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ส่วนที่   ๑ 
บทน า 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนประดู่   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการ

วางแผนการพัฒนาของ เทศบาลต าบลดอนประดู่   เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการวางแผนในการพัฒนา
เทศบาล ต าบลในอนาคต   โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕  - ๒๕๕๙) แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
แผนพัฒนาอ าเภอปากพะยูน และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ   กระบวนการ  ขั้นตอน  
และระยะเวลาด าเนินการ 
  ทั้งนี้    เทศบาล ต าบลดอนป ระดู่   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว   และเพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา   ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบาลต าบลดอนประดู่   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๙)   ของเทศบาลต าบลดอน
ประดู่ข้ึน   ตามแนวทางการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต   โดย
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในด้ านนโยบาย
การพัฒนาท้องถิ่น   เนื้อหาสาระ   กระบวนการ  ขั้นตอน   และระยะเวลาด าเนินการ   เพื่อบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนา เทศบาล ต าบลตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา เทศบาล ต าบลในช่วงเวลาสามปีให้มีความสอดคล้องและสามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง  ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะด าเนินการตามเอกสาร

งบประมาณประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้เมื่อได้รับงบประมาณ 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒    มาตรา  ๑๖   และมาตรา  ๑๙   บัญญัติให้เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   ทั้งนี้   ตามระเบียบกระทรว งมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ .ศ.   ๒๕๔๘    ได้ก าหนดรูปแบบการจัดท า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้   ๒    ประเภท   คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแผนพัฒนาสามปี   เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   นโยบายและเปูาหมายที่วางไว้   
  เทศบาลต าบลดอนประดู่     จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น   ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับ
ปัญหา   ความต้องการของประชาคมและชุมชน   โดยให้น าข้ อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา   ปัญหา   ความต้องการ   และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหาร    
ท้องถิ่นแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๑. เทศบาลต าบลดอนประดู่มีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗  - ๒๕๕๙)  เพ่ือน า 
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้จัดท าไว้ 

๒. เทศบาลต าบลดอนประดู่จะมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนาส าหรับผู้บริหารและเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 

๓. เทศบาลต าบลดอนประดู่  ได้บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการใช้ 
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือใช้พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)  และการด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ 
จะเป็นแนวทางในการก าหนดข้อเสนอแนะ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต 
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ส่วนที่   ๒ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
ในปี  พ.ศ. ๒๓๗๗   สมัยรัชกาลที่  ๓ ฝุายแขกสะสมก าลังเข้มแข็งมากขึ้น  ตนกูอะมัสสะอัด ,   

ตนกูอับดุลละห์  หลานพระยาไทรบุรีกับหวันบาหลี  แขกสลัด  พร้อมใจกันยกเข้าตีเมืองไ ทรบุรีแตกอีกครั้ง 
พระยาไทรบุรี(แสง  ณ  นคร )  หนีมาอยู่กับพี่ชายที่เมืองพัทลุงเหมือนกับ ครั้งก่อน  เมื่อพวกแขกตีเมืองไทรบุรี
ได้แล้ว  ก็ยกทัพไปตีเมืองตรังอีกทัพหนึ่งและแยกไปตีสงขลาอีกทัพหนึ่ง 
  ทางสงขลาพวกแขกยกทัพไปตี ได้ถึงปลักแรด  เขารูปช้าง  ฝุายเมืองพัทลุ งกับเมือง
นครศรีธรรมราชก็เกณฑ์ทัพให้พระยาไทรบุรี   ไปตีเอาไทรบุรีคืน  ฝุายหนึ่งให้พระปลัดจุ้ย (จุ้ย  จันทโรจน์วงศ์ )  
ยกไปตีทางสตูลกองหนึ่ง  คราวนี้ต้องท าศึกมากเพราะเป็นศึกหลายด้าน  เฉพาะสตูลต้องรบกันถึงขั้นตะลุมบอน
ฝุายไทยน้อยกว่าสู้แขกไม่ได้ต้องถอยร่น   แขกต ามมาตีถึงดอนประดู่   ฝุายไทยตั้งค่ายกันทัพที่บ้านดอนประดู่    
โดยมีแม่กองช้างชื่อ  ขุนไชยคีรี  ชาวบ้านบางใคร (พ่อของขุนไชยคีรี  พรหมทอง  ต้นตระกูล  ไชยคีรี  ปูุของ
อาจารย์ชุม  ไชยคีรี )  เป็นหัวหน้ารวมก าลังต่อต้านกองทัพแขก  รบกันจนล้มตายมากมายทั้งสองฝุาย   จน
ปรากฏมีคูค่าย  มีปุาช้าแขกอยู่ทางทิศใต้  ปุาช้าไทยอยู่ทางทิศเหนือในบริเวณชุนชนดอนประดู่  ฝุายกองทัพ
หลวงของไทยเข้าตีแขกทางปลักแรด  ถอยกลับไม่ได้  ก็ยกกองทัพมาตั้งรับแขกอยู่ที่ด่านทางรวมไปพัทลุง  สตูล  
และสงขลา  คราวนี้ฝุายไทยท าค่ายด้วยต้นกล้วยปุา  พอรวมก าลั งกันได้ก็เข้าโจมตีแขก ยึดเมืองสตูลกลับคืนมา
ได้  และเข้าตีทัพแขกท่ีดอนประดู่  แตกพ่ายไปทางเมืองตรัง 
  ปัจจุบันปุาช้าแขกไม่มีแล้ว  เหลือเพียงปุาช้าไทยซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ปุาช้าค่ายไทรบ้าง ปุาช้า
ค่ายพระยาไทรบ้าง  ปุาช้าค่ายชะไทรบ้าง  แต่ลูกหลานชาวบ้านดอนประดู่ เรียกเป็นทางการว่า  ฌาปนสถาน
ค่ายพระยาไทรบุรี ”   ส่วนด่านทางรวมไปพัทลุง  สตูล และสงขลานั้น  ปัจจุบันเป็นบริเวณบ้าน ค่าย  ตั้งอยู่ที่
ชุมชนบ้านห้วยลึก  มีศาลาอยู่หน้าค่ายในอดีตปรากฏอยู่  แต่ปัจจุบันช ารุดไปหมดแล้ว  ส่วนผู้คนที่หลบหนี
ข้าศึกไปขุดหลุมหลบซ่อนอยู่นั้ น  ก็อพยพไปปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า  “บ้านเพิง”  ปัจจุบันคือ
บ้านหัวไทร  ต าบลห้วยลึกแห่งหนึ่ง และต าบลดอนประดู่แห่งหนึ่ง  โดยมีล าน้ าผ่านกลาง 
  นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานอ้างอิง  เรื่องการรบกับทัพแขกท่ีสตูล  พัทลุง  และสงขลา  ใน
สมัยรัชกาลที่  ๒  ถึงรัชกาลที่  ๓  จากหอสมุดแห่งชาติที่อาจารย์สมนิด  โกศัยกานนท์  ลูกหนังอ่ิม  จอแพร(อ่ิม 
โกศัยกานนท)์  ก านันคนท่ี  ๒   ของต าบลห้วยลึกบันทึกไว้ในหนังสือ “ต้นตระกูล”  พิมพ์เมื่อปี  ๒๕๔๒  ว่า 
  “โจรสลัดเมื่อตีเมืองตรัง  พัทลุง  และขอบเขตชายแดนของสงขลาได้หมดแล้ว  เตรียมตัวบุกตี
เมืองสงขลาต่อไป   เจ้าพระยาสงขลาน าก าลังส่วนหนึ่งมาตั้งรับที่บ้านห้วยลึก  เพราะห้วยลึกสมัยนั้นเป็น
ทางผ่านเข้าศึกเดินทัพทางบก จากพัทลุงไปสงขลา  ค่ายที่บ้านห้วยลึกของเจ้า พระยาสงขลาจึงต้องเข้มแข็งมาก  
และนี่เองจึงเป็นที่มาของค าว่า “บ้านค่าย”  ส่วนพวกข้าศึกชาวไทร  ที่ยกมาจากพัทลุง   มาตั้งค่ายอยู่เหนือวัด
ดอนประดู่  แถบนั้นจึงเรียกว่า  “ค่ายชาวไทร”  จนถึงปัจจุบัน   ศึกชาวไทรคราวนั้นเป็นที่หวาดกลัวของผู้คน
เป็นอันมาก  ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งหนีไปขุดหลุม  ขุดเพิงหลบซ่อน  แถบนั้นจึงเรียกว่า “บ้านเพิง ” 
(ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอปากพะยูน) 
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  ชุมชนบางใคร 
  ชุมนบางใครเป็นชุมชนใหญ่เก่าแก่ท่ีมีมาก่อนดอนประดู่และห้วยลึก  ปัจจุบันเป็นปุาเสม็ด  
กลางปุามีเนินดิน(บัว)  ซากปรักหักพัง   ชาวบ้านเรียกว่า  “เขื่อน”   ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตต าบลห้วยลกึ  อ าเภอควน
เนียง  จังหวัดสงขลา   ห่างจากดอนประดู่ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 
  ชุมชนบางใคร  ล่มสลายไปเม่ือปลายสมัยรัชกาลที่  ๓  พร้อม ๆ กับชุมชนเก่าแก่บริเวณริม
ทะเลสาบสงขลา  คือ  ท่าเลียบ   และทุ่งแพร   ส่วนชุมชนที่ยัง ปรากฏอยู่จากริมทะเลสาบขึ้นมาตามสายน้ า ล า
คลอง  คือ  ชุมชนหัวไทร (บ้านเพงิ)  ดอนประดู  ่  ห้วยลึก  หัวเตย  บ้านผลุ้ง  และหนองจีน (โคกทราย) 
  หลังจากการท าสงครามกับแขกใน  พ .ศ.  ๒๓๗๗   ลูกน้องของขุนไชยคีรี   นา ยกองช้างถูก
กวาดต้อนบ้างล้มตายจากการสู้รบบ้าง   ที่ยังคงอยู่ก็มีขุนไชยคีรี  กับพรรคพวก  นอกนั้นก็อพยพไปตั้งหลัก
แหล่งสู่ชุมชนดอนประดู่  และชุมชนใกล้เคียง 
  หมดยุคของขุนไชยคีรีผู้พ่อ  ขุนไชยคีรี (พรหมทอง ) รุ่นลูก (ต้นตระกูลไชยคีรี )  ก็เป็นผู้น า
ชุมชนต่อจนปลดช่วงอ านาจให้กับหมื่ นไชยคีรี (ทุ่ม)  ซึ่งได้อพยพมาอยู่ที่ดอนประดู่  สร้างหลัก ปักฐาน  หักร้าง
ถางพง  เลี้ยงช้าง  สร้างสวนที่บริเวณบ้ านควนเผยอ (ควนทรุด)  ปัจจุบันสวนของหมื่นไชยคี รีก็คือวัดควนเผยอ  
หมู่ที่  ๑๐  ต าบลดอนประดู่ 
  จากค าบอกเล่าและห ลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าชุมชนบางใคร  หมดความส าคัญลงเป็น
ล าดับเพราะผู้น าชุมชนมีศักดิ์ลดลงเป็นหมื่น  ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนชุมชนต าบลดอน ประดู่มี การ
ขยายตัวของชุมชนหนาแน่นมากขึ้น  จากค าบอกเล่าของลูกสาวคนสุดท้องของหมื่นไชยคีรีว่า  เคยตามพ่อไป
ประชุมกับท่านขุน(ขุนห้วยลึกประชาราษฎร์)  ที่ห้วยลึกประจ า  แสดงให้เห็นว่าชุมชนห้วยลึก (ต าบลดอนประดู่ )  
เป็นชุมชนใหญ่ในละแวกนั้นในยุคหลัง 
  ชุมชนทุ่งแพร 
  ชุมชนทุ่งแพร  เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านท่าหยี  ต าบลห้วยลึก  เดิมเป็นชุมชนชาว
จีน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนบางใคร  ปัจจุบันเป็นปุา  เป็นทุ่งนา  ไม่ปรากฏหลักฐาน  แต่มีประวัติเล่าสืบ
ต่อกันมาว่า  เหตุที่เรียกทุ่งแพร  เพราะเป็นตลาดนัดขายผ้าแพรของชาวจีน  เนื่องจากมีเรือส าเภาล่ม  จึงเอาผ้า
แพรมาผึ่งแดด   ปัจจุบันบริเวณท่ีเรือล่ม  ชาวบ้านเรียกว่า “กูลั่ม”  อยู่ในลูกเล  เลยจากทะเลเหวนไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 
  ชุมชนทุ่งแพรนับเป็นตลาดนัดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส าคัญในอดีต  มีชาวจีนแล่นเรือมาค้าขายตั้ง 
“กงสี”  และเป็น “ยี่ปั๊ว”  ขายสินค้า  ชาวบ้านจากหนองจีน  ห้วยลึก  บ้านเพิง  ดอนประดู่  ท่าเลียบ  ปาก
พะยูน  จะน าผลผลิตมาแลกเปลี่ยนและขายบริเวณนี้  เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือสายหลักท่ีผ่านจากสงขลา
เข้าท่ีปากรอถึงท่าหยี  วกเข้าคลองท่าหยี  เข้าลูกเล  ถึงทุ่งแพร  ออกจา กทะเลเหวนผ่านท่าเลียบเข้าถึงปาก
พะยูน 
  สันนิษฐานว่า  เมื่อสิ้นรัชกาลที่  ๓  การค้าทางเรือระหว่างไทยกับจีนยุติลง  เพราะสมัย
รัชกาลที่  ๔  หันไปสนับสนุนการค้ากับยุโรป  และช่วงปลายรัชกาลที่  ๕  ไทยประสบปัญหาสงครามอินโดจีน
กับฝรั่งเศสและอังกฤษ  ซึ่งคุมการค้าอยู่ ทางใต้  ท าการค้าขายทางเรือไม่สะดวก  ตลาดทุ่งแพรที่เคยคึกคัก  
บางใคร  ชุมชนใหญ่ก็มีผู้คนลดน้อยลง  ลูกหลานของคนจีนโพ้นทะเลที่มีครอบครัวกับคนไทยก็หาหนทางอพยพ
ไปค้าขายยังชุมชนอ่ืนที่มีท าเลประกอบอาชีพดีกว่า  ผู้คนที่อพยพออกจากบ้านบางใครและทุ่งแพรน่าจะอพยพ
ไปตามล าคลอง  ๓ – ๔  ทาง  ด้วยกัน  คือ 

๑. ล่องไปตามทะเลไปขึ้นที่เกาะแกง หรือท่าเตียน 
๒. อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าไหลริมทะเลเหวน 
๓. อพยพไปทางปากคลองหัวควนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองหัวควน ใกล้ควนปิไหง 
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๔. อพยพไปตามทะเลเหวน  เข้าคลองหัวไทร ไปห้วยลึก  ดอนประดู่  หัวเตย  หน องจีน  หรือบางพวก
อาจจะเลยไปตามคลองใสท้อน  ขึ้นใสใหญ่หรือพรุพ้อก็มี 

 
 
ก่อตั้งต าบลดอนประดู่  
  ต าบลดอนประดู่เดิม  คือ  ต าบลห้วยลึกตั้งอยู่เขตการปกครองของอ าเภอทักษิณ  จังหวัด
พัทลุง  ซึ่งมีเขตการปกครองรวมไปถึงอ าเภอปากพะยูน  อ าเภอบางแก้ว  อ าเภอปุาบอน ของจังหวัด พัทลุง  
รวมถึงอ าเภอรัตภูมิ  บางกล่ า  ควนเนียง ของจังหวัดสงขลา  ในปัจจุบัน   สันนิษฐานว่า  มีการก่อตั้งชุมชนห้วย
ลึกขึ้นเป็นต าบลห้วยลึก  และแต่งตั้งต าแหน่งขุนเป็นในสมัยรัชกาลที่  ๕  จากค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่า
ว่า  ขุนห้วยลึกประชาราษฎร์(สงค)์  ต้นตระกูลมุสิกะศิริ  เป็นก านันคนแรก  ของต าบลห้วยลึก  และมีหมื่ นไชย
คีร(ีทุ่ม) ลูกของขุนไชยคีรี (พรหมทอง)  เป็นผู้ใหญ่บ้านดอนประดู่  หลังจากแยกการปกครองในปี  พ .ศ.๒๔๙๗  
จึงจัดตั้งชุมชนดอนประดู่  เป็นต าบลดอนประดู่  และแยกต าบลห้วยลึกให้อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอรัต
ภูมิ  จังหวัดสงขลา  ซึ่งสมัยนั้นอ าเภอรัตภูมิ  ยังตั้งอยู่ที่ปากบางภูมี  ส่วนต าบลดอนประดู่ก็แยกให้อยู่ในเขต
การปกครองของอ าเภอปากพะยูน  ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งที่แยกมาจากอ าเภอทักษิณ  และแบ่งเขตการปกครอง
เป็น  ๑๑   หมู่บ้าน  ประกอบด้วยกลุ่มบ้านต่าง ๆ คือ 
  หมู่ที่   ๑ บ้านทางทราย  ปากศาลา  โคกคอแห้ง 
  หมู่ที่  ๒ บ้านท่าไหล 
  หมู่ที่   ๓ บ้านหัวควน  
  หมู่ที่ ๔ บ้านดอนประดู่  สวนยาง  โคกโพธิ์  ม่วงใหญ่  โคกฉัดกร้อ  หนองโหน 
  หมู่ที่  ๕ บ้านกล้วยเภา  บ้านเก่า  ประดู่หอม  ทุ่งนอก 
  หมู่ที่ ๖ บ้านหัวควนตก  บ่อมุด  หัวเกาะกุน 
  หมู่ที่ ๗ บ้านชายพรุ   หนองคัน  ปุาพ้อ  โหนดแถว  หัวเปลว  สวนเหรียง  โคกม่วง 

ม่วงเตี้ย  เสือบูรณ์  ดอนกลาง  ดอนรักษ์ 
  หมู่ที่   ๘ บ้านห้วยเผยอ  หารแพะ  คลองเรือ 
  หมู่ที่ ๙ บ้านไทรพอน  ควนน้อย  ควนขุด 
  หมู่ที่  ๑๐ บ้านควนเผยอ  ควนดิน 
  หมู่ที่  ๑๑ บ้านชายห้วย  แหลมยาง 
 
  
 ท าเนียบก านันต าบลดอนประดู่ 

๑. ขุนห้วยลึกประชาราษฎร์    ต าบลห้วยลึก 
๒. นายอิ่ม  โกศัยกานนท์   (หนังอิ่ม  จอแพร)  ต าบลห้วยลึก 
๓. นายพันธ์  ศรีละออง(เหมีย)   บ้านห้วยลึก ต าบลดอนประดู่ 
๔. นายแคล้ว  ฉางวางปราง    บ้านหัวควน    ต าบลดอนประดู่ 
๕. นายจบ   สุขชุม    บ้านโคกโพธิ์   ต าบลดอนประดู่ 
๖. นายเพี่ยน  ถิ่นแก้ว    บ้านทางทราย  ต าบลดอนประดู่ 
๗. นายนิยม  แก้วเพ็ชร์    บ้านเสือบูรณ์ ต าบลดอนประดู่ 
๘. นายไพโรจน์   เพชรตีบ    บ้านชายพรุ    ต าบลดอนประดู่ 
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ท าเนียบผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
     ๑. นายนิยม  แก้วเพ็ชร์ ประธานกรรมการบริหาร อบต. พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒ 
     ๒. นายจรัญ  จันทร์แก้ว        ประธานกรรมการบริหาร อบต. พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ 
     ๓. นายจรัญ  จันทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ 
     ๔. นายจรัญ  จันทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
     ๕. นายจรัญ  จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรี          พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน 
     รายช่ือทีมผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
๑.  นายจรัญ  จันทร์แก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
๒.  นายจ านาญ  มากแก้ว  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
๓.  นายประสิทธิ์  แก้วสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
๔.  นายนิรันดร์  หนูมาก  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕.  นายพิพัฒน์  เซ่งเข็ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

๑. นายวิเชียร  เปียกลับ 
๒. นายอรุณ  วกกุม 
๓. นายบุญเจือ  ยิ้มแก้ว 
๔. นายผัน  คงสมคิด 
๕. นางสุคนธ์  สมหวัง 
๖. นายค านึง  ขาวแก้ว 

เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
๑. นายอุทัย  เหมือนทองเส้ง 
๒. นายเซี้ยน  ขุนไพชิต 
๓. นายค านึง  ทองสีด า 
๔. นายประมิตร์  ฤทธิเดช 
๕. นายสมพร  ขุนไพชิต 
๖. นายเทิ่ม  นวลละออง 

    รายช่ือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลดอนประดู่ 
๑.  นายไพโรจน์  เพ็ชรตีบ ก านันต าบลดอนประดู่ 
๒.  นายลิขิต  คงเนียม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
๓.  นายสุเทพ  สุภเพียร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
๔.  นายนิรัตน์  เพ็งทิพย์นาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 
๕.  นายทันโจ  สุขชุม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
๖.  นายพนม  อินทรศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 
๗.  นายไสว  ขุนไพชิต  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 
๘.  นายทศพล  วกกุม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
๙.  นายสวาสดิ์  ครูอ้น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ 
๑๐.นายกุศล  โมสิกะสุขะ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
๑๑.นางรงให้  มณีรัตนโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ 
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ค าขวัญต าบลดอนประดู่ 
“พ่อท่านบางใคร  ควนปิไห  ค่ายพระยาไทรบุรี 
สะตอรสดี  พื้นที่ท านา  แหล่งปลาหารอ่างทอง” 

  พ่อท่านบางใคร 
  เป็นพระปางอุ้มบาตร  ความสูงจากฐาน  ๑  เมตร  แกะสลักด้วยไม้สวยงามมาก  จากค าบอก
เล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเป็นพระที่เก่าแก่ของวัดบางใครที่ล่มสลายไปแล้ว  เป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดดอนประดู่  เป็นพระลากประจ าเรือพระของวัด
ดอนประดู่   ในประเพณีลากพระ  และทุกวันแรม  ๘  ค่ า  เดือน  ๕  จะมีการสรงน้ า  ทุกวัน แรม  ๑  ค่ า 
เดือน  ๑๑  ของชาวบ้านดอนประดู่  จะอันเชิญขึ้นเรือพระ  ไปร่วมงานประเพณีมิได้ขาด 
  ควนปิไห 
  เป็นควนใหญ่ที่สูงที่สุ ดของอ าเภอปากพะยูน  สันนิษฐาน ว่าในอดีต คงเป็นเกาะใหญ่ใน
ทะเลสาบสงขลา  ไม่ต่างจากเกาะนางค า  และเกาะหมาก  เล่าขานกันว่ามีคนขุดพบสมบัติปีละ  ๑  ไห  จึง
เรียกว่า  “ควนปิไห”  บางคนเรียก  ปิไหง  หรือไปไหน  เป็นที่ตั้งของตาหมอเทพ 
  ค่ายพระยาไทรบุรี 
  เป็นที่ตั้งค่าย ของพระยาไทรบุรี  ตนกูมัสสะอัดและตนกูอับดุลละห์  ที่ยกทัพเข้าม าตีเมือง
พัทลุง  และมาตั้งค่ายที่บ้านดอนประดู่  บริเวณสามแยกดอนประดู่  ปัจจุบัน เป็นฌาปนสถานของชาวบ้าน
ดอนประดู ่
  สะตอรสดี 
  ผลผลิตหนึ่งที่ขึ้นชื่อของต าบลดอนประดู่  คือ “สะตอข้าว” แห่งควนปิไห  ในอดี ตสะตอข้าว
จะถูกล าเลียงไปลงเรือด่วนไปบ่อยาง (สงขลา )  ส่งผ่านไปขายยังอ าเภอต่าง ๆ มากมาย  จนผู้คนที่ผ่าน
อ าเภอปากพะยูนแล้วต้องถามหา ปัจจุบัน ร่อยหรอไปมากและอยู่ในช่วงที่ก าลังรื้อฟ้ืนให้ชาวบ้านปลูกพืช
แซมยาง 
  พื้นที่ท านา 
  ต าบลดอนประดู่ เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของอ าเภอป ากพะยูน  มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายหลากพันธุ์
เนื่องจากสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มดินอุ้มน้ าเหมาะแก่การท านา  ในอดีตชาวบ้านในต าบลดอนประดู่ส่วนใหญ่มี
ฐานะ  เป็นเศรษฐีชาวนา  มีเรือนข้าวหลังใหญ่  ผลิตได้ครัวเรือนละหลายเกวียน  ยามหน้าข้าวจะมีข้าว
มากมายเรียงไว้เป็นลอมที่หน้ าท่าข้าว เพ่ือรอหาบขึ้นบ้าน  พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอดีต  ได้แก่  พันธุ์ช้างอุ้ม  
ข้าวทราย  ข้าวระเด่น  ข้าวนางทอง  ข้าวบางขัน  ข้าวจีน  ข้าวเหนียวจ้าวบน  ข้าวหัวนา  ข้าวจังหวัด 
  แหล่งปลาหารอ่างทอง 
  หารอ่างทองเป็นแหล่งน้ าใหญ่ที่ส าคัญของชาวต าบลดอนประดู่ในกา รท าการเกษตรและเป็น
แหล่งพันธุ์ปลาที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีมากมายหลายชนิดเนื่องจากมีสภาพ เป็น  ดินผสมโคลนทราย  ท าให้
ปลาที่ได้จากหารอ่างทองมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างจากปลาที่ได้จากแหล่งน้ าอื่น ๆ 
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๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลต าบลดอนประดู่   อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   จัดตั้งเมื่อวันที่   ๓๑    

สิงหาคม   ๒๕๕๕    เป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก   มีหมู่บ้านจ านวน    ๑๑    หมู่บ้านอยู่ในเขตท้องที่
รับผิดชอบ 
 

๒.๑.๑) สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง ต าบลดอนประดู่     เป็นต าบลในเขตการปกครองท้องที่ของอ าเภอปากพะยูน         

จังหวัดพัทลุง       ประกอบด้วย     ๑๑      หมู่บ้าน     ได้แก่   
หมู่ที่   ๑ บ้านทางทราย 
หมู่ที่   ๒ บ้านท่าไหล 
หมู่ที่   ๓ บ้านแหลมยาง 
หมู่ที่   ๔ บ้านดอนประดู่ 
หมู่ที่   ๕ บ้านกล้วยเภา 
หมู่ที่   ๖ บ้านหัวควน 
หมู่ที่   ๗ บ้านชายพรุ 
หมู่ที่   ๘ บ้านควนเผยอ 
หมู่ที่   ๙ บ้านไทรพอน 
หมู่ที่   ๑๐ บ้านศาลาทวด 
หมู่ที่   ๑๑ บ้านชายห้วย 

เทศบาลต 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 
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สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม   ชาวบ้านส่วนใหญ่ในต าบลประมาณ    ๘๐%   จะ 
ยึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก    ส าหรับพื้นที่บางส่วนของต าบล   จะเป็นเนินสูงพ้ืนที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูก
ยางพารา 
  เนื้อท่ี โดยประมาณ ๔๒    ตารางกิโลเมตร     หรือ    ประมาณ     ๒๖,๒๕๐    ไร่      
เป็นเนื้อท่ีถือครองการเกษตรทั้งหมด  ๒๔,๔๑๑  ไร่  แบ่งเป็น   พ้ืนที่ปลูกข้าว  ๘,๗๐๐  ไร่  ยางพารา  
๖,๗๕๐  ไร่   ไม้ผล  ๕๒  ไร่  ไม้ยืนต้น  ๖๓๐  ไร่  พืชผัก  ๓๐  ไร่  พืชไร่  ๑๐  ไร่  ประมง  ๕๐  ไร่  ปศุสัตว์  
๑๒๕  ไร่  และอ่ืน  ๘,๐๖๔  ไร่ 
 ประชากร ทั้งสิ้น  ๖,๔๔๓ .คน แยกเป็นชาย  ๓,๑๖๑.คน     หญิง    ๓,๒๘๒    คน    
จ านวน  ๑,๙๗๓  ครัวเรือน    จ าแนกได้ดังนี้ 
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ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  ๑  บ้านทางทราย ๑๐๘ ๑๗๗ ๑๘๘ ๓๖๕
หมู่ที่  ๒  บ้านท่าไหล ๗๐ ๑๑๔ ๑๓๒ ๒๔๖
หมู่ที่  ๓  บ้านแหลมยาง ๑๘๒ ๒๘๘ ๓๐๒ ๕๙๐
หมู่ที่  ๔  บ้านดอนประดู่ ๑๑๑ ๑๘๗ ๑๘๐ ๓๖๗
หมู่ที่  ๕  บ้านกล้วยเภา ๑๘๕ ๒๙๒ ๓๒๗ ๖๑๙
หมู่ที่  ๖  บ้านหวัควน ๓๓๘ ๕๗๕ ๕๘๓ ๑๑๕๘
หมู่ที่  ๗  บ้านชายพรุ ๒๙๔ ๔๓๘ ๔๓๘ ๘๗๖
หมู่ที่  ๘  บ้านควนเผยอ ๑๔๐ ๒๒๐ ๒๔๕ ๔๖๕
หมู่ที่  ๙  บ้านไทรพอน ๑๔๗ ๒๔๕ ๒๒๑ ๔๖๖
หมู่ที่  ๑๐  บ้านศาลาทวด ๑๖๖ ๒๓๔ ๒๘๔ ๕๑๘
หมู่ที่  ๑๑  บ้านชายหว้ย ๒๓๒ ๓๙๑ ๓๘๒ ๗๗๓

รวมทัง้สิ้น ๑๙๗๓ ๓,๑๖๑ ๓,๒๘๒ ๖,๔๔๓

หมูบ้่าน จ านวนครวัเรอืน(ครวัเรอืน)
จ านวนประชากรทัง้หมด(คน)

 
 

(ที่มา ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   ณ   เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

๒.๑.๒.) สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก    

รองลงมาคือ   อาชีพค้าขาย 
  ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลดอนประดู่    มี
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวจ าแนกเป็นข้าวนาปี  ประมาณ   ๘,๗๐๐   ไร่ ข้าวนาปรัง  ประมาณ   ๒,๕๐๐   ไร่ 
ยางพารา  ๖,๗๕๐  ไร่   ไม้ผล  ๕๒  ไร่  ไม้ยืนต้น  ๖๓๐  ไร่  พืชผัก  ๓๐  ไร่  พืชไร่  ๑๐  ไร่  ประมง  ๕๐  
ไร่  ปศุสัตว์  ๑๒๕  ไร่  และอ่ืน  ๘,๐๖๔  ไร่ 

 (ที่มา   :   ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพะยูน )        

  พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก   คือ  ข้าวเล็บนก  ข้าวขาวบางแก้ว   ข้าวสังหยด   และข้าวไอ้เฉี้ยง   
   หน่วยธุรกิจ ในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่    ได้แก่     

 โรงอิฐ  จ านวน ๑      แห่ง   ร้านเสริมสวย          จ านวน ๔    แห่ง 
 ปั้มน้ ามัน จ านวน ๕      แห่ง   ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีดจ 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 ๑     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 ๔    แห่ง  
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๒.๑.๓) สภาพทางสังคม 

การศึกษา   ในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ จ าแนกได้ดังนี้ 
 ระดับอนุบาลและปฐมวัย     ๓     แห่ง     ประกอบด้วย 

~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๑  จ านวนเด็ก ๖๑ คน ครู ๖ คน 
~ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๗    จ านวนเด็ก ๕๘ คน ครู ๕ คน 
~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๐  จ านวนเด็ก ๓๑ คน ครู ๔ คน 

 ระดับประถมศึกษา     ๔     แห่ง        ประกอบด้วย 
~ โรงเรียนวัดหัวควน   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๓ จ านวนเด็ก ๒๔๐ คน  
~ โรงเรียนบ้านดอนประดู่   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔ จ านวนเด็ก ๑๘๒ คน  
~ โรงเรียนวัดควนเผยอ   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๐ จ านวนเด็ก ๑๕๙ คน 
~ โรงเรียนวัดไทรพอน   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๙ จ านวนเด็ก ๑๒๔ คน 

 ระดับมัธยมศึกษา     ๑    แห่ง    คือ 
~ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่    ๑๑ 

 ระดับชุมชน     ประกอบด้วย     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   ๑๑    แห่ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)     ๑    แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่    ๑ 
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่    ๗ 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด      ๖     แห่ง   ได้แก่ 

~ วัดมงคลนิมิต  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๒ 
~ วัดดอนประดู่  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔ 
~ วัดอัมพวันนิมิตร  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๖ 
~ วัดไทรพอน  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๙ 
~ วัดควนเผยอ  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๐ 
~ วัดหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๑ 

การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (สถานีอนามัย )   ๓    แห่ง   ได้แก่ 

~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๓ 
~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕ 
~ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านไทรพอน ตั้งอยู่หมู่ที่   ๙ 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ    ๑๐๐ 
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๒.๑.๔) การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่     มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน 
สายหาดใหญ่  -  ปากพะยูน โดยวิ่งผ่านหมู่ที่  ๓ , ๔ , ๖ , ๗ , ๑๑  นอกเหนือจากนั้นยังมีรถไฟวิ่งผ่าน หมู่ที่   
๙ , ๑๐     โดยมีจุดหยุดรับ   -   ส่ง  ผู้โดยสาร      ตรงปูายหยุดรถที่   ปูายควนเผยอ 
  การไฟฟ้า ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน   และทุกครัวเรือน 
  แหล่งน้ า ประชากรมีน้ าประปาใช้     ๑,๓๖๗   ครัวเรือน    มีคลอง    ๖    สาย    สระน้ า    
๑    แห่ง     ประปาหมู่บ้าน   ๙   แห่ง    บ่อบาดาล    ๙    แห่ง    บ่อน้ าตื้น    ๓๑    แห่ง 
  การใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

ประปาของ  
อบต. 

ประปาของ
หมู่บ้าน 

แหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา 

ใต้ดิน ผิวดิน 

๑,๘ ,๙ 
๒ 
๓ 

๔,๕,๗ 
๖ 

๑๐ 
๑๑ 

๑๙๔ 
๕๐ 

๑๑๐ 
๔๐๔ 
๒๘๐ 
๑๔๙ 
๑๘๐ 

๑ 
๑ 
- 
๑ 
๒ 
๒ 
- 

- 
- 
๑ 
- 
- 
- 
๑ 

- 
- 
๑ 
- 
๒ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
- 
๑ 
- 
๑ 
- 

รวม ๑,๓๖๗ ๗ ๒ ๕ ๔ 
 

๒.๑.๕) ข้อมูลอ่ืน   ๆ 
มวลชนจัดตั้ง  

~ มีลูกเสือชาวบ้าน      ๒   รุ่น    จ านวน      ๗๐๐    คน   
~ กลุ่มแม่บ้าน ๑๑   กลุ่ม 
~ กลุ่มออมทรัพย์ ๙    กลุ่ม 
~ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ๑๑    หมู่บ้าน 
~ ไทยอาสาปูองกันชาติ    ๑   รุ่น จ านวน    ๘๘    คน 
~ กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      ๒    รุ่น     จ านวน   ๓๗   คน 
~ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) จ านวน   ๓๖  คน 
~ ต ารวจชุมชน  ๒๐ คน 

๒.๒ ศักยภาพในต าบล 
ก.   ศักยภาพของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 

๑) จ านวนบุคลากร     จ านวน   ๓๖  คน  ข้าราชการ ๑๗ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๖ คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   ๓  คน 

-  ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล       จ านวน   ๑๐   คน 
-  ต าแหน่งในกองคลัง             จ านวน    ๖    คน 
-  ต าแหน่งในกองช่าง    จ านวน    ๕    คน 
-  ต าแหน่งในกองการศึกษา                             จ านวน   ๑๕   คน 
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๒) ระดับการศึกษาของบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
-  ระดบัมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จ านวน     ๔    คน 
-  ระดับอนุปริญญา    จ านวน    ๒   คน 
-  ระดับปริญญาตรี    จ านวน     ๒๗   คน 
-  ระดับปริญญาโท    จ านวน      ๓   คน 

๓) รายได้ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
   ประจ าปีงบประมาณ     ๒๕๕๕   ทั้งสิ้น    จ านวน  ๓๕,๖๗๓,๙๒๔.๖๘ บาท   

-  รายได้ที่เทศบาลต าบลจัดเก็บเอง  จ านวน    ๑,๑๒๑,๐๓๘.๙๘   บาท 
-  การจัดสรรรายได้ภาษีจากส่วนกลาง  จ านวน  ๑๒,๕๗๓,๔๖๗.๗๐   บาท 
-  เงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน    ๘,๙๖๘,๐๙๐   บาท 
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                              จ านวน  ๑๓,๐๑๑,๓๒๘   บาท 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
1) ภูมิประเทศ 

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 

2) การรวมกลุ่มของประชาชน 
~ กลุ่มอาชีพ  ๑๖ กลุ่ม 
~ กลุ่มออมทรัพย์  ๙ กลุ่ม 
~ กลุ่มอ่ืน ๆ  ๑๑ กลุ่ม 

 
จุดเด่นของพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองห้วยเผยอ  ,  คลองท านบ  ,  คลองช้าง  ,  คลองหัวควน     และ 
คลองท่าไหล    ไหลผ่าน   ท าให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม    โดยประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่   ประมาณ   ๘๐%   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

สถิติการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๔,๘๒๓  คน 
 จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๔,๐๓๒  คน     (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐) 
 จ านวนบัตรดี   ๓,๙๐๖  บัตร   (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๗) 
 จ านวนบัตรเสีย      ๑๐๖  บัตร   (คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓) 
 จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน     ๒๐  บัตร   (คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐) 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ในรูปแบบของ SWOT 
  จุดเด่น 

- เป็นต าบลทางเกษตรกรรม  อาชีพหลัก คือการท านา มีการปลูกข้าวสังหยดที่มีคุณค่าทางอาหาร  
สูงและมีชื่อเสียงระดับประเทศ 

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เพราะมีสายน้ า  มีคลองต่าง ๆ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ า  ซึ่ง 
เป็นอาหารส าหรับประชากรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- เป็นสังคมเกษตรกรรม   ที่มีวิถีชีวิตของคนในต าบลที่ผูกพันกันในลักษณะเครือญาติ  มีค่านิยม  
ประเพณี วัฒนธรรม  ความเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน 

- มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  มีศักยภาพ  ไม่มีความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
- มีการประสานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
- มีการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

  จุดด้อย 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
- ในช่วงฤดูฝนต้องประสบปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตรเสียหายทุกปี 
- ยังมีปัญหาความยากจน  ปัญหาหนี้สิน  ปัญหายาเสพติด การพนัน ที่เพ่ิมมากข้ึน และพฤติกรรม

ความเสี่ยงของวัยรุ่นเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องเร่งแก้ไข 
- แนวโน้มในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถูกท าลายมากยิ่งข้ึน  เช่น  สัตว์น้ า   

ต้นไม้  น้ าเสีย  ขยะ และอ่ืน ๆ 
- ยังขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในต าบลในด้านต่างๆ 
- ยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ 

  โอกาส 
- ต าบลดอนประดู่ มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและมีรถประจ าทางวิ่งผ่าน  ท าให้เดินทางไปตัว  

อ าเภอปากพะยูนหรือไปอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สะดวกสบาย สามารถน าผลผลิตออกจ าหน่ายได้
สะดวก 

- สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอปากพะยูนได้  เพราะมีคลอง  แม่น้ าไหลผ่าน  ใน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ก่อสร้างสวนสาธารณะ  หรือ จัดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 

- หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ ด าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ า ระบบคูส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร ท าให้เกษตรกรได้รับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

อุปสรรค 
- เกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งทุกปี 
- ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  เพื่อ  

คุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลดีขึ้น 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตร  ไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน  มีหนี้สิน 
- ภัยคุกคามจากลัทธิบริโภคนิยม  การเสพข้อมูล  สื่อภายนอก  โดยขาดวิจารณญาณ  ท าให้ส่งผล 

กระทบต่อค่านิยม  ความเชื่อ  และประเพณี  อันดีงาม 
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ส่วนที่   ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

๓.๑ ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ที่ผ่านมาดังนี้ 

๑. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
เทศบาลต าบลได้สนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการเกษตรกรรม  

จัดระบบแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชน  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ   ส่งเสริมการฝึกอาชีพ การปูองกันและก าจัดศัตรูข้าว และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร  

๒. การด าเนินงานด้านสังคม 
  เทศบาลต าบลได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี  คนชรา ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและ
การนันทนาการ  จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน การออกก าลังกาย   
การแข่งขันกีฬา   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด
สาธารณภัยต่างๆ ก่อสร้างที่ท าการ อปพร. จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย 
                       ๓. การด าเนินงานด้านการศึกษา    ศาสนา   และวัฒนธรรม  

เทศบาลต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
เช่นประเพณีลากพระ ประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมรดน้ าผู้สูงอายุ   กิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬา ประเพณี
ลอยกระทง และส่งเสริมสนับสนุนการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบล 

  ๔. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
เทศบาลต าบลได้ด าเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  ขยาย ถนน  

ไฟฟูา ประปา  ในทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย  
๕. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

เทศบาลต าบลได้มีการ  ปรับปรุง ขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ า  ก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ขุดสระน้ า  ฝายกักเก็บน้ า คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

   ๖. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
เทศบาลต าบลได้มีการจัดสรรงบประมาณ    เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแก่ 

สถานีอนามัยในการปูองกันโรคให้แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม . ผู้สูงอายุ 
จัดท าโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดสร้างลานกีฬา โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคเพ่ือลดโรค โครงการปูองกันยาเสพติด การบ าบัดผู้เสพ ผู้ติดยา  
            ๗. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มีการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขุดลอกคูคลอง 
ก าจัดวัชพืช  การผลิตก๊าซจากมูลสัตว์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

 



 

 

16 

 

                    ๘. การด าเนินงานด้านการเมือง และ การบริหารจัดการที่ดี 
เทศบาลต าบลได้จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ   ปรับปรุงส านักงาน ทั้ง 

ภายในภายนอกอย่างเหมาะสมกับความจ าเป็น    ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลและพนักงาน
ส่วนต าบล ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  การติดตั้งหอกระจายข่าวในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการประชาชนมีความประทับใจ  และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 10,000 ส านักปลัด 
2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 78,000 ส านักปลัด 
3 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 10,000 ส านักปลัด 
4 จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 กองการศึกษา 
5 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอแข่งขันกีฬา 20,000 กองการศึกษา 
6 โครงการอุดหนุนวัด 50,000 กองการศึกษา 
7 โครงการอาหารเสริมนม 892,515 กองการศึกษา 
8 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 62,500 กองการศึกษา 
9 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 259,998 กองการศึกษา 
10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 88,049 กองการศึกษา 
11 ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย 15,000 กองการศึกษา 
12 มอบประกาศเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย 30,000 กองการศึกษา 
13 ศึกษานอกสถานที่เด็กปฐมวัย 20,000 กองการศึกษา 
14 เงินทุนศึกษาระดับปริญญาตรี-โท 39,000 ส านักปลัด 
15 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 451,802 กองการศึกษา 
16 อาหารกลางวันระดับปฐมศึกษา 1,926,600 กองการศึกษา 
17 แข่งขันกีฬาหน่วยงานภายในต าบล 40,000 กองการศึกษา 
18 จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ให้หมู่บ้าน 88,100 กองการศึกษา 
19 ปูองกันโรคไข้เลือกออก 19,600 ส านักปลัด 
20 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 100,000 ส านักปลัด 
21 ฝึกอบรม อสม. 40,000 ส านักปลัด 
22 สนับสนุนกาชาดจังหวัด 5,000 ส านักปลัด 
23 ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,990 ส านักปลัด 
24 อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 110,000 ส านักปลัด 
25 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 73,728 ส านักปลัด 
26 อุดหนุนอ าเภอด้านยาเสพติด 20,000 ส านักปลัด 
27 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรปากพะยูน 47,400 ส านักปลัด 
28 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 8,400 ส านักปลัด 
29 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,373 ส านักปลัด 
30 ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา 144,450 กองช่าง 
31 ซ่อมแซมทางน้ าทางบก 979,140 กองช่าง 
32 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า 27,500 กองช่าง 
33 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3,595 ส านักปลัด 
34 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 22,000 ส านักปลัด 
35 ประชาคมหมู่บ้านปรับปรุงแผนพัฒนา 5,000 ส านักปลัด 
36 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 8,500 ส านักปลัด 
37 จัดซื้อโทรทัศน์ 46,580 ส านักปลัด 
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38 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 115,210 กองคลัง 
39 สมทบกองทุนประกันสังคม 117,945 กองคลัง 
40 ฝึกอบรมสัมมนา 54,600 กองคลัง 
41 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32,200 กองคลัง 
42 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า 79,000 กองช่าง (จ่ายขาดเงินสะสม) 
43 จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 3,600,000 กองช่าง (จ่ายขาดเงินสะสม) 
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ตารางเปรยีบเทยีบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาและการน าโครงการไปสูก่ารปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

๑.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒๐ ๙ 
๒.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร ๑๒ ๒ 
๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา ๓๕ ๑๘ 
๔.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๑ ๑๐ 
๕.  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๑ ๔ 
๖.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗๐ ๓ 
๗.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐ ๑ 
๘.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ๑๖ ๙ 

 จะเห็นว่าเทศบาลต าบลดอนประดู่   ได้ท าการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างท่ัวถึง    
แต่เนื่องด้วยเทศบาลต าบลดอนประดู่มีงบประมาณไม่เพียงพอ    จึงเน้นพยายามกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง
ในทุก ๆ ด้าน   
 
๓.๓ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จะเห็นได้จากความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมดังนี้  

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒๒.๙% ๗๔.๓% ๒.๘% 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๘.๖% ๖๘.๕% ๑๒.๙% 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒๔.๓% ๖๗.๑% ๘.๖% 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๑๗.๑% ๕๒.๙% ๓๐% 
๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๑.๔% ๕๒.๙% ๒๕.๗% 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๗.๑% ๖๗.๑% ๑๕.๘% 
๗.  ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๓๒.๙% ๕๔.๒% ๑๒.๙% 
๘.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒๗.๑% ๖๐% ๑๒.๙% 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๗.๑% ๕๕.๘% ๑๗.๑% 

ภาพรวม ๒๓.๒
% 

๖๑.๔
% 

๑๕.๔
% 
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ส่วนที่  ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

๔.๑ วิสัยทัศน์   (Vision)   การพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดอนประดู่    ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
 

 “เกษตรกรรมดีเด่น  มุ่งเน้นการศึกษา 
   ส่งเสริมการกีฬา  สุขภาพดีถ้วนหน้า 
  พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง   ๓   ป ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนประดู่แบ่งเป็น   ๘   ด้าน  คือ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลป  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา 
 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและขยาย

โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สืบสานวัฒนธรรมไทย   คุณธรรม   จริยธรรมและพัฒนาการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ  และการปูองกันควบคุมโรค  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 พัฒนาเส้นทางคมนาคม    โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง   บ ารุงรักษาถนน   สะพาน  ทางเท้า  ท่อ

ระบายน้ า   คูน้ า 
 การพัฒนา ปรับปรุงและขยาย ระบบการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ   สะอาด  ปลอดภัย 
 ติดตั้ง   ซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ 
 สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมท่ีดี    และสะดวกท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ฟ้ืนฟูอนุรักษ์   และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการเมือง   ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 พัฒนาประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการที่ดี 

๔.๓   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
  วิสัยทัศน์ 

             “จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร  
                 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดดเด่น สังคมเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาค 
  เกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาการเกษตร   
  และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาค
การเกษตรให้มีคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตร 
๓. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้แก่ชุมชน 

๔.  การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น 
๕. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
๖. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาค

เกษตรกรรม 
๑. ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 
๒. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของพ้ืนที่ต่างๆ 
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ
รองรับการท่องเที่ยวและประชาคมการท่องเที่ยว
อาเซียน 

๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มี 
   คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ  
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วน  
     ร่วมของทุกภาคส่วน 
๒. สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการ

การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและ
ต่อเนื่อง 

๓. เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน 
๔. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
๕. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 
๖. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการ

เป็นคนพัทลุง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุก
ระดับ 

๗. การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น โดย
เน้นชุมชนมีส่วนร่วม 

 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าที่เน้นโครงข่ายและ

การบริหารการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบ
ยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๓. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๕.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ  
   การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
๖. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน 
๒. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไก  
    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพ  
    ชีวิตที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ในการร่วมคิด 
    ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 

 
๑. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ  
   ชอบในองค์กรภาครัฐ 
๓. การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การพัฒนาบทบาทสตรี 
 

  

  

  

  

  

  

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑๑๑  ((พพ..ศศ..๒๕๕๕ ๒๕๕๕ ––  ๒๕๕๙๒๕๕๙) ) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่ชี้ น าการพัฒนา
ประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ปี พ .ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งก าหนดไว้ว่า  “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิต แห่งความ
พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบ าล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
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วิสัยทัศน์ 
     “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
                      

พันธกิจพันธกิจ    
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง 

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใสเป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณุธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ 
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิ 
ปัญญา สร้า งความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
รวมทัง้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ  สติปัญญา อารมณ์  คุณธร รม  

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ  และยั่งยืน  มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 เป้าหมาย 
๑) สร้าง ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบ สุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน  ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง  

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า  ๕.๐  คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มึสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษ ฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๓.๐  ต่อไป  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    

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

๑. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พี่ งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 
๔. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕. พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจและพึงพอใจ  
 

 เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 ๑.  เพ่ิมรายได้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่ นโดย
การเพ่ิมผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 ๒.   รายได้ จาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน จากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ มาตรฐาน โดยการเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ า 
 ๓.  คนมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง มีหลักประกันความม่ันคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นความเป็น
ไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีครอบครัว
อบอุ่น มั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง 
 ๔.  ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ ประชาชน ได้รับการรับรองสิทธิในที่ดินอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๕.  บุคลากรภาครัฐ เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อบริการ
ภาครัฐ 
 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอปากพะยูน      จังหวัดพัทลุง    ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา    ดังนี้  
(๑) ให้อ าเภอปากพะยูนเป็นศูนย์กลางแห่งการค้า   การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรม   และ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพัทลุง 
(๒) ให้อ าเภอปากพะยูน ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ทั้งสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ   เพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน   ในอนาคต 
(๓) ให้อ าเภอปากพะยูน เป็นเมืองเกษตรกรรม   ที่มีสินค้าทางการเกษตรที่มี

คุณภาพดี  ผลผลิตสูง   ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกท้ังในและนอกฤดูกาล 
(๔) ให้ประชาชนตระหนักแล ะมีส่วนร่วมในเรื่องการเมืองการปกครอง   และการพัฒนา

ทุกระดับอย่างแท้จริง    ตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ร่วมท า   ร่วมแก้ปัญหา 

(๕) ให้อ าเภอปากพะยูน เป็นเมืองน่าอยู่      ผู้คนน่ารัก  ประชาชนได้รับการพัฒนา
ทั้งทางด้านการศึกษา    ร่างกาย   จิตใจที่ดีงาม   และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 นโยบายของเทศบาลต าบล 

เทศบาลต าบลได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา    ดังนี้ 
(๑) ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและ    

สิ่งปฏิกลู 
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
(๖) ปูองกัน   ควบคุม   และระงับโรคติดต่อในชุมชน 
(๗) สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(๘) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้การ

ช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๙) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(๑๐) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๑๑) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
(๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ และตลาด 
(๑๓) ก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๑๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 

 
ท่านประธานสภาที่เคารพ 
  

ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลดอนประดู่  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ .ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนประดู่ ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ เพื่ อปฏิบัติ
ภารกิจที่ส าคัญในการบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 บัดนี้ข้าพเจ้า และคณะผู้บริหาร ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ และพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ ที่จะแถลงต่อสภาเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้รับทราบ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะยึดมั่ นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙   
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ รวมทั้งระเบียบ และหนังสือสั่ง
การต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ ก าหนดทิศทาง บทบาท หน้าที่และภารกิจของเทศบาล 
ดังนี้ 
 
             ๑.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
            ๑.๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
            ๑.๒ ส่งเสริมและ  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเอง
และชุมชน  

 ๑.๓ แก้ไขปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

 ๑.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพ่ิมโอกาส และรายได้ ให้กับประชาชนในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 

 ๑.๕ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตรให้เพียงพอที่จะใช้ในการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร
ได้ทุกฤดูกาลอย่างเป็นระบบ 

๑.๖ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์ กรต่างๆเพ่ือสนับสนุนด้านอาชีพเกษตรกรรม
และด้านอ่ืนๆ 
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    ๒.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
            ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
            ๒.๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมของชุมชน
ทุกชุมชน  สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
            ๒.๓ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น   มีทิศทางในการ
พัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ   และสร้างความสามัคคี
ระหว่างประชาชนในชุมชน 
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเ อดส์  ผู้ด้อยโอกาส และการ
นันทนาการ 
   ๒.๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในการปูองกันอาชญากรรมต่างๆ 
   ๒.๖ จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดกิจกรรมอบรม
เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 

  ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล  
ยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานในต าบล สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในต าบล  
   ๒.๘ ด าเนินการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสนับสนุนให้ความร่วมมือแก่
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
   ๒.๙ จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆในการปูองกันภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
   ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุน เชิดชู บุคคลที่ท าความดีด้านต่างๆในต าบล 
 
        ๓.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

        ๓.๑ ด าเนินการให้การศึกษาอบรมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ของระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน เน้นการบริหารจัดการทาง
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนประดู่  ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมทาง
อารมณ์  สังคม และความพร้อมทางวิชาการท่ีจะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  ในการจัดหาวัสดุ อุปกร ณ์ สื่อการเรียนรู้ อาหารกลางวัน อาหารเสริม
นม  ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล และสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในต าบล  ทางด้านกีฬา การเรียนรู้
นอกสถานศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม  และ อ่ืนๆ ให้เพียงพอ 
            ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ป ระเพณี   การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น งานวันที่ 5 ธันวามหาราช  วันที่ 12 สิงหามหาราชินี วันปิยะ
มหาราช  ประเพณีต่าง ๆ เช่น จัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ ประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ ประเพณีเดือนสิบ ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา  และงานประเพณีอ่ืน ๆ ของท้องถิ่น  
           ๓.๓ สนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน ผู้บริหาร   พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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 ๓.๔ ด าเนินการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของต าบล  
 ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ เด็กและเยาวชนในต าบล  
 
        ๔. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            ๔.๑ ปรับปรุงระบบ โครงสร้ างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  และท่ัวถึง  เช่น ถนน ทางระบายน้ า ไฟฟูา
สาธารณะ  
            ๔.๒  ก าหนดมาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
ปัญหาน้ าท่วม ถือเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข  ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนประดู่    
   ๔.๓ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร  

  ๔.๔ พัฒนาปรับปรุงน้ าประปาส าหรับอุปโภค บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอ  
  ๔.๕ พัฒนาปรับปรุง ขุดลอก คู คลอง  คลองส่งน้ า สระน้ า ประปา บ่อบาดาล เหมือง ฝาย  
  ๔.๖ จัดให้มีระบบชลประทานให้ทั่วถึงในการท านาปลูกข้าวนาปีและนาปรัง หรือพืชอ่ืนๆ 

   ๔.๗ จัดให้มีการก่อสร้าง บ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบคมนาคม การระบายน้ า การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
   ๔.๘ จัดระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เช่น การก่อสร้างแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร การปูองกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 
     ๕. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
         ๕.๑ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ื นฐาน เพื่อ
เป็นการคัดกรองการเจ็บปุวยของประชาชนเบื้องต้น  เน้นการปูองกันโรค  และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งมีงบประมาณ
ของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างท่ัวถึง คลอบ
คลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน   
 ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง  

๕.๓ ด าเนินการควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน 
๕.๔ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
๕.๕ สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 

 
    ๖. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร       
         ๖.๑ พัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่   ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านศึกษาให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน     อีกท้ังจะพัฒนาระบบ
การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว   สามารถสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงเปูาหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชน  
        ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   พัฒนาการท างานฝุายบริหาร ผ่ายนิติบัญญัติ และฝุาย
ข้าราชการประจ า ของเทศบาลต าบลดอนประดู่ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับชุมชน  
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        ๖.๓ ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการ ต่าง 
ๆ  ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่าง ประชาชนในชุมชน และเทศบาลต าบลดอ นประดู่ ท างานอย่าง
สมานฉันท์  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
        ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอ่ืน ๆ   โดยสนับสนุนให้มีการ
ท างานร่วมกับเทศบาลต าบลดอนประดู่ ภาครัฐ  ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาทใน
ท างาน  เช่น  การตรวจสอบการด าเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผล
ในทุกส่วนตามโครงสร้างการท างานของพนักงานเทศบาล 
          ๖.๕ สนับสนุน  และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๖.๖ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย และโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาลรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการ
บริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลดอนประดู่ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  
 ๖.๗ พัฒนารายได้ ระบบการจัดเก็บภาษี และผังเมือง 
 ๖.๘ จัดหาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๖.๙ ให้บริการแก่ประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานด้านต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
        ๗.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
            ๗.๑ พัฒนา ปรับปรุง รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ จัดให้มีการคัดแยก
ขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
            ๗.๒  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  ให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่ออกก าลังกาย   และการพักผ่อน
หย่อนใจ 
   ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปุาพรุ สายน้ าหารอ่างทอง คลองเหวน และคลองโรงอิฐ ซึ่ งเป็นสายน้ าที่ลงไปสู่ทะเลสาบสงขลา  เพื่อให้เกิด
ความน่าอยู่ และมีความยั่งยืน 
   ๗.๔ การส่งเสริมและการสร้างจิตส านึกตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๗.๕ การปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๖ การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกปุา การอนุรักษ์แหล่งน้ า 
และพันธุ์ปลา  
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