
  

 

 

                                                        

 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 “รอนพิบูลย” เปนแขวงหนึ่งท่ีจัดตั้งข้ึน ในมณฑลนครศรีธรรมราช โดยประกาศจัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 2493 
โดยมีการจัดระเบียบการปกครองแผนดิน เปนแบบเทศาภิบาล และไดรับการจัดตั้งเปนสุขาภิบาลตามประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2498 ท่ีมาของชื่อ "บานรอน" เนื่องจากราษฎรสวนใหญมีอาชีพ 

รอนแรขาย เม่ือมีการจัดตั้งเขตการปกครองข้ึน จึงไดใชชื่อวา "รอนพิบูลย" ซ่ึงมีความหมายบงบอกถึงดินแดนท่ีมี
ความอุดมสมบูรณดวยสินแร และได ร ับการยกฐานะเปนเทศบาลตำบลรอนพิบูลยตามพระราชบัญญัติ

เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
 

1. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชน 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตำบลรอนพิบลูย  ประกอบดวย 9  

หมูบาน  ไดแก 

 หมูท่ี 1 บานหูดาน  หมูท่ี 5 บานหวยรากไม 
 หมูท่ี 6 บานดอนกลาง  หมูท่ี 7 บานวังไทร 

 หมูท่ี 10 บานโคกยาง  หมูท่ี 12 บานตลาดรอนพิบูลย 

 หมูท่ี 13 บานศาลาข้ีเหล็ก หมูท่ี 14 บานนาโพธิ์ 
 หมูท่ี 15 บานทุงน้ำจาน 

                         

                         แผนท่ีแสดงแนวเขตชุมชน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สวนท่ี 1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
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อาณาเขตของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูริมถนนตลาดเกา (ซ่ึงตั้งอยูริมถนนตลาดเกา ฟากเหนือตรงฟาก

ตลาดใหมฟากตะวันตก เสนเขตเลียบริมถนนตลาดใหมฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ถึงหลักเขต 

ท่ี 2 (ซ่ึงอยูหางจากเขตท่ี 1 ระยะทาง 100 เมตร) 

 จากหลักเขตท่ี 2 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงแผนดิน

สายรอนพิบูลย – ทุงสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรท่ี 95 

 จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร 

 ทิศตะวันออกและทิศใต จากหลักเขตท่ี 4 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสงไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง 

กิโลเมตรท่ี 15 ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร 

 ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือผานทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง 

กิโลเมตรท่ี 15 ถึงหลักเขตท่ี 6 ซ่ึงตั้งอยูหางจาก ศูนยกลางทางหลวงแผนดิน สายรอนพิบูลย – ทุงสง 650 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 6 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินสายรอนพิบูลย – ทุงสง ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยูริมถนนโครงการฟากตะวันตก หางจากทางหลวงแผนดิน สายรอน

พิบูลย – ทุงสง ตามแนวเสนตั้งฉาก 650 เมตร 

         จากหลักเขตท่ี 7 เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี 8 ซ่ึงตั้งอยูหาง 

จากหลักเขตท่ี 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 : จากหลักเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินสาย 403 รอนพิบูลย – ทุงสง    

ฟากตะวันตกตรงกิโลเมตร 95 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินสาย 403 รอนพิบูลย – ทุงสง ตามแนวต้ังฉาก 650 เมตรดานทิศตะวันออกจากหลักเขตท่ี 4 เปนเสน

ขนานกับทางหลวงแผนดินสาย 403 รอนพิบูลย – ทุงสงจนถึงถนนรอนพิบูลย – เขาชุมทอง จาก 650 เมตร ถนน

รอนพิบูลย – เขาชุมทองถึงสี่แยกรอนพิบูลยไปทางทิศเหนือตามถนนสาย 403 ถึงหลักเขตท่ี 3 เปน ชุมชนตลาด

เกษตร 

2. ชุมชนบานปาชมพู : จากสี่แยกรอนพิบูลยตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินสาย 403 ไปทางทิศตะวันออก 

250 เมตรตรงถนนรอนพิบูลย – เขาชุมทองตามแนวเขตเทศบาลไปตรงถนนทุงโหมะจนถึงแยกทางหลวงหมายเลข 

403 ไปบรรจบสี่แยกรอนพิบลูย เปนชุมชนบานปาชมพู 

3. ชุมชนบานวังไทร : จากปากทางเขาซอยทุงโหมะตามถนนเทศบาลไปทางทิศตะวันออกถึงสุดเขตเทศบาล  

650 เมตร จากสุดเขตเทศบาลตามแนวเขต 650 เมตร ไปถึงถนนสายนาโพธิ์สุดเขตเทศบาล จากถนนสายนาโพธิ์

สุดเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 (สะพานยกระดับเขานอย) และจากทางหลวง

แผนดินหมายเลข 403 (สะพานยกระดับเขานอย) ไปตามทางหลวง 403 ไปทิศเหนือถึงปากซอยทุงโหมะเปน

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) ถึงหลักเขตท่ี 5 จากหลักเขตท่ี 5 ตามแนวเขตเทศบาลถึงทางหลวง

แผนดินหมายเลข 41 สุดเขตเทศบาล จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 สุดเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันตก (ทาง

หลวงสาย 41) ถึงสามแยกสวนผักและจากสามแยกสวนผักไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 403 ถึงปาก

ทางเขาโรงเรียนดรุณศึกษา ปากทางเขาโรงเรียนดรุณศึกษาตามถนนสายดรุณศึกษาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สุดแนวเขตเทศบาล (650 เมตร) จากสุดแนวเขตเทศบาล (650 เมตร) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 6 

และจากหลักเขตท่ี 6 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 650 เมตร ถึงสะพานพราว เปนชุมชนสุวรรณรังษี – โคกยาง 

6. ชุมชนบานเขานอย : จากปากทางถนนสายศาลาจากตามแนวถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลัก 

เขตท่ี 8 จากหลักเขตท่ี 8 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 7 จากหลักเขตท่ี 7 (เปนเสนขนานทางหลวง

แผนดิน 650 เมตร) ถึงถนนสายบานหนองเปด จากถนนสายหนองเปดตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง

ปากทางศาลาจาก เปนชุมชนบานเขานอย 
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7. ชุมชนวัดเทพนมเชือด : จากหลักเขตท่ี 8 ตามถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงสามแยก จากสาม 

แยกตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 (ปากทางถนนศาลาจาก) จากปาก

ทางถนนศาลาจากตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสะพานเงือก จากสะพานเงือกตามแนวคลองสะพาน

เงือกไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกคลื่น FM 99 MHz รอนพิบูลยสัมพันธ จากสามแยกถนนไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 8 เปนชุมชนวัดเทพนมเชือด 

8. ชุมชนบานปรีชาทอง – นาลึก : จากหลักเขตท่ี 1 (ซ่ึงตั้งอยูริมถนนตลาดเกาฟากเหนือ) ตามถนนคสล. 

สายเขาก่ิวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงสี่แยกบนควน (ทางข้ึนเขาก่ิว) จากสี่แยกบนควน (ทางข้ึนเขาก่ิว) ตาม

ถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกหลังโรงเรียนรอนพิบูลย จากสามแยกหลังโรงเรียนรอนพิบูลยตาม

ถนนคสล.ไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ีดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปน จากหลักเขตท่ีดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปนไปตาม

แนวเขตท่ีดินทางทิศตะวันออกถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 ตามถนน

ไปทางทิศใตถึงสะพานเงือก จากสะพานเงือกตามแนวคลองสะพานเงือกไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกคลื่น     

FM 99 MHz รอนพิบูลยสัมพันธ จากสามแยกตามถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 8 จากหลักเขตท่ี 

8   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 1 เปนชุมชนบานปรีชาทอง – นาลึก 

9. ชุมชนบานตลาดใน – จานเรียว : จากสี่แยกรอนพิบูลยตามถนนตลาดรอนพิบูลยไปทางทิศตะวันตกถึง 

แยกธนาคารออมสิน จากแยกธนาคารออมสินไปทางทิศใตถึงแยกหลังหองสมุดประชาชน จากแยกหลังหองสมุด

ประชาชนไปทางทิศตะวันตกถึงแยกบานจานเรียว จากแยกบานจานเรียวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงแยก

บานตลาดใน จากแยกเขาบานตลาดในตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทางแยกไปวัดรอนนา (หลักเขตท่ี 2) 

จากหลักเขตท่ี 2 ตามถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 1 (ซ่ึงตั้งอยูริมถนนตลาดเกาฟากเหนือ) จาก

หลักเขตท่ี 1 ตามถนนคอนกรีตสายเขาก่ิวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงสี่แยกบนควน (ทางข้ึนเขาก่ิว) จากสี่แยก

บนควน (ทางข้ึนเขาก่ิว)ตามถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกหลังโรงเรียนรอนพิบูลย จากสามแยก

หลังโรงเรียนรอนพิบูลยตามถนนคอนกรีตไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ีดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปนสุดถนนคอนกรีต 

จากหลักเขตท่ีดินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปนไปตามแนวเขตท่ีดินทางทิศตะวันออกถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 ตามถนนไปทางทิศเหนือถึงแยกรอนพิบูลย   เปนชุมชนบานตลาดใน – 

จานเรียว 

10. ชุมชนตลาดรอนพิบูลย : จากสี่แยกรอนพิบูลยตามถนนตลาดรอนพิบูลยไปทางทิศตะวันตกถึงแยก

ธนาคารออมสิน จากแยกธนาคารออมสินไปทางทิศใตถึงแยกหลังหองสมุดประชาชน จากแยกหลังหองสมุด

ประชาชนไปทางทิศตะวันตกถึงแยกบานจานเรียว จากแยกบานจานเรียวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงแยก

เขาบานตลาดใน จากแยกเขาบานตลาดในตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทางแยกไปวัดรอนนา (หลักเขตท่ี 

2) จากหลักเขตท่ี 2 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 3 เปนชุมชนตลาดรอนพิบูลย 
 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ กระจายอยูในพ้ืนท่ี โดยเชื่อมตอกับบริเวณ 

เหมืองแรเกาในบริเวณภูเขา และมีพ้ืนท่ีราบลุมบางสวน มีพ้ืนท่ีประมาณ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

7,206  ไร  ดานทิศตะวันตกเปนเทือกเขา เขตปาสงวนแหงชาติ ดานทิศตะวันออกเปนท่ีราบมีความลาดเอียงจาก
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ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีลำคลองธรรมชาติไหลผานหลายสาย เชน คลองจานเรยีว คลองน้ำขุน คลอง

โคกยาง คลองบานวังไทร คลองบานหินลับ คลองสะพานเงือก คลองตลาดใหม – บานนาโพธิ ์

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ แบงเปน 2 ฤดู คือ  

-  ฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน มีอากาศรอนตลอดฤดูกาล เนื่องจากเปนชวงท่ีมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือออนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดทางใตทำใหอุณหภูมิสูงข้ึนและแหงแลงมาก 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 เปนชวงท่ีรับอิทธิพลมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตแต เนื่องจากมี เทือกเขานครศรีธรรมราชท่ีสูงชัน เปนแนวก้ันทิศทางลม จึงมีฝนตกไมมากนัก 

- ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - มกราคม เปนชวงท่ีไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออก 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 ดินท่ีมีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหิน ปะปนอยูในเนื้อดินหรือมีชั้น 

หินปูนมารล หรือพบชั้นหินพ้ืน อยูตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นสวนหยาบ กรวด หรือ

ลูกรังปนอยู มากกวารอยละ 35 ทำใหมีปริมาตรของดินนอย ดินจึงอุมน้ำไดนอย มักขาดแคลนน้ำในฤดูฝนท้ิงชวง

สงผลใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดดี และใหผลผลิตต่ำ 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีเขตการปกครองครอบคลุมในบางสวนของตำบลรอนพิบูลย ซ่ึงเปนหนึ่งใน 

จำนวน 6 ตำบล ของอำเภอรอนพิบูลย ประกอบดวย 9 หมูบาน และแบงเปน 10 ชุมขน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

มีรูปแบบการปกครองเปนเทศบาลตำบล ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินสำหรับเมืองขนาดเล็ก  โดยมี

นายกเทศมนตรีซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล  ทำหนาท่ีหัวหนาฝายบริหาร และมีสภา

เทศบาลซ่ึงประกอบดวยสมาชิก จำนวน 12 คน ท่ีราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหนาท่ีฝายนิติบัญญัต ิ

 

2.2 การเลือกตั้ง เทศบาลตำบลรอนพิบูลยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวยหมูท่ี 1 หมูท่ี 5  หมูท่ี 12 หมูท่ี 13 หมูท่ี 15 

เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดวย หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 หมูท่ี 10 หมูท่ี 14 

 จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 6,072 คน (เขต 1  3,112 คน , เขต 2  2,960 คน) 

(ท่ีมา : สำนักงานทะเบียนอำเภอรอนพิบูลย  ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 
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3. ประชากร 

       3.1. ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และการคาดการณในอนาคต) 

                   ตารางแสดงขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร (ขอมูลเปรยีบเทียบยอนหลัง 3 ป ) 
 

ประเภท 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

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 

  คนชรา (60 ปข้ึนไป) 697 988 1,685 730 1,026 1,756 698 1,016 1,714 

 รวม 3,777 4,139 7,918 3,798 4,138 7,935 3,672 4,013 7,685 
 

ที่มา : สำนกัทะเบียน 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) 386 356 

  วัยรุน (16 - 19 ป) 198 180 

  ผูใหญ (20 - 35 ป) 790 774 

  ผูใหญ (36 - 59 ป) 1,304 1,416 

  คนชรา (60 - 69 ป) 411 533 

  คนชรา (70 - 79 ป) 200 314 

  คนชรา (80 - 89 ป) 89 148 

  คนชรา (90 ปข้ึนไป) 12 35 
 

                ที่มา : สำนักทะเบยีน เขตพื้นที่ ทองถิ่นเทศบาลตำบลรอนพบิูลย ขอมูล ณ วันที ่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     คน 

1     คน 

            34     คน 

 

2. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 

     - จำนวนนักเรียน 
 

 

     493  คน                               
 

- 

3. โรงเรียนวัดเขานอย 

     - จำนวนนักเรียน 

 

     98  คน                               

                               

- 

4. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 

    - จำนวนนักเรียน 
             

 

     109  คน                               

                               

- 

 

5. โรงเรียนรอนพิบูลย 

    - จำนวนนักเรียน 
             

 

   233  คน                                                             
- 

 

6. โรงเรียนชุมชนวัดสวุรรณรังษี 

    - จำนวนนักเรียน 
 

    

  167  คน                                                             - 

  
 ที่มา : กองการศึกษา  ขอมูล ณ วันที ่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 หมูท่ี 10 ตำบลรอนพิบูลย 

  2.2. การจัดทำสวนผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขานอย (ขางวัดเขานอย)  

                          ตั้งอยู หมูท่ี  7  ตำบลรอนพิบูลย 

               2.3. การจัดทำฟารมเห็ด ชุมชนเขานอย ตั้งอยู หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย 

               2.4. การจัดทำเกษตรอินทร ชุมชนปรีชาทองนาลึก ตั้งอยู หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย 

 2.5. การจัดทำไขเค็ม ชุมชนปรีชาทองนาลึก  ตั้งอยู หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย 

 2.6. การนวดของแผนไทยและน้ำสมุนไพร ชุมชนปรีชาทองนาลึก   

                     ตั้งอยู หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย 

 2.7. การจัดทำหัตถกรรมจากวัสดุตางๆ ชุมชนบานวังไทร  ตั้งอยู  หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย 

 2.8. การบริหารองคกรชุมชน (กลุมสัจจะ) ชุมชนตลาดใหม ตั้งอยู หมูท่ี 7 ตำบลรอนพิบูลย 

 2.9. การจัดทำน้ำมันสมุนไพร ชุมชนตลาดรอนพิบูลย ตั้งอยู หมูท่ี 12 ตำบลรอนพิบูลย 

           (ที่มา : กองการศึกษา  ขอมูล ณ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ 2564) 
    

4.2 สาธารณสุข 

การใหบริการดานสาธารณสุข ปจจุบันเทศบาลตำบลรอนพิบูลยยังไมมีศูนยบริการสาธารณสุขในความ 

รับผิดชอบของเทศบาล  แตมีศูนยสุขภาพชุมชนเมืองรอนพิบูลย เครือขายสุขภาพโรงพยาบาลรอนพิบูลย เปนศูนย

ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน หรือ อสม. 

เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผาน

กระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอประชาชนในเขต

เทศบาล มีจำนวน 96 ราย และมีรถกูชีพ – กูภัย (EMS) ใหบริการประชาชน จำนวน 1 คัน  

 

4.3 อาชญากรรม 

 เขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีสถานีตำรวจภูธรรอนพิบูลย ซ่ึงมีอัตรากำลังดังนี้ 

          นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  จำนวน    48  นาย 

 ชัน้ประทวน   จำนวน   81  นาย 
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                ตารางแสดงขอมูลสถิติคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน  
 

ประเภทความผิด ป 2562 ป 2563 

1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ   

  1.1  ทำรายรางกาย 1 2 

  1.2 ขมขืนกระทำชำเรา 1 1 
2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย   

  2.1 ลักทรัพย  3 4 
  2.2 ฉอโกง  2 - 
  2.3 ทำใหเสียทรัพย 1 1 
                              รวม 6 5 

     ที่มา : สถานีตำรวจภูธรรอนพิบูลย  ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 
 

4.4 ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล พบผูติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา 

เนื่องจากไดรับความรวมมือจากผูนำชุมชน  ประชาชน  หนวยงานตาง ๆ ท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ     

การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การรณรงค  การประชาสัมพันธ  

การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  หากนอกเหนือจากอำนาจหนาท่ีถือเปนเรื่องของอำเภอ หรือตำรวจ

แลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 

4.5 การสังคมสงเคราะห 

เทศบาลไดดำเนินการดานการสงัคมสังเคราะห ดังนี้ 

1. ดำเนินการลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทำบัตรผูพิการ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือผูยากไร 
 

5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง (ทางบก และทางราง) 

- ทางรถยนต ประกอบดวย 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช – กันตัง ซ่ึงเปนถนนท่ีแบงออกเปน 3 ชวง  โดย 

ชวงแรกเริ่มตนจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 

41 ท่ีแยกสวนผัก ชวงท่ี 2 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 บริเวณแยกบานจำปา วิ่งไปทางตะวันตกเขาสู

ตัวอำเภอทุงสง จากนั้นวิ่งลงใตไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 419 ชวงท่ี 3 เริ่มตนจากอำเภอเมือง

ตรัง ไปทางตะวันตกเฉียงใต สิ้นสุดท่ีอำเภอกันตัง ถือเปนเสนทางคมนาคมสายหลักท่ีใชเปนเสนทางสัญจรเขายังตัว

เมืองนครศรีธรรมราช   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_41
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_41
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
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- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 สายสี่แยกปฐมพร–พัทลุง ซ่ึงเปนทางหลวงแผนดินสายหลักของภาคใต  

เสนทางเริ่มตนจากแยกปฐมพรบนถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดชุมพร จากนั้นวิ่งลงใตผานจังหวัดสุราษฎรธานี และ

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสิ้นสุดบนถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดพัทลุง ระยะทางรวม 382.616 กิโลเมตร ทางหลวง

แผนดินสายนี้เปนถนน 4 ชองจราจรตลอดสาย แบงเปน 2 ชองจราจรในแตละทิศทาง โดยมีคูน้ำก้ันระหวาง

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 

- ขบวนท่ี   447  สุราษฎรธานี – สุไหงโกลก  ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 09.12 น. 

- ขบวนท่ี   446  หาดใหญ – ชุมพร   ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 10.27 น. 

- ขบวนท่ี   445  ชุมพร – หาดใหญ   ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 12.44 น. 

- ขบวนท่ี   448  สุไหงโกลก – สุราษฎรธานี ถึงสถานีรอนพิบูลยเวลา 14.42 น. 
 

5.2  การไฟฟา 

อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอรอนพิบูลย มีหนวยไฟฟายอยอยูบริเวณริมทาง 

หลวงแผนดิน หมายเลข 403 โดยไดใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังใหบริการไฟฟาสาธารณะดวย ทุกหมูบานมี

ไฟฟาใช  
 

5.3 การประปา 

อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนวยบริการรอนพิบูลย ครอบคลุมเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ซ่ึงมีผูใชบริการ

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 มีผูใหบริการในพ้ืนท่ี ไดแก  

- AIS Fibre   

- True Broadband   

- 3BB   

- CAT  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_2
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       5.5     ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 

- ท่ีทำการไปรษณีย 1 แหง อยูในความรับผิดชอบของบรษัิทไปรษณียไทย จำกัด รอนพิบูลย 

- บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดใหบริการ จำนวน 3 จุด ภายในเขตเทศบาล 

ตำบลรอนพิบลูย 
      
 

6 ระบบเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคการเกษตรเปนหลัก โดยมียางพาราและปาลมน้ำมันเปน 

พืชเศรษฐกิจหลัก แตมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรมีแนวโนมลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
 

6.1 การเกษตร 

อาชีพทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก  ทำไร ทำสวน โดยพืชท่ีนิยมปลูก ไดแก ยางพารา ผลไม ปาลมน้ำมัน 

พืชผักสวนครัว  ขาวนาป ไมดอกไมประดับ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ คาขายและรับจางท่ัวไป 
 

6.2 การประมง 

มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (บอ/กระชัง) แตมีจำนวนไมมากนัก 
 

6.3 การปศุสัตว 

การปศุสัตวในพ้ืนท่ี เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพ่ือเปนอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 

ไดแก  การเลี้ยงไก  เปด  สกุร  โคเนื้อ  แพะ  กระบือ ฯลฯ 
 
 

6.4 การบริการ 

 สถานบริการในเขตเทศบาล ไดแก สถานใหบริการเสริมสวย โรงแรม รานเกมส รานอาหาร สถานีบริการ 

น้ำมันเชื้อเพลิง รานสะดวกซ้ือ ฯลฯ ซ่ึงเทศบาลไดใหการสนับสนุนโครงการอบรมเพ่ือใหความรูแกผูประกอบการ

ดานตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เชน การอบรมใหความรูแกผูประกอบการรานอาหาร  
 

6.5 การทองเท่ียว 

สถานท่ีทองเท่ียว ไดแก น้ำตกแมเศรษฐี  ถ้ำพระราหูวัดเทพนมเชือด การทองเท่ียวท่ีข้ึนชื่อในทองถ่ิน 

มักจะเปนการทองเท่ียวเชิงประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสวนมาก เนื่องจากเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมี 

ศาสนสถาน และประเพณีอันเปนอัตลักษณของทองถ่ิน แหผาข้ึนธาตุ-ตักบาตรเทโววัดเขานอย ถ้ำพระราหูและ

เยี่ยมชมสักการะรูปเหมือนเทาองคจริงของพระครูวิเศษพิบูลกิจหรือพอทานภูวัดเทพนมเชือด ประเพณีชักพระ

ประเพณีสงกรานตและวันกตัญู ประเพณีถือศีลกินเจศาลเจาพระ108 เกงจีนวัดจีบประดิษฐ   และยังมีสภาพปา

ไมท่ีอุดมสมบูรณ ซ่ึงลวนแตมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา สงเสริมกิจกรรม/โครงการในรูปแบบของการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม เชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงผจญภัย เชิงนิเวศไดตอไปในอนาคต 
 

6.6 การอุตสาหกรรม 

มีกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงเล็กในพ้ืนท่ี เชน อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมยางพารา  

อุตสาหกรรมรีไซเคิล เปนตน 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

การพาณชิย 

                                               ตารางแสดงขอมูลสถานท่ี 

ลำดับท่ี สถานท่ี 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 วนัที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 

กลุมอาชีพ 

1. กลุมผลิตปุย(นาทองอินทรีย) 

2. กลุมพัดใบพอ 

3. กลุมประดิษฐดอกไมจันทน 

4. กลุมจัดทำน้ำมันสมุนไพร (วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานกรรณิการ) 
 

6.8 แรงงาน 

แรงงานสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีแรงงานตางดาวจำนวนไมมากนัก (ท่ีมาข้ึนทะเบียน มีเมียนมาร 

   จำนวน 60 คน  ลาว จำนวน 1 คน ) 
 

7 ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา  

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 ประชากรนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เชน ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาคริสต เปนสวนนอย มีศาสนสถานในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
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-  วัด    จำนวน 5 วัด ไดแก 

 1. วัดจีบประดิษฐ 

 2. วัดพิศาลนฤมิต 

 3. วัดเขานอย 

 4. วัดเทพนมเชือด 

 5. วัดสุวรรณรังษี       

-  โบสถครสิต   1   แหง 

-  ศาลเจา       1   แหง 

7.2 ประเพณีและงานประจำป 

ประเพณีทองถ่ินท่ีนาสนใจ ไดแก  

- ประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจาพระ108   

- ประเพณีลากพระ   

- ประเพณีแหผาข้ึนธาตุ วัดเขานอย 

- ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขานอย  

- ประเพณีใหทานไฟ 

- ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 

7.2 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำเครื่องจักสาน 

สำหรับใชในครัวเรือน วิธีทำยาสมุนไพร ศิลปะการนวดแผนโบราณ วิธีการทำพัดใบพอ และการจับปลาวิธี

ธรรมชาติ   

ภาษาถิ่น  ประชากรพูดภาษาถ่ิน(ภาษาใต)ได    

7.3  OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีข้ึนชื่อ ไดแก พัดใบพอ ลูกจันแปรรูป ผลไมตามฤดูกาล – ผลไมแปรรูป 

เครื่องจักสาน เปนตน 

8 ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.1 น้ำ 

น้ำท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำท่ีไดจากน้ำฝน ระบบประปาหมูบาน และระบบประปาของการ 

ประปาสวนภูมิภาค สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำมาใชไดอยางเพียงพอกับความตองการได และ

บางแหงมีสีแดง ขุน มีการปนเปอนจากสารหนู จึงไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได ในเขตฝายน้ำลนสุวรรณรังษี 

ฝายหลังบานหนังปรีชา บานนาโพธิ์ 
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8.2 ปาไม 

ปาไมท่ีมีในพ้ืนท่ี สวนใหญเปนปาดิบชื้น ปาดิบเขา หรือปาไมยางพารา ไมยืนตนตาง ๆ  
 

8.3 ภูเขา 

ภูเขาในเขตเทศบาล ไดแก เขานอย เขาเทพนมเชือด เขาวัดจีบประดิษฐ เขาวัดเนกขัมมาราม เขาก่ิว และ 

มีพ้ืนท่ีราบ เนินดินท่ีมีความสูงชันไมมากนัก ซ่ึงมีการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีในการทำการเกษตร 
 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ เดิมทีตำบลรอนพิบูลยมีการประกอบอาชีพการทำเหมืองแร ประเภทเหมืองขุดเจาะ 

แรดีบุก พลวง วุลแฟลม และแรอารเซไนไรด ซ่ึงมีสารหนูเปนเพ่ือนแรปะปนอยูมาก เนื่องจากมีการทำเหมืองแร

ดีบุกมานานมากกวา 60 ป น้ำท้ิงจากกระบวนการทำเหมืองแรดีบุกดังกลาว ถูกปลอยท้ิงสูแหลงน้ำและ

สิ่งแวดลอมโดยไมไดมีการบำบัด ทำใหสารหนูปนเปอนสูแหลงธรรมชาติและสะสมในสิ่งแวดลอม จากการปนเปอน

ดังกลาวมีผลทำใหประชาชน โดยเฉพาะไดรับสารหนูจากการอุปโภคน้ำในแหลงน้ำตามธรรมชาติ และบอน้ำตื้น

ปวยเปนโรคพิษสารหนูเรื้อรัง (Chronic Arsenic)  นอกจากนี้ยังมีปญหามลพิษทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม

ยางพารา ปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน และปญหาการปลอยน้ำเสียจาก

ครัวเรือนลงสูแหลงน้ำธรรมชาติโดยไมมีการบำบัดน้ำเสียท่ีถูกวิธีอาจทำใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนใน

อนาคตได 
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                                           ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปน 

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ใหมีความสอดคลอง และบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดัน

รวมกันไปสูเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปนี้ ถือเปนฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตอง

นำไปสู การปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยมี

เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอย และสันติสุขใหเกิดข้ึนกับ 

ประเทศชาติบานเมือง 

1.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไข ปญหาเดิม และปองกันไมให 

ปญหาใหมเกิดข้ึน  

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติเพ่ือ 

ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดาน ความม่ันคง  

1.4 การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ี 

มิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญ กาวหนา ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค 

และโลก อยางยั่งยืน  

      1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพ่ือให กลไกสำคัญตาง ๆ ทำงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

2.1 การเกษตรสรางมูลคา 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 

2.4 โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก 

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนบานผูประกอบการยุคใหม 

สวนท่ี 2 
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3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 7 ประเด็น 

ยุทธศาสตร ไดแก 

3.1  การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

3.2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 

3.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3.4  การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

3.5  การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญาและสังคม 

3.6  การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.7  การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย 4 ประเด็น 

ยุทธศาสตร ไดแก 

     4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

     4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

     4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

     4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 

ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

     5.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

     5.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

     5.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืน บนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

     5.4 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโต

อยางตอเนื่อง 

     5.5 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงานและเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     5.6 ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบดวย 8  

ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

     6.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว 

โปรงใส 

     6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

     6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศ 



ห น้ า  | 17 
 

                                                          

                                                              เทศบาลตำบลรอนพบิูลย  อำเภอรอนพิบลูย จังหวัดนครศรีธรรมราช                                   
  

     6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

     6.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน

และเปนมืออาชีพ 

     6.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     6.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 

6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 9-11  โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น

การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือรวมกัน

กำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู 

“ความม่ังคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 

ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป จำนวน 6 ยุทธศาสตรและอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน 

ดังนี ้

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      แผนพัฒนาภาคใต (พ.ศ.2560 – 2565) พ้ืนท่ีในการพัฒนา ประกอบดวย 11 จังหวัด ไดแก 

กระบี,่ ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ระนอง, สงขลา, พังงา, ภูเก็ต, สตูล และสุราษฎรธานี  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร “ภาคใตเปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลาง 

ผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของ

โลก” 
 

      ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนำของโลก 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของประเทศ 

3) พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร 

4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง 

การคาโลก 

5) อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐาน 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

6) พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (พ.ศ.2561 – 2564) ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก  

สุราษฎรธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง  และสงขลา โดยมีจังหวัดสุราษฎรธานีเปนหัวหนากลุมจังหวัด  

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย “ศูนยกลางการเกษตร การคา การลงทุน การทองเท่ียว

นานาชาติ โลจิสติกสท่ีสมบูรณ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สังคมคุณภาพ” 

     เปาประสงครวม 

1) กลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปยางพารา ปาลมน้ำมัน ขาว ไมผล การเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจท่ีมีความโดดเดนในพ้ืนท่ี 

2) กลุมจังหวัดมีมูลคาการคา การลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) กลุมจังหวัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวนานาชาติท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายของรูปแบบการ

ทองเท่ียว 

4) มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ 

ของกลุมจังหวัด 

5) กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีสิ่งแวดลอม สภาพสังคมท่ีดี 
 

ประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ไดแก 

1) การพัฒนาการเกษตร ดานการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก 

(ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว ไมผล) การประมงและปศุสัตว 
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2) การสงเสริมการคา การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาดในสินคาและบริการอยางครบวงจร ท่ี

เชื่อมโยงการคา การลงทุนระหวางประเทศ 

3) การพัฒนาสูการเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติท่ีมีความหลากหลายของรูปแบบการ

ทองเท่ียว เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

4) การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง โลจิสติกส พลังงาน ระบบเครือขาย การสื่อสาร 

สารสนเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

5) การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ 
 

ตำแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ.  

2561 - 2565)  

        1. ศูนยกลางการทองเท่ียว (เชิงอนุรักษ และนานาชาติ) 

    2. ศูนยกลางการคา การลงทุน การบริหารจัดการ อยางครบวงจรเพ่ือเช่ือมโยงการคา การลงทุน ระหวางประเทศ  

           3. ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร (ปาลมน้ำมัน ยางพารา ขาว ไมผล สมุนไพร ประมง ปศสุัตว)  

           4. เครือขายคมนาคมโลจิสติกส เช่ือมโยงภมูิภาคและนานาชาต ิ

 



ห น้ า  | 20 
 

                                                          

                                                              เทศบาลตำบลรอนพบิูลย  อำเภอรอนพิบลูย จังหวัดนครศรีธรรมราช                                   
  

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2561 – 2565) 

               วิสัยทัศน  

    “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

คำนิยามวิสัยทัศน  

คำจากวิสัยทัศน หมายถึง 

นครแหงอารยธรรม นครศรีธรรมราช เมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พหุวัฒนธรรม พลเมืองอยู

รวมกันอยางเอ้ืออาทร  มีสถาบันการเรียนรูท้ังในและนอกระบบ เปนแหลงบมเพาะ

บุคคล  มีประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมท่ีสืบทอดอยางยาวนาน 

นาอยูนาเท่ียว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเขมแข็ง เปนท่ี

อยูอาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความม่ันคงทาง

อาหารสูง  เปนเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมือง

พลังงานสะอาด เมืองท่ีมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมท่ีเชื่อมโยงท้ังทาง

บก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศอยางครบวงจร ระบบโลจิสติกสไดมาตรฐาน ประชาชนมี

ความเปนเจาบานท่ีดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เปนเมืองแหงทองเท่ียวท่ีอบอุน 

   การเกษตรและ

อุตสาหกรรมย่ังยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเขมแข็งจากภายในจังหวัด เปนแหลงการผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม มุงเนนการผลิตท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลคา ตรงตามความตองการของผูบริโภค และ

นำนวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใช สงผลใหเกษตรกร ประชาชนชาว

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได  การบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน

การผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ำ และระบบชลประทาน 

รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินทำกิน เปนเมืองท่ีเนนการจัดการดานการสงเสริมการผลิตพืช 

สัตว ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู  Smart Farmer การพัฒนาองคกร

เกษตรกร ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm ระบบการวางแผนการ

ผลิต เพ่ือการสรางมูลคาผานการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร  ท่ีมีความ

ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป

เพ่ิมคุณคา มูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกตใช

นวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถ่ิน    เศรษฐกิจเติบโตจากการทองเท่ียว 

เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศนปาเขา และทางทะเล และการ

ทองเท่ียวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการคา การลงทุน การบริการ และ

อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเติบโต และแขงขันได 
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          พันธกิจ  

             2.1 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ

และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดานการตลาด  

             2.2 พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ เติบโตอยางเขมแข็งม่ันคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ 

หลากหลายของทรพัยากร  

             2.3   เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน  

             2.4  ยกระดับความสามารถการเรียนรู กระจายการเรียนรูบนเครือขายชุมชนและสงเสริมการ 

สรางชุมชนตนแบบความพอเพียง  

             2.5 พัฒนาคน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี    

             2.6   พัฒนาสงเสรมิสนับสนุนศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

        จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  

   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นาเท่ียว 

2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 
 

            วัตถุประสงคของเปาหมายการพัฒนาของจังหวัด  
                      1.  เพ่ิมรายไดจากการเกษตรสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิต อุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

   2.  เพ่ิมรายไดจาการทองเท่ียว 

            3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    4.  ชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 5.  ศาสนา ประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรมมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 
        

         ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

                     1.  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
2. การพัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคมใหนาอยูและเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
5. การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2561 - 2564 

วิสัยทัศน  “องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกำหนดข้ึนเพ่ือให

สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ ฯ โดยอาศัย

กรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจ ฯ ท้ังไดทบทวนจากยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยยุทธศาสตร พันธกิจและเปาหมายการพัฒนา  ดังนี้ 

     ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมการ 

สรางเครือขายเกษตรกร 

2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุน 

การใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิต ดานการเกษตร อุตสาหกรรม

และบริการ ฯลฯ 

3. สงเสริมการผลิตและจำหนายสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 

4. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 

5. จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

6. ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ 

การทองเท่ียวเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัด 

7. สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว 

8. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม สนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนารวมกันระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสำคัญกับความสอดคลองกับความตองการ ภาค

เศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส 
 

เปาหมายการพัฒนา 

1. รายไดของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 

2. ประชาชนไดใชประโยชนจากท่ีดินอยางเปนธรรม ท่ีดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากข้ึน 

3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเท่ียวติดอันดับของภาคใต 

4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสำคัญกับการเพ่ิมมูลคา  
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การคาการลงทุนของจังหวัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

 พันธกิจ 

1. ฟนฟูท่ีปาชายเลนและระบบนิเวศนใหอุดมสมบูรณ 

2. สงเสริมการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีตนน้ำและลุมน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย 

ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ เตือนภัยน้ำแลงและน้ำทวม รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการจัดการ

น้ำเสีย 

3. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด 

ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

4. สงเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝงคานิยมการบริโภคอยางพอเพียงและยั่งยืน การสราง 

เครือขายชุมชนเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 

5. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะสงผล 

กระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ

อิเลคทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะในแหลงกำเนิด 

สนับสนนุการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิลและสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย 

6. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสำนึกของ 

ชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 

8. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทำแผนท่ีเพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

9. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม อนุรักษฟนฟูความ 

หลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพ่ือการรักษาปกปองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

 เปาหมายการพัฒนา 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู 

อยางมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

2. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงานและมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 

4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกดาน 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาท้ังในและนอก 

ระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรทองถ่ิน สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางฉลาด 
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สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 

3. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 

4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย (แพทย 

ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 

5. ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจำนวนผูเสพและผูเก่ียวของใหนอยลง 

6. ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวังปองกันปญหา 

การปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 

7. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย  

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

8. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกำลังกายและเลนกีฬา จัดหาสถานท่ีจัด 

กิจกรรมออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 

9. สงเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา ฟนฟู ตอ 

ยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนพรอมเผยแพรสูสังคมโลก 

10. สงเคราะหและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 

พ่ึงพาตนเองได 

11. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรูชุมชน การ 

จัดทำแผนแมบทชุมชน สงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

เปาหมายการพัฒนา 

1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข 

2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน รวมท้ังมีอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมในทุกชวงวัย 

4. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพลดลง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางท่ัวถึง 

2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

เปาหมาย 

1. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับระบบ 

ขนสงอ่ืน รวมท้ังเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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พันธกิจ 

1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสำนึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาล

ใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุนใหใช 

ทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดข้ันตอนการ

ทำงานเพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน 

3. พัฒนาและสงเสริมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชน ภายใต 

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติราชการ 

เปาหมายการพัฒนา 

1. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการแกปญหาและใหบริการประชาชน 

3. มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีสวนรวมของทุกภาคีในการพัฒนา 

 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน 

“รอนพิบูลย เมืองนาอยู นาเท่ียว” 

2.2 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

2.3 เปาประสงค 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

2. ชุมชนมีความเขมแข็ง 

3. ประเพณี วัฒนธรรมไดรับการสืบสาน มีกิจกรรมกีฬา ท่ีเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม 

4. มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

5. มีการบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.4 ตัวช้ีวัด 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 80 มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

2. ชุมชนในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 80 มีความเขมแข็ง 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลไมนอยกวารอยละ 80 มีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา –  

วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

4. จำนวนถนน ไฟฟาสาธารณะ ประปา ท่ีไดรับการกอสราง/บำรุงรักษาเพ่ิมมากข้ึน 

      5. ประชาชนผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการบริการ 
 

2.5 คาเปาหมาย 

1)  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

 - คาเปาหมาย  จำนวนไมนอยกวา   6    โครงการ/ป 

2)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 

 - คาเปาหมาย  จำนวนไมนอยกวา   6    โครงการ/ป 

3)  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาและการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม 

 - คาเปาหมาย  จำนวนไมนอยกวา    6   โครงการ/ป 

4)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 - คาเปาหมาย  จำนวนไมนอยกวา    6   โครงการ/ป 

5)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 - คาเปาหมาย  จำนวนไมนอยกวา    6   โครงการ/ป 

2.6 กลยุทธ 

1) สงเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

2) สงเสริมสุขภาวะของประชาชนท้ังดานการรักษาพยาบาล การปองกัน-ควบคุมโรค การคุมครอง 

ผูบริโภคและพัฒนาการบริหารจัดการดานการสาธารณสุขมูลฐาน  

3) พัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชน  

4) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

5) เสริมสรางประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในทองถ่ินและการปองกัน-บรรเทาสาธารณภัย 

6) พัฒนาศักยภาพของกลุม/ชุมชนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

7) สงเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุมอาชีพ  

8) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

9) สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ  การเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

10) สงเสริมการอนุรักษ ถายทอด สืบสานกิจกรรมทางดานศาสนา ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

11) กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเทา สะพาน ทอระบายนำ้ ระบบคมนาคมขนสงให 

สะดวกและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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12) ปรับปรุง  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึง 

13) พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค 

14) สงเสริมระบบการวางผังเมือง สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน 

15) สรางระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

16) สรางจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

17) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

1) การสงเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม การสังคม 

สงเคราะห ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน ซ่ึงจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนใน

ทองถ่ินใหดีข้ึน  

2)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็งอยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน การศาสนาและสงเสริมการกีฬาทุกระดับ 

4)  ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 

และเศรษฐกิจ 

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)  

มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



ห น้ า  | 28 
 

                                                          

                                                              เทศบาลตำบลรอนพบิูลย  อำเภอรอนพิบลูย จังหวัดนครศรีธรรมราช                                   
  

ยุทธศาสตร

ชาต ิ20 ป 

1. ดานความ

มั่นคง 

2. ดานการ

สราง

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

6.ดานการปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

5. สรางการ

เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

4. ดานการ

สรางโอกาส

ความเสมอ

ภาค เทาเทียม

กันทางสังคม 

3. ดานการ

พัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพคน 

แผนพัฒนา

ศก.ฯ  ฉ.12 

1. เสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

 

2. สรางความ

เปนธรรมและ

ลดความ

เหล่ือมล้ำ 

4. การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

5. การเสริมสราง

ความม่ันคง

แหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู

ความม่ันคั่งและ

ย่ังยืน  

6. การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และ 

ธรรมาภิบาล 

3. สรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด

ภาคใตฝง

อาวไทย 

1.พัฒนาการ

เกษตรดานการ

ผลิต แปรรูป 

การตลาด 

4.พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน    การ

ขนสงโลจิสติก 

3. การพัฒนาสู

การเปนเมือง

ทองเที่ยว

ระดับ

นานาชาติ 

2.สงเสริมการคา  

การลงทุน การ

บริหารจัดการ

ตลาด 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

นครศร-ี

ธรรมราช 

 

1. การบริหารจดั

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.พัฒนาการ

ทองเที่ยวบนพื้นฐาน

ธรรมะ ธรรมชาติ

และศิลปวัฒนธรรม 

3.บริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

ส่ิงแวดลอม

 

4. พัฒนาคน ชุมชน

และสังคมใหนาอยู 

เขมแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวดั 

นครศรีธรรม- 

ราช 

2.การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ 

ส่ิงแวดลอมและ

พลังงาน 

3.การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

7.การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

8. การพัฒนา

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

9. พัฒนา

วิทยาศาสตร

เทคโนโลย ี

10. ความ

รวมมือระหวาง

ประเทศ 

5. พัฒนาสู

การเปนเมือง

สีเขียวและ

สังคม

 

5. ความมั่นคง

และความสงบ

เรียบรอย 

1.การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

4.การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

6.สงเสริม

ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

5.การเสริมสราง

ธรรมาภิบาลและ

การบริหาร

กิจการบานเมือง

ที่ดี 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  พ.ศ. 2566 – 2570 
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4.การพัฒนา

ดาน

สาธารณูปโภค

และโครงสราง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

2.การพัฒนา

ดานสราง

ความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

5.การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการที่ดี 

3.การพัฒนา

ดานกีฬา

ศิลปะวัฒน 

ธรรม 

ประเพณี 

1.การพัฒนา

ดานคุณภาพ

ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ที่ด ี

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไดรับการ

สืบสาน มีกิจกรรม

กีฬาที่เหมาะสมกับ

ประชาชนทุกกลุม 

มีสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่ได

มาตรฐานอยาง

ทั่วถึงและเพียงพอ 

กลยุทธ 

-กสงเสริมการ

จัดการกจิกรรม

ทางการศึกษา 

สาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม 

การจดัการขยะมูล

ฝอยและส่ิงแวดลอม 

การสรางความ

ปลอดภัยในทองถิ่น  

-กพัฒนา

ศักยภาพของ

กลุม/ชุมชน 

สนับสนุนกลุม

อาชีพและการ

ปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติดในชุมชน 

-กสงเสริม

กิจกรรม

นันทนาการ  การ

เลนกีฬา อนุรักษ 

ถายทอด  สืบสาน

กิจกรรมทางดาน

ศาสนา ประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

-กกอสราง ปรับปรุง 

บำรุงรักษา ระบบ

คมนาคมขนสง 

 ขยายเขตและติดตั้ง

ไฟฟาสาธารณะ 

พัฒนาแหลงน้ำ  

-ผังเมอืง 

สวนสาธารณะ  

ภูมิทัศน แหลง

ทองเทีย่ว 

-กสรางระบบการ

บริหารจัดการและ

การปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาขีด

ความสามารถของ

บุคลากร 

สงเสริมการมีสวน

รวม 

แผนงาน 

-การศึกษา 

-สาธารณสุข 

-สังคมสงเคราะห 

-เคหะและชุมชน 

-การรักษาความ

สงบภายในฯ 

-การพาณิชย 

-งบกลาง 

-การสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

-การรักษาความ

สงบภายในฯ 

-การศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

-บริหารทัว่ไป 

-เคหะและชุมชน 

-อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-การเกษตร 

-บริหารทัว่ไป 

“รอนพิบูลย  เมืองนาอยู  นาเท่ียว” วิสัยทัศน

เทศบาล 

ขุมชนมีความ

เขมแข็ง  

การบริหารจัดการ

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพและ

เปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

2.9 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหาปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand  

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weekness – W) 

1. มีความไดเปรียบดานสภาพภูมิศาสตรและท่ีตั้ง คือ 

สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวเมืองและจังหวัดใกลเคียงได 

2. มีอัตลักษณดานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนสถาน 

ปาไม/ภูเขา สามารถพัฒนา สงเสริม ตอยอดได 

3. มีเอกภาพทางดานการเมือง การปกครอง การ

บริหารจัดการ 

4. มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐและท่ีจัดเก็บเอง 

โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดตามอำนาจ

หนาท่ีไดอยางอิสระ ภายใตขอบเขตของกฎหมายท่ี

กำหนด 

5. มีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย เพียงพอ 

1. งบประมาณท่ีมีไมเพียงพอในการพัฒนาทองถ่ินได

อยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ 

2. น้ำอุปโภคบริโภคยังไมท่ัวถึง ประชาชนยังมีความ

ตองการน้ำ ปญหาแหลงน้ำดิบ-การปนเปอน 

3. การรวมกลุมของชุมชน ขาดความเขมแข็ง ไมมีการ

ดำเนินกิจกรรมตอเนื่อง ปญหาขยะและกลิ่นรบกวน 

4. ขาดการประชาสัมพันธประเพณีทองถ่ิน และแหลง

ทองเท่ียวใหประชาชนท่ัวไปไดรูจัก 

5. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการของทองถ่ิน

คอนขางนอย 

6. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน เชน ดาน

สาธารณสุข ดานวิศวกรรม ดานสุขาภิบาล-

สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
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 ปจจัยภายนอก (External Factor) 

โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

1.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอำนาจฯ กำหนดให อปท. มีอำนาจหนาท่ีใน

การจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน  โดยหนวยงานราชการสวนกลาง

และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน

ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. รัฐบาลสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารงานของทองถ่ิน 

3. การสื่อสาร การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ สะดวก 

รวดเร็วชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

1. สถานการทางการเมือง เศรษฐกิจในระดับประเทศ  

และระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 

2. เกิดปญหาภัยแลงยาวนาน  ทำใหขาดแคลนน้ำ

อุปโภคบริโภค ในชวงฤดูแลงและ ฝนตกหนักในชวง

ฤดูฝนทำใหเกิดปญหาน้ำทวมขัง 

3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทำให

ประชาชนมีพฤติกรรมเนนบริโภคนิยม เกิดปญหา   

ยาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 

4. ระเบียบ/กฎหมาย ท่ีใหทองถ่ินขาดความคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน 
 

2.10 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

สามารถสรุปสภาพปญหาได ดังนี้  

1) ปญหาทางดานกายภาพปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากมีสภาพพ้ืนท่ีปา เนินเขา พ้ืนท่ีราบ  

เม่ือถึงฤดูฝนก็มีน้ำเออลนทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัย ในบางพ้ืนท่ี เนื่องจากขาดระบบการระบายน้ำท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

2) ปญหาดานการคมนาคมและขนสงปจจุบัน มีถนนเชื่อมโยงในแตละชุมชนในเขตเทศบาล  

ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยาง แตปญหาการคมนาคม

สวนมากคือถนนชำรุด ทำใหการคมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจรในบางจุด 

3) ปญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการประกอบ 

อาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เปนสวนใหญทำใหมีความตองการใชน้ำคอนขางมาก และยังไมมีระบบเก็บ

กักน้ำเพ่ือใชในฤดูแลงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 

4) ปญหาดานนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนท่ีในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนท่ีใน 

การชุมนุมคนเพ่ือการทำกิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผอนหยอนใจและออก

กำลังกายของคนในชุมชน และบางสวนมีสภาพชำรุด 

5) ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชนเนื่องจากยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึง 

ยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก นอกจากเรื่องปญหามลพิษในบางจุด 

เชน ชุมชนโคกยาง (มลพิษทางกลิ่นรบกวน)  ชุมชนบานตลาดเกษตร (มลพิษทางอากาศ) เปนตน และปญหาท่ี

สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สถานท่ีท้ิงและกำจัดขยะมูลฝอยไมเพียงพอ การจดัการขยะยังไมเปนระบบเทาท่ีควร 

6) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุมถนนทุก 

สาย การใหบริการน้ำประปายังไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือให

บานเมืองมีความนาอยูอยางยั่งยืนตอไป  
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สวนท่ี 3 
 

    การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและ

สังคม 

 
 

 

 
 

บริหารงานท่ัวไป 

งบกลาง 

- การศึกษา 

- สาธารณสุข 

-เคหะและชุมชน 
- สังคม

สงเคราะห 

- สรางความ
เขมแข็ง 

- การรักษาความ

สงบภายใน 
- การพาณิชย 

- งบกลาง 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
สำนักปลัดฯ 

(งานพัฒนาชุมชน) 

สำนักปลัดฯ 
(งานพัฒนาชุมชน) 

     สำนักปลัดฯ 

 (งานปองกัน ฯ) 

      กองคลัง 
     สำนักปลัดฯ 

 (งานปองกัน ฯ) 
 (งานพัฒนาชุมชน) 
 

กองชาง/ 

กองคลัง 

2 การพัฒนาดานความเขมแข็งของ

ชุมชน 

บริการชุมชนและ

สังคม 

 

- การรักษาความ

สงบภายใน 

- การศาสนา 
วัฒนธรรม ฯ 

- การพาณิชย 
 

สำนักปลัดฯ 

 (งานพัฒนาชุมชน) 

กองการศึกษา 
 

กองคลัง/กอง
สาธารณสุข 

 

กองชาง/ 
กองสาธารณสุข 

ฯ 
 

 

กองชาง/ 
สำนักปลัดฯ 

 

3 การพัฒนาดานการกีฬา ศาสนา

วัฒนธรรมและภูมปญญาทองถ่ิน 

บริการชุมชนและ

สังคม 
 

- การศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- บริหารท่ัวไป 

กองการศึกษา 

 
 

สำนักปลัดฯ 

 (งานธุรการ) 
 

สำนักปลัดฯ 

/กอง
สาธารณสุข ฯ/

กองชาง 

 

สวนท่ี 3 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

4 การพัฒนาดานสาธารณสุข 

สาธารณูปโภคและโครงสราง

พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ 
 

บริการชุมชนและ

สังคม 

 

 

- อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- เคหะและชุมชน 

- สาธารณสุข 

กองชาง 
 

กองชาง 

กองสาธารณสุข 

สำนักปลัด/ 
กองศึกษา/ 

กองคลัง 

5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ท่ีด ี

บริหารท่ัวไป 

 

 

บริหารงานท่ัวไป 

 

สป./ 

กองคลัง 

 

กองชาง/ 

กอง

สาธารณสุข /

กองการศึกษา 

 

 

 

 


