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บทที่ 1 
บทน า 

 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542  มาตรา  15  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  ทั้งนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     พ .ศ. 2548       ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  2  ประเภท  คือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี    เพ่ือเป็นกระบวนการก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามวัตถุประสงค์  นโยบาย  และเปูาหมายที่วางไว้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางระบบการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เพื่อเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง
ในด้านนโยบายการพัฒนา  เนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาด าเนินการ  ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. 2555 – 2559)  แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง  โดยมี
เปูาหมายการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งได้อาศัยกระบวนการประชาคม  ในการระดมความคิดเห็นและ
ความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อก าหนดอุดมการณ์ร่วมและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และครอบคลุมภารกิจในทุก ๆ 
ด้าน  ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนด  ครอบคลุมประชากรกลุ่มเปูาหมาย  อันได้แก่  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้าน  ในเขตต าบลดอนประดู่  โดยมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  นโ ยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาจังหวัด  การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่  ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด  และประโยชน์สูงสุดที่
ชุมชนจะได้รับต่อไป 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด  บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นมโนทัศน์ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนประดู่ ในช่วงปี  พ.ศ.2556-2560   ซึ่งเป็นเอกสารวิชาการท่ีเป็นต้นแบบในการพัฒนา 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
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เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่  สอดรับกับแนวทางพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพัทลุง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีของแต่ละปี 
เพ่ือเป็นเอกสารทางวิชาการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้ชัดเจนและเป็นต้นแบบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาช่วงต่อไป  
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความ

เห็นชอบ 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
3. ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที่   2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่      อ าเภอปากพะยูน    จังหวัดพัทลุง    จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ 

มกราคม ๒๕๓๙   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาดกลาง   มีหมู่บ้านจ านวน    11    หมู่บ้านอยู่ในเขตท้องที่
รับผิดชอบ 

๑.1) สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง ต าบลดอนประดู่     เป็นต าบลในเขตการปกครองท้องที่ของอ าเภอปากพะยูน         

จังหวัดพัทลุง       ประกอบด้วย     11      หมู่บ้าน     ได้แก่   

1. หมู่ที่   1 บ้านทางทราย 

2. หมู่ที่   2 บ้านท่าไหล 

3. หมู่ที่   3 บ้านแหลมยาง 

4. หมู่ที่   4 บ้านดอนประดู่ 

5. หมู่ที่   5 บ้านกล้วยเภา 

6. หมู่ที่   6 บ้านหัวควน 

7. หมู่ที่   7 บ้านชายพรุ 

8. หมู่ที่   8 บ้านควนเผยอ 

9. หมู่ที่   9 บ้านไทรพอน 

10. หมู่ที่   10 บ้านศาลาทวด 

11. หมู่ที่   11 บ้านชายห้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่    มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง    ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง       จังหวัดสงขลา 
สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม     ชาวบ้านส่วนใหญ่ในต าบลประมาณ    80%   จะ 

ยึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก    ส าหรับพื้นที่บางส่วนของต าบล   จะเป็นเนินสูงพ้ืนที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูก
ยางพารา 
  เนื้อท่ี โดยประมาณ 42    ตารางกิโลเมตร     หรือ    ประมาณ     26,250    ไร่      เป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตรประมาณ      21,000    ไร่ 
 
 



 - 4 - 

  ประชากร ทั้งสิ้น   6,441  คน แยกเป็นชาย   ๓,๑๖๓  คน      หญิง ๓,๒๗๘ คน    
จ านวน   ๑,๙๔๔  ครัวเรือน    จ าแนกได้ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน(ครัวเรือน) จ านวนประชากรทั้งหมด(คน) 
หมู่ที่  1  บ้านทางทราย 
หมู่ที่  2  บ้านท่าไหล 
หมู่ที่  3 บ้านแหลมยาง 
หมู่ที่  4 บ้านดอนประดู ่
หมู่ที่  5  บ้านกล้วยเภา 
หมู่ที่  6 บ้านหัวควน 
หมู่ที่  7 บ้านชายพร ุ
หมู่ที่  8 บ้านควนเผยอ 
หมู่ที่  9 บ้านไทรพอน 
หมู่ที่ 10 บ้านศาลาทวด 
หมู่ที่ 11 บ้านชายห้วย 

106 
70 
178 
109 
185 
332 
291 
137 
147 
162 
227 

๓๕๒ 
๒๔๐ 
๕๙๐ 
๓๖๗ 
๖๒๑ 

๑,๑๕๙ 
๘๗๔ 
๔๘๑ 
๔๗๔ 
๕๑๖ 
๗๖๗ 

รวมท้ังสิ้น 1,944 ๖,๔๔๑ 
 

(ที่มา ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   ณ  เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)  

๑.2) สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก    

รองลงมาคือ   อาชีพค้าขาย 
  ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลดอนประดู่   มีพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวจ าแนกเป็น ข้าวนาปี   ประมาณ   17,825   ไร่    ข้าวนาปรัง   ประมาณ   1,470   ไร่ 
ยางพารา   ประมาณ     5,820    ไร่        ไม้ผล/ไม้ยืนต้น  ประมาณ    220   ไร่     พืชผัก   ประมาณ    25    ไร่     
และอ่ืน  ๆ    ประมาณ   890    ไร่ 
 (ที่มา   :   ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพะยูน )     
   

  พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก   คือ  ข้าวเล็บนก  ข้าวขาวบางแก้ว   ข้าวสังหยด   และข้าวไอ้เฉี้ยง    
  หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่    ได้แก่     

 โรงอิฐ  จ านวน ๑       แห่ง   ร้านเสริมสวย          จ านวน  ๔    แห่ง 
 ปั้มน้ ามัน  จ านวน ๖      แห่ง    ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด จ านวน ๑    แห่ง 
 โรงสีข้าว  จ านวน ๓      แห่ง   ร้านค้า  จ านวน  ๕๒  แห่ง  
 ร้านวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๓     แห่ง   ฟาร์มหมู  จ านวน  ๔    แห่ง 
 ฟาร์มไก่  จ านวน ๒      แห่ง   กระจกอลูมิเนียม จ านวน  ๑    แห่ง  
 เหล็กดัด  จ านวน ๒     แห่ง   โรงกลั้นเหล้า  จ านวน  ๖     แห่ง  
 คลินิก  จ านวน ๓       แห่ง    ร้านอาหาร  จ านวน  ๓    แห่ง 
 ร้านท่อไอเสีย จ านวน ๑      แห่ง   ร้านซ่อมแอร์  จ านวน  ๑  แห่ง  
 ร้านคอมพิวเตอร์ จ านวน  ๒    แห่ง  
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๑.3) สภาพทางสังคม 
การศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ จ าแนกได้ดังนี้ 

 ระดับอนุบาลและปฐมวัย     4      แห่ง     ประกอบด้วย 

~ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน ตั้งอยู่หมู่ที่   11 

~ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่   7 

~ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ ตั้งอยู่หมู่ที่   10 

~ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดไทรพอน ตั้งอยู่หมู่ที่   9 
 ระดับประถมศึกษา     4     แห่ง        ประกอบด้วย 

~ โรงเรียนวัดหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่   3 

~ โรงเรียนบ้านดอนประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่   4 

~ โรงเรียนวัดควนเผยอ  ตั้งอยู่หมู่ที่   10 

~ โรงเรียนวัดไทรพอน  ตั้งอยู่หมู่ที่   9 
 ระดับมัธยมศึกษา     1    แห่ง    คือ 

~ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่    11 
 ระดับชุมชน     ประกอบด้วย     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   11    แห่ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)     1    แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่    1 
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่    7 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด      6     แห่ง   ได้แก่ 

~ วัดมงคลนิมิต  ตั้งอยู่หมู่ที่   2 

~ วัดดอนประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่   4 

~ วัดอัมพวันนิมิตร  ตั้งอยู่หมู่ที่   6 

~ วัดไทรพอน  ตั้งอยู่หมู่ที่   9 

~ วัดควนเผยอ  ตั้งอยู่หมู่ที่   10 

~ วัดหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่   11 
การสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล(สถานีอนามัย)   3    แห่ง   ได้แก่ 

~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่    3 

~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่   5 

~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านไทรพอน ตั้งอยู่หมู่ที่  9 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ    100 

๑.4) การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่     มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน 
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สายหาดใหญ่  -  ปากพะยูน โดยวิ่งผ่านหมู่ที่  3 , 4 , 6 , 7 , 11  นอกเหนือจากนั้นยังมีรถไฟวิ่งผ่าน หมู่ที่   9 , 10     
โดยมีจุดหยุดรับ   -   ส่ง  ผู้โดยสาร      ตรงปูายหยุดรถที่   ปูายควนเผยอ 
  การไฟฟ้า ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน   
  แหล่งน้ า ประชากรมีน้ าประปาใช้    ๑,๓๖๗   ครัวเรือน  มีคลอง   ๖    สาย  สระน้ า  ๑    แห่ง     
ประปาหมู่บ้าน   ๙   แห่ง    บ่อบาดาล    ๙    แห่ง    บ่อน้ าตื้น    ๓๑    แห่ง 
 

๑.5) ข้อมูลอ่ืน   ๆ 
มวลชนจัดตั้ง  

~ มีลูกเสือชาวบ้าน      2   รุ่น    จ านวน      700    คน 

~ กลุ่มแม่บ้าน 11   กลุ่ม 

~ กลุ่มออมทรัพย์ 9    กลุ่ม 

~ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 11    หมู่บ้าน 

~ ไทยอาสาปูองกันชาติ    1   รุ่น จ านวน    88    คน 

~ กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      2    รุ่น    จ านวน   37   คน 

~ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) จ านวน   ๓๖  คน  

~ อาสาสมัครต ารวจบ้าน  ๑  รุ่น  จ านวน  ๔๐  คน 
๒.1 ศักยภาพในต าบล 

ก.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ 
1) จ านวนบุคลากร     จ านวน   ๔๐  คน  ข้าราชการ ๑๙ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๘ คน 

พนักงานจ้างทั่วไป ๓ คน 
-  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน   ๑๒    คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการคลัง         จ านวน     ๖.    คน 
-  ต าแหน่งในส่วนโยธา     จ านวน     ๕      คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม        จ านวน   ๑๗     คน 

2) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ 
   ประจ าปีงบประมาณ     ๒๕๕๔    ทั้งสิ้น    จ านวน  ๒๙,๘๔๘,๗๔๐.๙๕ บาท   

-  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน       ๘๕๘,๔๖๙.๗๖    บาท 
-  การจัดสรรรายได้ภาษีจากส่วนกลาง  จ านวน  ๑๑,๗๔๕,๘๖๔.๑๙    บาท  
-  เงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน    ๘,๕๐๙,๘๘๗    บาท  
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                              จ านวน    ๘,๗๓๔,๕๒๐    บาท  

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
1) ภูมิประเทศ 

ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
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 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

2) การรวมกลุ่มของประชาชน 

~ กลุ่มอาชีพ  16 กลุ่ม 

~ กลุ่มออมทรัพย์  9 กลุ่ม 

~ กลุ่มอ่ืน ๆ  11 กลุ่ม 
 

จุดเด่นของพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองห้วยเผยอ  ,  คลองท านบ  ,  คลองช้าง  ,  คลองหัวควน     และ 

คลองท่าไหล    ไหลผ่าน   ท าให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนประดู่   ประมาณ   80%   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 
 

ค. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537  (และแก้ไข 

เพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่  ๖)   พ.ศ.  ๒๕๕๒)  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ    ตามมาตรา   67   ซึ่งมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล   ดังนี้  คือ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
1.2 รักษาความสะอาดของถนน   ทางเท้า   ทางเดิน   และท่ีสาธารณะ   รวมทั้งก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1.3 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
1.4 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 ส่งเสริมการศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม 
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผู้สูงอายุ   และผู้พิการ 
1.7 คุ้มครอง   ดูแล   และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.8 บ ารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ   หรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็น  และสมควร 
2. อ านาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ   ตามมาตรา    68 

2.1 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค    บริโภค   และการเกษตร 
2.2 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
2.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
2.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม   การกีฬา   การพักผ่อนหย่อนใจ   และสวนสาธารณะ 
2.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
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2.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
2.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
2.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
2.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.10 ให้มีตลาด   ท่าเทียบเรือ   และท่าข้าม 
2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
2.12 การท่องเที่ยว 
2.13 การผังเมือง 

 
๒.2 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ที่ผ่านมาดังนี้ 
1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้สนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการเกษตรกรรม  
จัดระบบแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชน  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง การ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ   ส่งเสริมการฝึกอาชีพ การปูองกันและก าจัดศัตรูข้าว และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้แก่เกษตรกร  

2. การด าเนินงานด้านสังคม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กสตรี  คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและการ
นันทนาการ  จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน การออกก าลังกาย   การแข่งขัน
กีฬา   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ  
ก่อสร้างที่ท าการ อปพร. จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย 

3. การด าเนินงานด้านการศึกษา    ศาสนา   และวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในต าบล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เช่น
ประเพณีลากพระ ประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมรดน้ าผู้สูงอายุ   กิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา ประเพณีลอยกระทง 
และส่งเสริมสนับสนุนการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบล  

4. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยาย ถนน  

ไฟฟูา ประปา  ในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย  
5. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ  ปรับปรุง ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ า   ก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ขุดสระน้ า  ฝายกักเก็บน้ า คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

6. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
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องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดสรรงบประมาณ    เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแก่ 
สถานีอนามัยในการปูองกันโรคให้แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ จัดท า
โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดสร้างลานกีฬา โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภคเพ่ือลดโรค โครงการปูองกันยาเสพติด การบ าบัดผู้เสพ ผู้ติดยา 

7. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มีการปลูกต้นไม้  ปล่อยพันธุ์ปลา ขุดลอกคูคลอง ก าจัด
วัชพืช  การผลิตก๊าซจากมูลสัตว์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

8. การด าเนินงานด้านการเมือง และ การบริหารจัดการที่ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ปรับปรุงส านักงาน ทั้ง  

ภายในภายนอกอย่างเหมาะสมกับความจ าเป็น    ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานส่วนต าบล ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  การติดตั้งหอกระจายข่ าวใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการประชาชนมีความประทับใจ  และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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บทที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –– ๒๕๕๙)  ๒๕๕๙) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่ชี้น าการพัฒนาประเทศ
ระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 
๒๕๗๐ ซึ่งก าหนดไว้ว่า  “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจพันธกิจ    
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง 

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็น
ธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ 
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์  
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ  สติปัญญา อารมณ์  คุณธรรม  จริยธรรม 

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ  และยั่งยืน  มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
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๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
 เป้าหมายหลัก 

๑) สร้างอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน  ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง  สัดส่วน 
     ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า  ๕.๐  คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มึสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่

ต่ ากว่าร้อยละ  ๓.๐  ต่อไป  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเพ่ิม
พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 
     ร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน     
     นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น 
๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่

เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการ
ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หัวเปรียบเทียบกับล าดับชั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 



 - 12 - 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต 
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ

ชุมชน 
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เข้มแข็งภาคเกษตร 
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ในอนุภูมิภาคต่างๆ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่

สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
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5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง

เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่

ระดับชุมชนท้องถ่ิน 
 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ

เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
๑.๒) จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
๑.๓) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ

การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
๑.๔) บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ 

2. นโยบายเศรษฐกิจ 
2.๑) นโยบายสร้างรายได้ 
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2.๒) นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.๑) นโยบายการศึกษา 
3.๒) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
3.๓) นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.๔) นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

5.๑) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
5.๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อ

สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม 
 

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
 ๑.๓ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากภาวะภัยธรรมชาติ  
 ๑.๔ การแก้ไขปัญหาความยากจน  
 ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนให้เข้มแข็ง  
 ๑.๖ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ  
                    ในการบริหารจัดการ 
 ๑.๘ เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบสังคม  
 ๑.๙  จัดระเบียบสังคม  
 ๑.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย  
 ๑.๑๑ เร่งรัด ฟ้ืนฟู บูรณะ พัฒนา แหล่งน้ าขนาดเล็ก  
๒. นโยบายความม่ันคงภายใน  
 ๒.๑ น้อมน าพระบรมราโชวาทโครงการพระราชด าริ 
 ๒.๒ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๒.๓ ให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกของประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
                 พระมหากษัตริย์  
 ๒.๔ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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๓.         นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
 ๓.๒ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๓.๓ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  
 ๓.๔ ส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรี และคนพิการให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 ๓.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง  
๔. นโยบายเศรษฐกิจ  
 ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 ๔.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย  
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๕.๑ เร่งรัดบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๕.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๕.๓ จัดท ามาตรการ/แผนเฉพาะกิจ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๕.๔ ด าเนินมาตรการลดผลกระทบและความเดือดร้อนของปกระชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
               ดา้นอุทกภัย 
๖. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๑ การพัฒนาระบบการบริหารให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
               ทีด่ ี
 ๖.๒ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 ๖.๓ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน  
 ๖.๔ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ๖.๕ การบริหารงาน การจัดท าแผนพัฒนา และการจัดท าค าของบประมาณของจังหวัด และกลุ่ม  
               จังหวัดแบบบูรณาการ 
 ๖.๖ สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
 ๖.๗ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ๖.๘ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 

แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด  

  วิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง  (Vision) 
 “เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๔. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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๕. พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจและพึงพอใจ  
 เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 ๑.  เพ่ิมรายได้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโดยการเพิ่ม
ผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 ๒.   รายได้ จาก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน จากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ า 
 ๓.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต
และทรัพย์สิน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นความเป็นไทย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง และชุมชน
เข้มแข็ง 
 ๔.  ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนได้รับการรับรองสิทธิในที่ดินอย่างเมาะสม
และเป็นธรรม 
 ๕.  บุคลากรภาครัฐเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
                         และท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอปากพะยูน      จังหวัดพัทลุง    ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา    ดังนี้  

(1) ให้อ าเภอปากพะยูนเป็นศูนย์กลางแห่งการค้า   การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรม   และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพัทลุง 

(2) ให้อ าเภอปากพะยูน ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ทั้งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ   เพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน   ในอนาคต 

(3) ให้อ าเภอปากพะยูน เป็นเมืองเกษตรกรรม   ที่มีสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี  
ผลผลิตสูง   ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกท้ังในและนอกฤดูกาล  

(4) ให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในเรื่องการเมืองการปกครอง   และการพัฒนาทุก
ระดับอย่างแท้จริง    ตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ร่วมท า   
ร่วมแก้ปัญหา 

(5) ให้อ าเภอปากพะยูน เป็นเมืองน่าอยู่      ผู้คนน่ารัก  ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านการศึกษา    ร่างกาย   จิตใจที่ดีงาม   และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา    ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงและขยายระบบการให้บริการสาธารณูปการต่าง ๆ  ให้เหมาะสม 
(2) ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนการกีฬาของเด็ก   เยาวชน   และประชาชนทั่วไป 
(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบการคลังให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
(5) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
(7) จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ   และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(8) ปูองกัน  ควบคุม  และระงับโรคติดต่อในชุมชน 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้องพิจารณาใน
มิติด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา  ทั้งนี้การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา   ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น  โดยสามารถประเมินสภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้  ๓  มิติ  คือ 

๑) มิติด้านคุณภาพชีวิตของประชากร ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ  สุขภาพ สวัสดิการและการ
สังคมสงเคราะห์  สาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา วัฒนธรรมและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๒) มิติด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
๓) มิติด้านการเมืองการบริหาร 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
  มิติด้านคุณภาพชีวิตของประชากร 
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
-  ร้อยละ  ๘๐  ของอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีเป็น
เกษตรกรรมอันได้แก่  ท านา  ท าสวนยาง  สวนผลไม้  เลี้ยง
สัตว์  ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปีจากอาชีพไม่สูงมากนักประมาณ  
๑๕,๐๐๐ บาท  ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท 
-  การอพยพแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
สังคมเมือง 
-  อาชีพเสริมมีรายได้ไม่เพียงพอกับระดับความต้องการ  
-  การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่เด่นชัดและไม่
เข้มแข็ง 
-  การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางกลุ่ม  ยังเป็น
เรื่องของผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย  และอิทธิพลนอกระบบ  
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๒. ปัญหาด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
๓. รัฐสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
๔.  ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
๕. ปัญหาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
๖.  ปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
  มิติด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
7.  ปัญหาด้านอุทกภัย 
 

-  ขาดการส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน 
-  เกษตรกรมีหนี้สิน  ท าให้การออมมีน้อยเม่ือเทียบกับรายได้
โดยรวม 
-  การด าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพยังไม่ชัดเจน 
-  การด าเนินการด้านการปูองกันและควบคุมโรคยังเป็น
รูปแบบตั้งรับ ไม่ใช่เชิงรุก 
-  พ้ืนที่บางส่วนยังไม่ขาดแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค/บริโภคท่ีสะอาด
และไม่เพียงพอแก่ความต้องการ 
-  รัฐสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ยังไม่ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มเปูาหมายทั้งหมดในพื้นที่  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้ติดเชื้อเอดส์(ซึ่งไม่
สามารถรับทราบข้อมูลเชิงปริมาณท่ีชัดเจนได้) 
-  ในด้านการสังคมสงเคราะห์  ยังไม่มีมาตรการตรวจสอบ 
เบื้องลึกถึงสภาพข้อเท็จจริง 
-  สัดส่วนของการพัฒนาที่ผ่านมามุ่งเน้นด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐานมากเกินไป  โดยเฉพาะการคมนาคม 
-  ความต้องการด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชนในแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันไป  ในขณะที่งบประมาณใน
การด าเนินการด้านสาธารณูปโภคมีจ านวนจ ากัด  และใช้
งบประมาณมาก  ท าให้การพัฒนามีขอบเขตจ ากัดและการ
กระจายไม่ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
-  การส่งเสริมด้านการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยยังไม่ครอบคลุมแก่ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย 
-  การส่งเสริมจิตส านึกด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นยัง 
ไม่ชัดเจนและขาดการบูรณาการ 
-  การแทรกแซงคุกคามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
กระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้ความส าคัญของวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกปิดก้ัน 
-  ผลกระทบจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาความ
ยากจน  ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานในชุมชนและน ามาซึ่ง
ปัญหาอบายมุข เช่น การลักขโมย  การพนัน  ยาเสพติด 
 
-  สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม  และมีล าคลองไหลผ่าน
ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
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๘.  ปัญหาด้านแหล่งน้ าและภาวะภัยแล้ง 
 
 
๙.  ปัญหาความสะอาดและขยะมูลฝอย 
 
 
 
  มิติด้านการเมืองการบริหาร 
๑๐. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 

-  พ้ืนที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย  เนื่องจากระบบ
ชลประทานไม่เพียงพอ  และแหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน
ในช่วงหน้าแล้ง 
-  ชุมชนยังขาดระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ดี 
-  ประชาชนขาดวินัยในการทิ้งขยะ 
-  ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น สวนปุา  
สวนสาธารณะ  สวนสมุนไพร  ลานกีฬา 
 
-  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจหรือการให้ความส าคัญ
ต่อการปกครองท้องถิ่น 
-  ระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน  การประเมินผลและ
ติดตามผล  การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ยังไม่เข้มงวด 
-  อุดมการณ์ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นไม่มีความ
เป็นเอกภาพเดียวกัน  ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ทิศทางท่ี
ชัดเจน ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

 
 

3. 2 . 1) ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
1. มีตลาดกลางทางด้านเกษตรในระดับต าบล 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและระบบสหกรณ์ 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน อันได้แก่  ถนนคสล./ลาดยาง  ไฟฟูา  ประปา  โทรศัพท์ 
4. จัดให้มีระบบชลประทานที่ดี 
5. ด าเนินด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
6.  ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสาทางสังคม 
7. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน 
8. ส่งเสริมการออกก าลังกายทุกกลุ่มอายุ 
9. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. 2 . 2) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา     
          ในอนาคตของท้องถิ่น   ด้วยเทคนิค   SWOT     Analysis 

  จุดเด่น 

- เป็นต าบลทางเกษตรกรรม  อาชีพหลัก คือการท านา มีการปลูกข้าวสังหยดที่มีคุณค่าทางอาหาร  
สูงและมีชื่อเสียงระดับประเทศ 

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เพราะมีสายน้ า  มีคลองต่าง ๆ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ า   
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ซึ่งเป็นอาหารส าหรับประชากรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- เป็นสังคมเกษตรกรรม   ที่มีวิถีชีวิตของคนในต าบลที่ผูกพันกันในลักษณะเครือญาติ  มีค่านิยม  
ประเพณี วัฒนธรรม  ความเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน 

- มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  มีศักยภาพ  มีความสามัคคี ตลอดจนความร่วมมือของคนในต าบลเป็นอย่างดี  
  จุดด้อย 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

- ในช่วงฤดูฝนต้องประสบปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตรเสียหายทุกปี 

- ยังมีปัญหาความยากจน  ปัญหาหนี้สิน ปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากข้ึน  และพฤติกรรมความเสี่ยงของ
วัยรุ่นเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข 

- แนวโน้มในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถูกท าลายมากยิ่งข้ึน  เช่น  สัตว์น้ า   
ต้นไม้  น้ าเสีย  ขยะ และอ่ืน ๆ 

- ขาดการจัดการเรื่ององค์ความรู้/การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ขาดการจัดการด้านตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตจากการเกษตร 
  โอกาส 

- มีแหล่งน้ าในการท าการเกษตร มีการก่อสร้างระบบชลประทานทั้งต าบล  

- ต าบลดอนประดู่ มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและมีรถประจ าทางวิ่งผ่าน  ท าให้เดินทางไปตัว  
อ าเภอปากพะยูนหรือไปอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สะดวกสบาย สามารถน าผลผลิตออกจ าหน่ายได้สะดวก  

- สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอปากพะยูนได้  เพราะมีคลอง  แม่น้ า ไหลผ่าน  ใน  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ก่อสร้างสวนสาธารณะ  หรือ จัดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 

- มีการด าเนินการก่อสร้างระบบคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร ท าให้เกษตรกรได้รับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
อุปสรรค 

- เกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งทุกปี คุณภาพดินเปรี้ยว 

- ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  เพื่อ  

คุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลดีขึ้น 

- ราคาผลผลิตทางการเกษตร  ไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน  มีหนี้สิน  

- ภัยคุกคามจากลัทธิบริโภคนิยม  การเสพข้อมูล  สื่อภายนอก  โดยขาดวิจารณญาณ  ท าให้ส่งผล 

กระทบต่อค่านิยม  ความเชื่อ  และประเพณี  อันดีงาม  โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เลียนแบบดารา หรือค่านิยมสังคมเมือง  

ส่งผลให้เกิดผลด้านลบเป็นอุปสรรคในการพัฒนาต าบล 

             -   ยังขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในต าบลในด้านต่างๆ 
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บทที่   4 
วิสัยทัศน์    พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

4.1. วิสัยทัศน์  (vision) 

“เกษตรกรรมดีเด่น มุ่งเน้นการศึกษา 
                                            ส่งเสรมิการกฬีา   สุขภาพดีถ้วนหน้า 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

4.2. พันธกิจ  (Mission)   การพัฒนาท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม   การแปรรูปผลิตภัณฑ์   และส่งเสริมการลงทุน 
2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีมาตรฐาน  
3) การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี   คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   ศาสนา   วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ 
6) ส่งเสริมกิจกรรมการปูองกันโรคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7) พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี   ตลอดจนความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
8) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัว  และชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

4.3. จุดมุ่งหมาย  (Goals)   เพ่ือการพัฒนา 
1) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนประดู่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์  จปฐ . 
2) จัดให้มีการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความสะดวก 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี   คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา   และอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5) สนับสนุนการด าเนินงานรักษาความสงบเรียบร้อย  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขการปูองกันโรค  แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนทั่วไป 
7) พัฒนาการเมืองเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   การจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
8) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนในการพึงตนเองและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 


