธรรม นครศรีธ รรมราช เมื องที่ มีความหลากหลายทางศาสนา พหุวัฒ นธรรม พลเมื องอยู
รวมกัน อย างเอื้ออาทร มีสถาบัน การเรียนรูทั้งในและนอกระบบ เป นแหลงบมเพาะ
บุคคล มีประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่สืบทอดอยางยาวนาน
นาอยูนาเที่ยว
เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเขมแข็ง เปนที่
อยู อาศั ย ชั้ น ดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่น คงทาง
อาหารสู ง เป น เมื อ งอาหารปลอดภั ย เมื อ งสี เขี ย วที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม เมื อ ง
พลั ง งานสะอาด เมื อ งที่ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ น้ ำ การบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทาง
บก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศอยางครบวงจร ระบบโลจิสติกสไดมาตรฐาน ประชาชนมี
ความเปนเจาบานที่ดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เปนเมืองแหงทองเที่ยวที่อบอุน
การเกษตรและ
นครศรีธ รรมราชมี ฐ านเศรษฐกิจ เขมแข็งจากภายในจังหวัด เป น แหลงการผลิ ตทาง
อุตสาหกรรมยั่งยืน
การเกษตรที่ มี ค วามสมดุ ล ของระบบนิ เวศ และสภาพแวดล อ ม มุ งเน น การผลิ ต ที่ มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลคา ตรงตามความตองการของผูบริโภค และ
นำนวัตกรรม เทคโนโลยีอัน ทัน สมัยมาประยุกตใช สงผลใหเกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ำ และระบบชลประทาน
รวมทั้งการจัดสรรที่ ดินทำกิน เปนเมืองที่เนน การจัดการดานการสงเสริมการผลิตพื ช
สั ต ว ประมง การพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การพั ฒ นาองค ก ร
เกษตรกร ให เขมแข็งการบริห ารจัดการฟารมสู Smart Farm ระบบการวางแผนการ
ผลิต เพื่อการสรางมูลคาผานการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร ที่มีความ
ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป
เพิ่ ม คุ ณ ค า มู ล ค าสิ น ค าเกษตรสร างผลตอบแทนเชิ งเศรษฐกิ จ และการประยุ กต ใช
นวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจเติบโตจากการทองเที่ยว
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศนปาเขา และทางทะเล และการ
ท อ งเที่ ย วทางพุ ท ธศาสนา เศรษฐกิ จ จากฐานการค า การลงทุ น การบริ ก าร และ
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เติบโต และแขงขันได
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พันธกิจ
2.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดานการตลาด
2.2 พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ เติบโตอยางเขมแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร
2.3 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
2.4 ยกระดับความสามารถการเรียนรู กระจายการเรียนรูบนเครือขายชุมชนและสงเสริมการ
สรางชุมชนตนแบบความพอเพียง
2.5 พัฒนาคน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
2.6 พัฒนาสงเสริมสนับสนุนศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด
และกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข นาเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต
วัตถุประสงคของเปาหมายการพัฒนาของจังหวัด
1. เพิ่มรายไดจากการเกษตรสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต อุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2. เพิ่มรายไดจาการทองเที่ยว
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5. ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมมีการสืบสานอยางตอเนื่อง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคมใหนาอยูและเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2561 - 2564
วิสัยทัศน “องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกำหนดขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ ฯ โดยอาศัย
กรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ ทั้งไดทบทวนจากยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยยุทธศาสตร พันธกิจและเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการ
สรางเครือขายเกษตรกร
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุน
การใชภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ฯลฯ
3. สงเสริมการผลิตและจำหนายสินคาเกษตรทั้งที่เปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัด
7. สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
8. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนารวมกันระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสำคัญกับความสอดคลองกับความตองการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส
เปาหมายการพัฒนา
1. รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป
2. ประชาชนไดใชประโยชนจากที่ดินอยางเปนธรรม ที่ดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเที่ยวติดอันดับของภาคใต
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การคาการลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
พันธกิจ
1. ฟนฟูที่ปาชายเลนและระบบนิเวศนใหอุดมสมบูรณ
2. สงเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนน้ำและลุมน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ เตือนภัยน้ำแลงและน้ำทวม รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการจัดการ
น้ำเสีย
3. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. สงเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภคอยางพอเพียงและยั่งยืน การสราง
เครือขายชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน
5. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเลคทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะในแหลงกำเนิด
สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิลและสนับสนุนใหมรี ะบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย
6. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสำนึกของ
ชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
7. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟูความ
หลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อการรักษาปกปองระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู
อยางมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงานและมีพลังงานใชอยางเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกดาน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรทองถิ่น สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางฉลาด
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
3. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทย
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล
5. ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผูเสพและผูเกี่ยวของใหนอยลง
6. ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวังปองกันปญหา
การปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม
7. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกำลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง
9. สงเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา ฟนฟู ตอ
ยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนพรอมเผยแพรสูสังคมโลก
10. สงเคราะหและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได
11. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรูชุมชน การ
จัดทำแผนแมบทชุมชน สงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน
เปาหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข
2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพลดลง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
เปาหมาย
1. มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับระบบ
ขนสงอื่น รวมทั้งเพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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พันธกิจ
1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสำนึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาล
ใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุนใหใช
ทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน
3. พัฒนาและสงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
เปาหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมในการแกปญหาและใหบริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคีในการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“รอนพิบูลย เมืองนาอยู นาเที่ยว”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
2.3 เปาประสงค
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนมีความเขมแข็ง
3. ประเพณี วัฒนธรรมไดรับการสืบสาน มีกิจกรรมกีฬา ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม
4. มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเพียงพอ
5. มีการบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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2.4 ตัวชี้วัด
1. ประชาชนในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 80 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. ชุมชนในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 80 มีความเขมแข็ง
3. ประชาชนในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 80 มีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
4. จำนวนถนน ไฟฟาสาธารณะ ประปา ที่ไดรับการกอสราง/บำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น
5. ประชาชนผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการบริการ
2.5 คาเปาหมาย
1) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
- คาเปาหมาย จำนวนไมนอยกวา 6 โครงการ/ป
2) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
- คาเปาหมาย จำนวนไมนอยกวา 6 โครงการ/ป
3) ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาและการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
- คาเปาหมาย จำนวนไมนอยกวา 6 โครงการ/ป
4) ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
- คาเปาหมาย จำนวนไมนอยกวา 6 โครงการ/ป
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
- คาเปาหมาย จำนวนไมนอยกวา 6 โครงการ/ป
2.6 กลยุทธ
1) สงเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2) สงเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งดานการรักษาพยาบาล การปองกัน-ควบคุมโรค การคุมครอง
ผูบริโภคและพัฒนาการบริหารจัดการดานการสาธารณสุขมูลฐาน
3) พัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพื่อสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชน
4) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
5) เสริมสรางประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในทองถิ่นและการปองกัน-บรรเทาสาธารณภัย
6) พัฒนาศักยภาพของกลุม/ชุมชนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
7) สงเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุมอาชีพ
8) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
9) สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศ
10) สงเสริมการอนุรักษ ถายทอด สืบสานกิจกรรมทางดานศาสนา ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
11) กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเทา สะพาน ทอระบายน้ำ ระบบคมนาคมขนสงให
สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
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12) ปรับปรุง ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง
13) พัฒนาแหลงน้ำเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค
14) สงเสริมระบบการวางผังเมือง สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
15) สรางระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
16) สรางจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
17) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
1) การสงเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม การสังคม
สงเคราะห ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนใน
ทองถิ่นใหดีขึ้น
2) การพัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็งอยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น การศาสนาและสงเสริมการกีฬาทุกระดับ
4) ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2.8 ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย พ.ศ. 2566 – 2570
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป

1. ดานความ
มั่นคง

2. ดานการ
สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

3. ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

6.ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

2. สรางความ
เปนธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้ำ

3. สรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

4. การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

5. การเสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู
ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน

6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ
ธรรมาภิบาล

7.การพัฒนา

8. การพัฒนา

9. พัฒนา

10. ความ

โครงสราง

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร

รวมมือระหวาง

พื้นฐาน

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ประเทศ

1.พัฒนาการ
เกษตรดานการ
ผลิต แปรรูป
การตลาด

2.สงเสริมการคา
การลงทุน การ
บริหารจัดการ
ตลาด

1. การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานเป็ นมิตร

2.พัฒนาการ
ทองเที่ยวบนพื้นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม

กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช

5. สรางการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

1. เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย
แผนพัฒนา
ศก.ฯ ฉ.12

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
ภาคใตฝง
อาวไทย

4. ดานการ
สรางโอกาส
ความเสมอ
ภาค เทาเทียม
กันทางสังคม

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจ

2.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดลอมและ
พลังงาน

3. การพัฒนาสู
การเปนเมือง
ทองเที่ยว
ระดับ
นานาชาติ

4.พัฒนาระบบ
โครงสราง
พื้นฐาน การ
ขนสงโลจิสติก

3.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม

4. พัฒนาคน ชุมชน
และสังคมใหนาอยู
เขมแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

4.การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

5. พัฒนาสู
การเปนเมือง
สีเขียวและ
สังคม
5. ความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอย

6.สงเสริม
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

5.การเสริมสราง
ธรรมาภิบาลและ
การบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี
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วิสัยทัศน
เทศบาล

“รอนพิบูลย เมืองนาอยู นาเที่ยว”

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

1.การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิต

เปาประสงค

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

กลยุทธ

-กสงเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ทางการศึกษา
สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม
การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดลอม
การสรางความ
ปลอดภัยในทองถิ่น

-การศึกษา
-สาธารณสุข

แผนงาน

-สังคมสงเคราะห
-เคหะและชุมชน

2.การพัฒนา
ดานสราง
ความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

ขุมชนมีความ
เขมแข็ง

-กพัฒนา
ศักยภาพของ
กลุม/ชุมชน
สนับสนุนกลุม
อาชีพและการ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดในชุมชน

-การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
-การรักษาความ
สงบภายในฯ

3.การพัฒนา
ดานกีฬา
ศิลปะวัฒน
ธรรม
ประเพณี
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมไดรับการ
สืบสาน มีกิจกรรม
กีฬาที่เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุม

-กสงเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ การ
เลนกีฬา อนุรักษ
ถายทอด สืบสาน
กิจกรรมทางดาน
ศาสนา ประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-บริหารทัว่ ไป

4.การพัฒนา
ดาน
สาธารณูปโภค
และโครงสราง
พื้นฐาน

มีสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ได
มาตรฐานอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ

-กกอสราง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ระบบ
คมนาคมขนสง
ขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ
พัฒนาแหลงน้ำ
-ผังเมือง
สวนสาธารณะ
ภูมิทัศน
แหลง
ทองเทีย่ ว

-เคหะและชุมชน

5.การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

การบริหารจัดการ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพและ
เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

-กสรางระบบการ

บริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากร
สงเสริมการมีสวน
รวม

-บริหารทัว่ ไป

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา
-การเกษตร

-การรักษาความ
สงบภายในฯ
-การพาณิชย
-งบกลาง
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2.9 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหาปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป จ จั ย และสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยภายใน (Internal Factor)
จุดแข็ง (Strength – S)
1. มีความไดเปรียบดานสภาพภูมิศาสตรและที่ตั้ง คือ
สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวเมืองและจังหวัดใกลเคียงได
2. มีอัตลักษณดานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนสถาน
ปาไม/ภูเขา สามารถพัฒนา สงเสริม ตอยอดได
3. มีเอกภาพทางดานการเมือง การปกครอง การ
บริหารจัดการ
4. มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐและที่จัดเก็บเอง
โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดตามอำนาจ
หนาที่ไดอยางอิสระ ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่
กำหนด
5. มีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย เพียงพอ

จุดออน (Weekness – W)
1. งบประมาณที่มีไมเพียงพอในการพัฒนาทองถิ่นได
อยางทั่วถึง โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ
2. น้ำอุปโภคบริโภคยังไมทั่วถึง ประชาชนยังมีความ
ตองการน้ำ ปญหาแหลงน้ำดิบ-การปนเปอน
3. การรวมกลุมของชุมชน ขาดความเขมแข็ง ไมมีการ
ดำเนินกิจกรรมตอเนื่อง ปญหาขยะและกลิ่นรบกวน
4. ขาดการประชาสัมพันธประเพณีทองถิ่น และแหลง
ทองเที่ยวใหประชาชนทั่วไปไดรูจัก
5. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการของทองถิ่น
คอนขางนอย
6. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน เชน ดาน
สาธารณสุข ดานวิศวกรรม ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ฯลฯ
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ปจจัยภายนอก (External Factor)
โอกาส (Opportunity – O)
1.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ กำหนดให อปท. มีอำนาจหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยหนวยงานราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. รัฐบาลสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงานของทองถิ่น
3. การสื่อสาร การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ สะดวก
รวดเร็วชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

อุปสรรค (Threat – T)
1. สถานการทางการเมือง เศรษฐกิจในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
2. เกิดปญหาภัยแลงยาวนาน ทำใหขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค ในชวงฤดูแลงและ ฝนตกหนักในชวง
ฤดูฝนทำใหเกิดปญหาน้ำทวมขัง
3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทำให
ประชาชนมีพฤติกรรมเนนบริโภคนิยม เกิดปญหา
ยาเสพติด ปญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น
4. ระเบียบ/กฎหมาย ที่ใหทองถิน่ ขาดความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน

2.10
การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
สามารถสรุปสภาพปญหาได ดังนี้
1) ปญหาทางดานกายภาพปญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ปา เนินเขา พื้นที่ราบ
เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ำเออลนทวมพื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัย ในบางพื้นที่ เนื่องจากขาดระบบการระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ
2) ปญหาดานการคมนาคมและขนสงปจจุบัน มีถนนเชื่อมโยงในแตละชุมชนในเขตเทศบาล
ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยาง แตปญหาการคมนาคม
สวนมากคือถนนชำรุด ทำใหการคมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจรในบางจุด
3) ปญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบ
อาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เปนสวนใหญทำใหมีความตองการใชน้ำคอนขางมาก และยังไมมีระบบเก็บ
กักน้ำเพื่อใชในฤดูแลงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช
4) ปญหาดานนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ใน
การชุมนุมคนเพื่อการทำกิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผอนหยอนใจและออก
กำลังกายของคนในชุมชน และบางสวนมีสภาพชำรุด
5) ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชนเนื่องจากยังเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึง
ยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก นอกจากเรื่องปญหามลพิษในบางจุด
เชน ชุมชนโคกยาง (มลพิษทางกลิ่นรบกวน) ชุมชนบานตลาดเกษตร (มลพิษทางอากาศ) เปนตน และปญหาที่
สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอ การจัดการขยะยังไมเปนระบบเทาที่ควร
6) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุมถนนทุก
สาย การใหบริการน้ำประปายังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อให
บานเมืองมีความนาอยูอยางยั่งยืนตอไป
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห น้ า | 32

สวสนที
่ 3่ 3
วนที
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ดาน

แผนงาน

บริการชุมชนและ - การศึกษา
สังคม
- สาธารณสุข
-เคหะและชุมชน
- สังคม
สงเคราะห
- สรางความ
เขมแข็ง
บริหารงานทั่วไป - การรักษาความ
งบกลาง
สงบภายใน
- การพาณิชย
- งบกลาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
สำนักปลัดฯ

หนวยงาน
สนับสนุน
กองชาง/
กองคลัง

(งานพัฒนาชุมชน)

สำนักปลัดฯ

(งานพัฒนาชุมชน)

สำนักปลัดฯ
(งานปองกัน ฯ)
กองคลัง
สำนักปลัดฯ
(งานปองกัน ฯ)

(งานพัฒนาชุมชน)

2

3

การพัฒนาดานความเขมแข็งของ บริการชุมชนและ - การรักษาความ
ชุมชน
สังคม
สงบภายใน
- การศาสนา
วัฒนธรรม ฯ
- การพาณิชย

สำนักปลัดฯ
(งานพัฒนาชุมชน)
กองการศึกษา

กองชาง/

กองสาธารณสุข
ฯ

กองคลัง/กอง
สาธารณสุข

กองชาง/
สำนักปลัดฯ

การพัฒนาดานการกีฬา ศาสนา บริการชุมชนและ - การศาสนา
วัฒนธรรมและภูมปญญาทองถิ่น สังคม
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- บริหารทั่วไป

กองการศึกษา

สำนักปลัดฯ
/กอง

สาธารณสุข ฯ/

สำนักปลัดฯ
(งานธุรการ)

กองชาง
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ที่ ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

4

การพัฒนาดานสาธารณสุข
สาธารณูปโภคและโครงสราง
พื้นฐาน

การเศรษฐกิจ

5

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ บริหารทั่วไป
ที่ดี

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- อุตสาหกรรม
และการโยธา
กองชาง
บริการชุมชนและ - เคหะและชุมชน
- สาธารณสุข
กองสาธารณสุข
สังคม

บริหารงานทั่วไป

สป./
กองคลัง

หนวยงาน
สนับสนุน
สำนักปลัด/
กองศึกษา/
กองคลัง

กองชาง/
กอง
สาธารณสุข /

กองการศึกษา
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