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ส่วนที่   ๑ 
บทน า 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว 

ทางระบบการวางแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   เพื่อเป็นการเตรียมการส าหรับการวางแผน
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต   โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐  - ๒๕๕๔) แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ๕ 
ปี แผนพัฒนาอ าเภอปากพะยูน ๕ ปี และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ   กระบวนการ  ขั้นตอน  
และระยะเวลาด าเนินการ 
  ทั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว   และเพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา   ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๗)   ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนประดู่ขึ้น   ตามแนวทางการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต   
โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในด้านนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่น   เนื้อหาสาระ   กระบวนการ  ขั้นตอน   และระยะเวลาด าเนินการ   เพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงเวลาสามปีให้มีความสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง  ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะด าเนินการตามเอกสารงบประมาณ
ประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้เม่ือได้รับงบประมาณ 

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง 

ถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒    มาตรา  ๑๖   และมาตรา  ๑๙    บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   ทั้งนี้   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ .ศ.   ๒๕๔๘    ได้ก าหนดรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ๒     
ประเภท   คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแผนพัฒนาสามปี   เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   นโยบายและเปูาหมายที่วางไว้   
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่     จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี   โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น   ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ   และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับปัญหา   ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน   โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา   
ปัญหา   ความต้องการ   และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหาร    ท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ

เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่มีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕  - ๒๕๕๗)  เพ่ือน า 

ไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้จัดท าไว้ 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่จะมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ในการพัฒนาส าหรับผู้บริหารและเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมี   ประสิทธิภาพ 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่  ได้บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการใช้ 

จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือใช้พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)  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  พร้อมใจกันยกเข้าตีเมืองไทรบุรีแตกอีกครั้ง พระยาไทร
บุรี(แสง  ณ  นคร )  หนีมาอยู่กับพี่ชายที่เมืองพัทลุงเหมือนกับครั้งก่อน  เมื่อพวกแขกตีเมืองไทรบุรีได้แล้ว  ก็ยกทัพไปตี
เมืองตรังอีกทัพหนึ่งและแยกไปตีสงขลาอีกทัพหนึ่ง 
  ทางสงขลาพวกแขกยกทัพไปตีได้ถึงปลักแรด  เขารูปช้าง  ฝุายเมืองพัทลุงกับเมืองนครศรีธรรมราชก็
เกณฑ์ทัพให้พระยาไทรบุรี   ไปตีเอาไทรบุรีคืน  ฝุายหนึ่งให้พระปลัดจุ้ย(จุ้ย  จันทโรจน์วงศ์)  ยกไปตีทางสตูลกองหนึ่ง  
คราวนี้ต้องท าศึกมากเพราะเป็นศึกหลายด้าน  เฉพาะสตูลต้องรบกันถึงขั้นตะลุมบอนฝุายไทยน้อยกว่าสู้แขกไม่ได้ต้อง
ถอยร่น   แขกตามมาตีถึงดอนประดู่   ฝุายไทยตั้งค่ายกันทัพที่บ้านดอนประดู่   โดยมีแม่กองช้างชื่อ  ขุนไชยคีรี  
ชาวบ้านบางใคร (พ่อของขุนไชยคีรี  พรหมทอง  ต้นตระกูล  ไชยคีรี  ปูุของอาจารย์ชุม  ไชยคีรี)  เป็นหัวหน้ารวมก าลัง
ต่อต้านกองทัพแขก  รบกันจนล้มตายมากมายทั้งสองฝุาย   จนปรากฏมีคูค่าย  มีปุาช้าแขกอยู่ทางทิศใต้  ปุาช้าไทยอยู่
ทางทิศเหนือในบริเวณชุนชนดอนประดู่  ฝุายกองทัพหลวงของไทยเข้าตีแขกทางปลักแรด  ถอยกลับไม่ได้  ก็ยกกองทัพ
มาตั้งรับแขกอยู่ที่ด่านทางรวมไปพัทลุง  สตูล  และสงขลา  คราวนี้ฝุายไทยท าค่ายด้วยต้นกล้วยปุา  พอรวมก าลังกันได้
ก็เข้าโจมตีแขกยึดเมืองสตูลกลับคืนมาได้  และเข้าตีทัพแขกท่ีดอนประดู่  แตกพ่ายไปทางเมืองตรัง 
  ปัจจุบันปุาช้าแขกไม่มีแล้ว  เหลือเพียงปุาช้าไทยซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ปุาช้าค่ายไทรบ้าง ปุาช้าค่าย
พระยาไทรบ้าง  ปุาช้าค่ายชะไทรบ้าง  แต่ลูกหลานชาวบ้านดอนประดู่เรียกเป็นทางการว่า ฌาปนสถานค่ายพระยาไทร
บุรี”   ส่วนด่านทางรวมไปพัทลุง  สตูล และสงขลานั้น  ปัจจุบันเป็นบริเวณบ้านค่าย  ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยลึก  มี
ศาลาอยู่หน้าค่ายในอดีตปรากฏอยู่  แต่ปัจจุบันช ารุดไปหมดแล้ว  ส่วนผู้คนที่หลบหนีข้าศึกไปขุดหลุมหลบซ่อนอยู่นั้น  
ก็อพยพไปปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า  “บ้านเพิง”  ปัจจุบันคือบ้านหัวไทร  ต าบลห้วยลึกแห่งหนึ่ง และ
ต าบลดอนประดู่แห่งหนึ่ง  โดยมีล าน้ าผ่านกลาง 
  นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานอ้างอิง  เรื่องการรบกับทัพแขกท่ีสตูล  พัทลุง  และสงขลา  ในสมัย
รัชกาลที่  ๒  ถึงรัชกาลที่  ๓  จากหอสมุดแห่งชาติที่อาจารย์สมนิด  โกศัยกานนท์  ลูกหนังอ่ิม  จอแพร(อ่ิม โกศัยกา
นนท์)  ก านันคนท่ี  ๒   ของต าบลห้วยลึกบันทึกไว้ในหนังสือ “ต้นตระกูล”  พิมพ์เมื่อปี  ๒๕๔๒  ว่า 
  “โจรสลัดเมื่อตีเมืองตรัง  พัทลุง  และขอบเขตชายแดนของสงขลาได้หมดแล้ว  เตรียมตัวบุกตีเมือง
สงขลาต่อไป  เจ้าพระยาสงขลาน าก าลังส่วนหนึ่งมาตั้งรับที่บ้านห้วยลึก  เพราะห้วยลึกสมัยนั้นเป็นทางผ่านเข้าศึก
เดินทัพทางบกจากพัทลุงไปสงขลา  ค่ายที่บ้านห้วยลึกของเจ้าพระยาสงขลาจึงต้องเข้มแข็งมาก  และนี่เองจึงเป็นที่มา
ของค าว่า “บ้านค่าย ”  ส่วนพวกข้าศึกชาวไทร  ที่ยกมาจากพัทลุง   มาตั้งค่ายอยู่เหนือวัดดอนประดู่  แถบนั้นจึง
เรียกว่า  “ค่ายชาวไทร”  จนถึงปัจจุบัน  ศึกชาวไทรคราวนั้นเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนเป็นอันมาก  ปรากฏว่าชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งหนีไปขุดหลุม  ขุดเพิงหลบซ่อน  แถบนั้นจึงเรียกว่า “บ้านเพิง” (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอปากพะยูน) 
  ชุมชนบางใคร 
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  ชุมนบางใครเป็นชุมชนใหญ่เก่าแก่ท่ีมีมาก่อนดอนประดู่และห้วยลึก  ปัจจุบันเป็นปุาเสม็ด  กลางปุามี
เนินดิน(บัว)  ซากปรักหักพัง   ชาวบ้านเรียกว่า  “เขื่อน”   ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบลห้วยลึก  อ าเภอควนเนียง  จังหวัด
สงขลา   ห่างจากดอนประดู่ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 
  ชุมชนบางใคร  ล่มสลายไปเม่ือปลายสมัยรัชกาลที่  ๓  พร้อม ๆ กับชุมชนเก่าแก่บริเวณริมทะเลสาบ
สงขลา  คือ  ท่าเลียบ   และทุ่งแพร   ส่วนชุมชนที่ยังปรากฏอยู่จากริมทะเลสาบขึ้นมาตามสายน้ าล าคลอง  คือ  ชุมชน
หัวไทร (บ้านเพิง)  ดอนประดู  ่  ห้วยลึก  หัวเตย  บ้านผลุ้ง  และหนองจีน (โคกทราย) 
  หลังจากการท าสงครามกับแขกใน  พ.ศ.  ๒๓๗๗  ลูกน้องของขุนไชยคีรี   นายกองช้างถูกกวาดต้อน
บ้างล้มตายจากการสู้รบบ้าง   ที่ยังคงอยู่ก็มีขุนไชยคีรี  กับพรรคพวก  นอกนั้นก็อพยพไปตั้งหลักแหล่งสู่ชุมชนดอน
ประดู่  และชุมชนใกล้เคียง 
  หมดยุคของขุนไชยคีรีผู้พ่อ  ขุนไชยคีรี(พรหมทอง) รุ่นลูก (ต้นตระกูลไชยคีรี)  ก็เป็นผู้น าชุมชนต่อจน
ปลดช่วงอ านาจให้กับหมื่นไชยคีรี (ทุ่ม)  ซึ่งได้อพยพมาอยู่ที่ดอนประดู่  สร้างหลักปักฐาน  หักร้างถางพง  เลี้ยงช้าง  
สร้างสวนที่บริเวณบ้านควนเผยอ(ควนทรุด)  ปัจจุบันสวนของหมื่นไชยคีรีก็คือวัดควนเผยอ  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลดอน
ประดู ่
  จากค าบอกเล่าและหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าชุมชนบางใคร  หมดความส าคัญลงเป็นล าดับ
เพราะผู้น าชุมชนมีศักดิ์ลดลงเป็นหมื่น  ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนชุมชนต าบลดอนประดู่มีการขยายตัวของชุมชน
หนาแน่นมากขึ้น  จากค าบอกเล่าของลูกสาวคนสุดท้องของหมื่นไชยคีรีว่า  เคยตามพ่อไปประชุมกับท่านขุน(ขุนห้วยลึก
ประชาราษฎร์)  ที่ห้วยลึกประจ า  แสดงให้เห็นว่าชุมชนห้วยลึก(ต าบลดอนประดู)่  เป็นชุมชนใหญ่ในละแวกนั้นในยุค
หลัง 
  ชุมชนทุ่งแพร 
  ชุมชนทุ่งแพร  เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านท่าหยี  ต าบลห้วยลึก  เดิมเป็นชุมชนชาวจีน  
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนบางใคร  ปัจจุบันเป็นปุา  เป็นทุ่งนา  ไม่ปรากฏหลักฐาน  แต่มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า  
เหตุที่เรียกทุ่งแพร  เพราะเป็นตลาดนัดขายผ้าแพรของชาวจีน  เนื่องจากมีเรือส าเภาล่ม  จึงเอาผ้าแพรมาผึ่งแดด   
ปัจจุบันบริเวณท่ีเรือล่ม  ชาวบ้านเรียกว่า “กูลั่ม”  อยู่ในลูกเล  เลยจากทะเลเหวนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
  ชุมชนทุ่งแพรนับเป็นตลาดนัดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส าคัญในอดีต  มีชาวจีนแล่นเรือมาค้าขายตั้ง “กงสี”  
และเป็น “ยี่ปั๊ว”  ขายสินค้า  ชาวบ้านจากหนองจีน  ห้วยลึก  บ้านเพิง  ดอนประดู่  ท่าเลียบ  ปากพะยูน  จะน า
ผลผลิตมาแลกเปลี่ยนและขายบริเวณนี้  เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือสายหลักท่ีผ่านจากสงขลาเข้าท่ีปากรอถึงท่าหยี  
วกเข้าคลองท่าหยี  เข้าลูกเล  ถึงทุ่งแพร  ออกจากทะเลเหวนผ่านท่าเลียบเข้าถึงปากพะยูน 
  สันนิษฐานว่า  เมื่อสิ้นรัชกาลที่  ๓  การค้าทางเรือระหว่างไทยกับจีนยุติลง  เพราะสมัยรัชกาลที่  ๔  
หันไปสนับสนุนการค้ากับยุโรป  และช่วงปลายรัชกาลที่  ๕  ไทยประสบปัญหาสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศสและอังกฤษ  
ซึ่งคุมการค้าอยู่ทางใต้  ท าการค้าขายทางเรือไม่สะดวก  ตลาดทุ่งแพรที่เคยคึกคัก  บางใคร  ชุมชนใหญ่ก็มีผู้คนลด
น้อยลง  ลูกหลานของคนจีนโพ้นทะเลที่มีครอบครัวกับคนไทยก็หาหนทางอพยพไปค้าขายยังชุมชนอ่ืนที่มีท าเลประกอบ
อาชีพดีกว่า  ผู้คนที่อพยพออกจากบ้านบางใครและทุ่งแพรน่าจะอพยพไปตามล าคลอง  ๓ – ๔  ทาง  ด้วยกัน  คือ 

๑. ล่องไปตามทะเลไปขึ้นที่เกาะแกง หรือท่าเตียน 
๒. อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าไหลริมทะเลเหวน 
๓. อพยพไปทางปากคลองหัวควนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองหัวควน ใกล้ควนปิไหง 
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๔. อพยพไปตามทะเลเหวน  เข้าคลองหัวไทร ไปห้วยลึก  ดอนประดู่  หัวเตย  หนองจีน  หรือบางพวกอาจจะเลย
ไปตามคลองใสท้อน  ขึ้นใสใหญ่หรือพรุพ้อก็มี 

 

ก่อตั้งต าบลดอนประดู่  
  ต าบลดอนประดู่เดิม  คือ  ต าบลห้วยลึกตั้งอยู่เขตการปกครองของอ าเภอทักษิณ  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งมี
เขตการปกครองรวมไปถึงอ าเภอปากพะยูน  อ าเภอบางแก้ว  อ าเภอปุาบอน ของจังหวัดพัทลุง  รวมถึงอ าเภอรัตภูมิ  
บางกล่ า  ควนเนียง ของจังหวัดสงขลา  ในปัจจุบัน  สันนิษฐานว่า  มีการก่อตั้งชุมชนห้วยลึกข้ึนเป็นต าบลห้วยลึก  และ
แต่งตั้งต าแหน่งขุนเป็นในสมัยรัชกาลที่  ๕  จากค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า  ขุนห้วยลึกประชาราษฎร์(สงค)์  ต้น
ตระกูลมุสิกะศิริ  เป็นก านันคนแรก  ของต าบลห้วยลึก  และมีหมื่รไชยคีรี(ทุ่ม) ลูกของขุนไชยคีรี (พรหมทอง)  เป็น
ผู้ใหญ่บ้านดอนประดู่  หลังจากแยกการปกครองในปี  พ.ศ.๒๔๙๗  จึงจัดตั้งชุมชนดอนประดู่  เป็นต าบลดอนประดู่  
และแยกต าบลห้วยลึกให้อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ซึ่งสมัยนั้นอ าเภอรัตภูมิ  ยังตั้งอยู่ที่
ปากบางภูมี  ส่วนต าบลดอนประดู่ก็แยกให้อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอปากพะยูน  ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งที่แยกมาจาก
อ าเภอทักษิณ  และแบ่งเขตการปกครองเป็น  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  

เตี้ย  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  แก้วเพชร    บ้านเสือบูรณ์ ต าบลดอนประดู่ 
๘. นายไพโรจน์   เพชรตีบ    บ้านชายพรุ    ต าบลดอนประดู่ 
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ค าขวัญต าบลดอนประดู่ 
“พ่อท่านบางใคร  ควนปิไห  ค่ายพระยาไทรบุรี 
สะตอรสดี  พื้นที่ท านา  แหล่งปลาหารอ่างทอง” 

  พ่อท่านบางใคร 
  เป็นพระปางอุ้มบาตร  ความสูงจากฐาน  ๑  เมตร  แกะสลักด้วยไม้สวยงามมาก  จากค าบอกเล่าของ
คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเป็นพระที่เก่าแก่ของวัดบางใครที่ล่มสลายไปแล้ว  เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในชุมชน
เป็นอย่างมาก  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดดอนประดู่  เป็นพระลากประจ าเรือพระของวัดดอนประดู่   ในประเพณี
ลากพระ  และทุกวันแรม  ๘  ค่ า  เดือน  ๕  จะมีการสรงน้ า  ทุกวันแรม  ๑  ค่ า เดือน  ๑๑  ของชาวบ้านดอน
ประดู่  จะอันเชิญขึ้นเรือพระ  ไปร่วมงานประเพณีมิได้ขาด 
  ควนปิไห 
  เป็นควนใหญ่ที่สูงที่สุดของอ าเภอปากพะยูน  สันนิษฐานว่าในอดีตคงเป็นเกาะใหญ่ในทะเลสาบสงขลา  
ไม่ต่างจากเกาะนางค า  และเกาะหมาก  เล่าขานกันว่ามีคนขุดพบสมบัติปีละ  ๑  ไห  จึงเรียกว่า  “ควนปิไห ”  
บางคนเรียก  ปิไหง  หรือไปไหน  เป็นที่ตั้งของตาหมอเทพ 
  ค่ายพระยาไทรบุรี 
  เป็นที่ตั้งค่ายของพระยาไทรบุรี  ตนกูมัสสะอัดและตนกูอับดุลละห์  ที่ยกทัพเข้ามาตีเมืองพัทลุง  และ
มาตั้งค่ายที่บ้านดอนประดู่  บริเวณสามแยกดอนประดู่  ปัจจุบันเป็นฌาปนสถานของชาวบ้านดอนประดู่ 
  สะตอรสดี  
  ผลผลิตหนึ่งที่ขึ้นชื่อของต าบลดอนประดู่  คือ “สะตอข้าว ” แห่งควนปิไห  ในอดีตสะตอข้าวจะถูก
ล าเลียงไปลงเรือด่วนไปบ่อยาง(สงขลา)  ส่งผ่านไปขายยังอ าเภอต่าง ๆ มากมาย  จนผู้คนที่ผ่านอ าเภอปากพะยูน
แล้วต้องถามหา ปัจจุบันร่อยหรอไปมากและอยู่ในช่วงที่ก าลังรื้อฟ้ืนให้ชาวบ้านปลูกพืชแซมยาง 
  พื้นที่ท านา 
  ต าบลดอนประดู่ เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของอ าเภอปากพะยูน  มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายหลากพันธุ์เนื่องจาก
สภาพเป็นพื้นที่ชุ่มดินอุ้มน้ าเหมาะแก่การท านา  ในอดีตชาวบ้านในต าบลดอนประดู่ส่วนใหญ่มีฐานะ  เป็นเศรษฐี
ชาวนา  มีเรือนข้าวหลังใหญ่  ผลิตได้ครัวเรือนละหลายเกวียน  ยามหน้าข้าวจะมีข้าวมากมายเรียงไว้เป็นลอมที่
หน้าท่าข้าวเพื่อรอหาบขึ้นบ้าน  พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอดีต  ได้แก่  พันธุ์ช้างอุ้ม  ข้าวทราย  ข้าวระเด่น  ข้าวนางทอง  
ข้าวบางขัน  ข้าวจีน  ข้าวเหนียวจ้าวบน  ข้าวหัวนา  ข้าวจังหวัด 
  แหล่งปลาหารอ่างทอง 
  หารอ่างทองเป็นแหล่งน้ าใหญ่ที่ส าคัญของชาวต าบลดอนประดู่ในการท าการเกษตรและเป็นแหล่งพันธุ์
ปลาที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีมากมายหลายชนิดเนื่องจากมีสภาพเป็น  ดินผสมโคลนทราย  ท าให้ปลาที่ได้จากหาร
อ่างทองมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างจากปลาที่ได้จากแหล่งน้ าอื่น ๆ 

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   จัดตั้งวันที่   ๑๙    

มีนาคม   ๒๕๓๙    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   มีหมู่บ้านจ านวน    ๑๑    หมู่บ้านอยู่ในเขตท้องที่
รับผิดชอบ 
 



 7 

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 

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 
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สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม   ชาวบ้านส่วนใหญ่ในต าบลประมาณ    ๘๐%   จะ 

ยึดอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก    ส าหรับพื้นที่บางส่วนของต าบล   จะเป็นเนินสูงพ้ืนที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูกยางพารา  
  เนื้อท่ี โดยประมาณ ๔๒    ตารางกิโลเมตร     หรือ    ประมาณ     ๒๖,๒๕๐    ไร่      เป็น
เนื้อท่ีถือครองการเกษตรทั้งหมด  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 
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 ประชากร ทั้งสิ้น       ๖,๔๓๓    คน แยกเป็นชาย   ๓,๑๘๔    คน      หญิง     ๓,๒๔๙     คน    
จ านวน    ๑,๙๐๑    ครัวเรือน    จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  ๑  บ้านทางทราย ๑๐๖ ๑๗๐ ๑๗๙ ๓๔๙
หมู่ที่  ๒  บ้านท่าไหล ๖๙ ๑๑๖ ๑๒๙ ๒๔๕
หมู่ที่  ๓  บ้านแหลมยาง ๑๗๓ ๒๙๑ ๒๘๙ ๕๘๐
หมู่ที่  ๔  บ้านดอนประดู่ ๑๐๗ ๑๘๙ ๑๘๕ ๓๗๔
หมู่ที่  ๕  บ้านกล้วยเภา ๑๘๒ ๒๙๖ ๓๒๒ ๖๑๘
หมู่ที่  ๖  บ้านหวัควน ๓๒๓ ๕๘๕ ๕๗๙ ๑,๑๖๔
หมู่ที่  ๗  บ้านชายพรุ ๒๘๘ ๔๔๑ ๔๓๗ ๘๗๘
หมู่ที่  ๘  บ้านควนเผยอ ๑๓๕ ๒๒๒ ๒๕๒ ๔๗๔
หมู่ที่  ๙  บ้านไทรพอน ๑๔๒ ๒๕๒ ๒๒๗ ๔๗๙
หมู่ที่  ๑๐  บ้านศาลาทวด ๑๕๙ ๒๓๔ ๒๗๗ ๕๑๑
หมู่ที่  ๑๑  บ้านชายหว้ย ๒๑๗ ๓๘๘ ๓๗๓ ๗๖๑

รวมทัง้สิ้น ๑,๙๐๑ ๓,๑๘๔ ๓,๒๔๙ ๖,๔๓๓

หมูบ้่าน จ านวนครวัเรอืน(ครวัเรอืน)
จ านวนประชากรทัง้หมด(คน)

 
 

(ที่มา ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   ณ   เดือน  มีนาคม   ๒๕๕๔) 

๒.๑.๒.) สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก    

รองลงมาคือ   อาชีพค้าขาย 
  ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลดอนประดู่   มีพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวจ 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  ปศุ
สัตว์  ๑๒๕  ไร่  และอ่ืน  ๘,๐๖๔  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 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 ๑       แห่ง   กระจกอลูมิเนียม จ านวน ๑    แห่ง 
 เหล็กดัด  จ านวน ๑      แห่ง   โรงกลั้นเหล้า  จ านวน  ๖     แห่ง 
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 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  

๒.๑.๓) สภาพทางสังคม 
การศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ จ าแนกได้ดังนี้ 

 ระดับอนุบาลและปฐมวัย     ๔      แห่ง     ประกอบด้วย 

~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๑  จ านวนเด็ก ๖๔ คน ครู ๕ คน 

~ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๗    จ านวนเด็ก ๕๘ คน ครู ๔ คน 

~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๐  จ านวนเด็ก ๓๕ คน ครู ๔ คน 

~ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไทรพอน ตั้งอยู่หมู่ที่   ๙    จ านวนเด็ก ๓๕ คน ครู ๒ คน 
 ระดับประถมศึกษา     ๔     แห่ง        ประกอบด้วย 

~ โรงเรียนวัดหัวควน   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๓  จ านวนเด็ก ๒๗๒ คน  

~ โรงเรียนบ้านดอนประดู่   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔ จ านวนเด็ก ๑๘๘ คน  

~ โรงเรียนวัดควนเผยอ   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๐ จ านวนเด็ก ๑๘๐ คน 

~ โรงเรียนวัดไทรพอน   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๙  จ านวนเด็ก ๑๒๒ 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 

 สถานีอนามัย    ๓    แห่ง   ได้แก่ 

~ สถานีอนามัยบ้านหัวควน  ตั้งอยู่หมู่ที่    ๓ 

~ สถานีอนามัยบ้านดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕ 

~ สถานีอนามัยบ้านไทรพอน ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ    ๑๐๐ 
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๒.๑.๔) การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต 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     ๑,๐๕๖   ครัวเรือน    มีคลอง    ๖    สาย    สระน้ า    ๑    
แห่ง     ประปาหมู่บ้าน   ๘    แห่ง    บ่อบาดาล    ๙    แห่ง    บ่อน้ าตื้น    ๓๑    แห่ง 
  การใช้น้ าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต 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 

๑๘๘ 
๕๐ 

๑๑๐ 
๒๘๗ 
๒๖๘ 
๑๒๕ 
๑๘๐ 

๑ 
๑ 
- 
๑ 
๒ 
๑ 
- 

- 
- 
๑ 
- 
- 
- 
๑ 

- 
- 
๑ 
- 
๒ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
- 
๑ 
- 
- 
- 

รวม ๑,๓๐๘ ๖ ๒ ๕ ๓ 
 

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  

๒.๒ ศักยภาพในต าบล 
ก.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ 

๑) จ านวนบุคลากร     จ านวน   ๓๙    คน 
-  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน   ๑๒    คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการคลัง             จ านวน    ๕    คน 
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-  ต าแหน่งในส่วนโยธา              จ านวน    ๔    คน 
-  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม        จ านวน  ๑๘  คน 

๒) ระดับการศึกษาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่  
-  ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จ านวน       ๑๕       คน 
-  ระดับปริญญาตรี  จ านวน       ๒๑     คน 
-  ระดับปริญญาโท  จ านวน        ๓      คน 

๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ 
   ประจ าปีงบประมาณ      ๒๕๕๓   ทั้งสิ้น   จ านวน ๓๐,๓๖๒,๗๑๘.๖๓   บาท   

-  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน      ๗๗๘,๗๒๓.๗๒    บาท 
-  การจัดสรรรายได้ภาษีจากส่วนกลาง  จ านวน ๑๑,๘๗๔,๗๘๒.๙๑    บาท  
-  เงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน   ๗,๒๖๓,๔๕๕.๐๐    บาท  
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                              จ านวน ๑๐,๔๔๕,๗๕๗.๐๐      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    โดยประชาชนในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   ประมาณ   ๘๐%   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ในรูปแบบของ SWOT 
  จุดเด่น 

- เป็นต าบลทางเกษตรกรรม  อาชีพหลัก คือการท านา มีการปลูกข้าวสังหยดที่มีคุณค่าทางอาหาร  
สูงและมีชื่อเสียงระดับประเทศ 

- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เพราะมีสายน้ า  มีคลองต่าง ๆ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ า  ซึ่งใน 
เป็นอาหารส าหรับประชากรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- เป็นสังคมเกษตรกรรม   ที่มีวิถีชีวิตของคนในต าบลที่ผูกพันกันในลักษณะเครือญาติ  มีค่านิยม  
ประเพณี วัฒนธรรม  ความเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน 

- มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  มีศักยภาพ  มีความสามัคคี ตลอดจนความร่วมมือของคนในต าบลเป็นอย่างดี  
  จุดด้อย 

- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

- ในช่วงฤดูฝนต้องประสบปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตรเสียหายทุกปี 

- ยังมีปัญหาความยากจน  ปัญหาหนี้สิน ปัญหายาเสพติด  และพฤติกรรมความเสี่ยงของวัยรุ่น   
เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข 

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

- 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 

- มีระบบคูส่งน้ าเพื่อการเกษตร ท าให้เกษตรกรได้รับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
อุปสรรค 

- เกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งทุกปี 

- ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  เพื่อ  

คุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลดีขึ้น 

- ราคาผลผลิตทางการเกษตร  ไม่แน่นอน ท าให้เกษตรประสบปัญหาขาดทุน  มีหนี้สิน  

- ภัยคุกคามจากลัทธิบริโภคนิยม  การเสพข้อมูล  สื่อภายนอก  โดยขาดวิจารณญาณ  ท าให้ส่งผล 

กระทบต่อค่านิยม  ความเชื่อ  และประเพณี  อันดีงาม  โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เลียนแบบดารา หรือค่านิยมสังคมเมือง  

ส่งผลให้เกิดผลด้านลบเป็นอุปสรรคในการพัฒนาต าบล 
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ส่วนที่   ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

๓.๑ ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่ที่ผ่านมาดังนี้ 

๑. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม  จัดระบบแหล่งน้ า 

เพ่ือการเกษตร พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ   แก้ไขปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 

๒. การด าเนินงานด้านสังคม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี  คนชรา ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและการนันทนาการ  
จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้มีการออกก าลังกาย   
การแข่งขันกีฬา   จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส    ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน  

๓. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม    ก่อสร้างถนน   ขยายเขต 

ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน    ขยายระบบประปา    ปรับปรุงทางระบายน้ า 
๔. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการขุดคลอง   หนอง    บึง   สระน้ า   ท าให้สามารถแก้ไข 
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและลดปัญหาน้ าท่วมขังได้ระดับหนึ่ง  

๕. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดสรรงบประมาณ    เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแก่ 

สถานีอนามัยในการปูองกันโรคให้แก่ชุมชน 
๖. การด าเนินงานด้านการเมือง    การบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดหาวัสดุ  เครื่องมือ   อุปกรณ์ต่างๆ    เพื่อการบริหารงาน 
ภายในส านักงานอย่างเหมาะสมกับความจ าเป็น    ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วน
ต าบลทุกคนได้รับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน   และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๗. การด าเนินงานด้านการศึกษา    ศาสนา   และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนสนับสนุนกิจ  

กรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่น   ส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ในชุมชน   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๓.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ตารางเปรียบเทยีบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาและการน าโครงการไปสู่การปฏบัิติ
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จ านวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน

จ านวนโครงการที่ได้ปฏบัิติ

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

๑.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑๗ ๖ 
๒.  การพัฒนาด้านการเกษตร ๑๕ ๓ 
๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา ๒๖ ๑๖ 
๔.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๓ ๘ 
๕.  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๘ ๗ 
๖.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕๑ ๕ 
๗.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘ ๑ 
๘.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ๘ ๖ 

 จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่   ได้ท าการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างทั่วถึง    
แต่เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่มีงบประมาณไม่เพียงพอ    จึงเน้นพยายามกระจายงบประมาณให้
ทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน   
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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 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่    ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  
 

 “เกษตรกรรมดีเด่น  มุ่งเน้นการศึกษา 
 ส่งเสริมการกีฬา   สุขภาพดีถ้วนหน้า 
  พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง   ๓   ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนประดู่แบ่งเป็น   ๘   ด้าน  คือ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดความสามารถด้านการเกษตร 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลป  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
 

แนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา  
 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและขยายโอกาส

ทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบสาน

วัฒนธรรมไทย   คุณธรรม   จริยธรรมและพัฒนาการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ  และการปูองกันควบคุมโรค  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 พัฒนาเส้นทางคมนาคม    โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง   บ ารุงรักษาถนน   สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า   
คูน้ า 

 พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ   สะอาด  ปลอดภัย 
 ติดตั้ง   ขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ 
 สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมท่ีดี    และสะดวกท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ฟ้ืนฟูอนุรักษ์   และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการเมือง   ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 พัฒนาประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการที่ดี 

๔.๓ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑. งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
๒. งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓. งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
 
๑. งานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๒. งานด้านสวัสดิการสังคม 
๓. งานด้านการศึกษาและการกีฬา 
 
๑. งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒. งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

๑. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
๒. งานด้านการพาณิชยกรรม 
๓. งานด้านการท่องเที่ยว 

 

๑. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 
 

    ๑.  งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทยวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
  มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมน า
ความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม   
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

พันธกิจพันธกิจ  
  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐   มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ”ูู
ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ููเห็นควรก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
  (๑) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน  มีสุขภาวะที่ดีอยู่ในครอบครัวที่
อบอุ่น   ชุมชนที่เข้มแข็ง  พ่ึงตนเองได้    มีความม่ันคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้  มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์  บนพ้ืนฐาน
การบริหารเศรษฐกิจส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระดับการออมที่พอเพียง  มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ
บนฐานความรู้และนวัตกรรม  ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ควบคู่กับการ
เชื่อมโยงกับต่างประเทศและการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  พลังงาน  กฎกติกา  และ
กลไลสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
  (๓) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  เป็นธรรม  และมีการสร้างสรรค์
คุณค่า  สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร  คุ้มครองสิทธิและส่งเสริม
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร  ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกิจระหว่างประเทศ 
  (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่
ไตรภาคี   ควบคู่กับการสร้างความโปร่งใส  สุจริต  ยุติธรรม  รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ  กระจายอ านาจและ
กระบวนการที่ทุกภาคส่วนร่วมในการตัดสินใจ  สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  และการใช้ทรัพยากร 

เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๐เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๐    พพ..ศศ..๒๕๕๐๒๕๕๐  ––  ๒๕๕๔๒๕๕๔    ดงัน้ีดงัน้ี  
  (๑)  เปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคน  ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  
ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว   ชุมชนและสังคม 
  (๒) เปูาหมายการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน  พัฒนาให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพ
ติด  และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  (๓) เปูาหมายด้านเศรษฐกิจ  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
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  (๔) เปูาหมายการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  รักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  (๕) เปูาหมายด้านธรรมาภิบาล  มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน  ระบบราชการมีขนาดที่
เหมาะสม  และมีการด าเนินงานที่คุ้มค่าเพ่ิมข้ึน  ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการ
พ่ึงตนเองมากขึ้นและภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง  รู้สิทธิ  หน้าที่  และมีส่วนร่วมมากข้ึนในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใน
บริบทไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    

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

บริหารเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงก าหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

๑. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๓. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

 เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ฉะนั้นเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา ๔ ปี จังหวัดจึงก าหนดเปูาประสงค์
รวมของการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑.  การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและรายได้ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาการเกษตรตลอดจนผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒.   สร้างรายได้ท่ียั่งยืนแก่ชุมชน จาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ๓.  คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นและมีการจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๔.  ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐานความรู้ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทุกมิติ ได้รับบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันด้านความมั่นคงในชีวิต มี
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน และพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยากร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด มี
สภาพแวดล้อมที่ดีไปสู่สังคมสงบสุข 
 ๕.  บุคลากรภาครัฐน านโยบายและกฎหมายไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสังคมอย่างถูกต้อง และเข้าถึงได้โดยสะดวก  มีการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ประชาชนมีส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า
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และร่วมรับผิดชอบ ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 

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

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพัทลุง 
(๒) ให้อ าเภอปากพะยูน ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ทั้งสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ   เพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน   ในอนาคต 
(๓) ให้อ าเภอปากพะยูน เป็นเมืองเกษตรกรรม   ที่มีสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี  

ผลผลิตสูง   ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกท้ังในและนอกฤดูกาล 
(๔) ให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในเรื่องการเมืองการปกครอง   และการพัฒนาทุกระดับ

อย่างแท้จริง    ตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน   ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ร่วมท า   ร่วม
แก้ปัญหา 

(๕) ให้อ าเภอปากพะยูน เป็นเมืองน่าอยู่      ผู้คนน่ารัก  ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านการศึกษา    ร่างกาย   จิตใจที่ดีงาม   และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา    ดังนี้ 
(๑) ปรับปรุงและขยายระบบการให้บริการสาธารณูปการต่าง ๆ  ให้เหมาะสม 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
(๓) จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ   และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
(๖) ปูองกัน   ควบคุม   และระงับโรคติดต่อในชุมชน 
(๗) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
(๘) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบการคลังให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๙) ส่งเสริมให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือการบริการ

ด้านอื่นๆ   ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๑๐) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 


