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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลปากพะยูน     
อ าเภอปากพะยูน    จังหวัดพัทลุง 

---------------------------------------------------- 
  
ส่วนที ่  1   สภาพทั่วไป 
  1    ด้านกายภาพ 

1.1   ลักษณะท่ีตั้งชุมชน 
ประวัติความเป็นมา 

          อ าเภอปากพะยูน     เป็นอ าเภอ  1  ใน  11  อ าเภอของจังหวัดพัทลุง  ค าว่า  “ปากพะยูน”      
สันนิฐานว่า  มาจากค าว่า  “ปลาพะยูน”  ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาโลมา เลี้ยงลูกด้วยนม สมัยก่อนปลานี้
มีอยู่มากในทะเลสาบตอนใต ้

  อ าเภอปากพะยูน    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2439  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
รัชกาลที่ 5   เดิมมีอาณาเขตกว้างขวางมีต าบลอยู่ในเขตการปกครอง รวม 17 ต าบล รวมทั้งต าบลเขาชัยสน    
(อ าเภอเขาชัยสน)  และต าบลก าแพงเพชร (อ าเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5  ได้เสด็จเมื่อ  ร.ศ. 108  มีหลักฐานพระปรมาภิไธย  ย่อ  จปร. ร.ศ 108  ไว้  ณ  หน้าเพิงเทวดา       
ในหมู่เกาะสี่ เกาะห้า  อ าเภอปากพะยูน  แบ่งออกเป็น   2  อบต.  และ  6  เทศบาล   โดยเฉพาะเทศบาลแบ่งชุมชน
เป็น  4  ชุมชน   ดังนี้คือ 

  ชุมชนบ้านหัวฝาด   เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน  บ้านแหลมฝาด  คือ
ชื่อชุมชนเดิม  ต่อมามีการเรียกชื่อตามลักษณะที่ตั้งชุมชนเป็น  บ้านแหลมหัวฝาด  ชื่อต้นไม้ประจ าถิ่น คือ  ต้นฝาด 
ซึ่งเป็นต้นไม้ป่าชายเลนซึ่งขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ  และมีการเรียกย่อๆกันมาเป็นบ้านหัวฝาด  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ประมงและค้าขาย  นับถือศาสนาอิสลาม  มีศาสนสถานประจ าชุมชน  คือ  มัสยิดนูรุดดีน 

  ชุมชนอ าเภอเก่า   แต่เดิมเรียกว่า   ชุมชนหน้าท่าเรือ  เพราะในอดีตเป็นท่าเทียบเรือโดยสาร 
ระหว่าง บ่อยาง (สงขลา) ระโนด ล าป า  โดยจะต้องหยุดพักที่ท่าเทียบเรือปากพะยูน  ส่วนการเรียกชื่อชุมชนอ าเภอ
เก่านั้น เดิมทีที่ว่าการอ าเภอปากพะยูนหลังแรกตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน  ต่อมาย้ายมาตั้งที่บนควน         
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน จึงเรียกว่าชุมชนอ าเภอเก่าตามลักษณะที่ตั้ง  และต่อมา
อ าเภอได้ย้ายไปตั้ง ณ หมู่ที่ 3 บ้านบางเตง  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับราชการและเกษตรกรรม    
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานประจ าชุมชน  คือ  วัดธรรมประยูร 

  ชุมชนบ้านกลาง   เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  มีอายุประมาณ 150 ปี  ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพค้าชายและประมง   เดิมทีแบ่งออกเป็น บ้านโรงไฟฟ้าเก่า บ้านชายถนน และบ้านชายทะเล ประชากร
นับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานประจ าชุมชน  คือ  มัสยิดกลางประจ าจังหวัดพัทลุง 

  ชุมชนบ้านออก   เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  มีอายุประมาณ  200 ปี  ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพประมงและค้าขาย ในอดีตชุมชนบ้านออก มีชื่อ  บ้านท่านอน และบ้านในสวน ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม   มีศาสนสถานประจ าชุมชน   คือ  มัสยิดอัลศอรุสสุนนะห์ 

      ต่อมาเม่ือวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  ได้ยกฐานะข้ึนเป็น   เทศบาลต าบลปากพะยูน    
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา    ฉบับกฤษฎีกา    เล่ม 116   ตอนที่  9  ก   ครอบคลุมพ้ืนที่    1.5  ตาราง
กิโลเมตร 
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  เทศบาลต าบลปากพะยูน  ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นทางหลวง   
หมายเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ซึ่งห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  เป็นระยะทาง  66 กิโลเมตร  การเข้าถึง
เทศบาลต าบลปากพะยูนได้  2  ทาง   คือ  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4043   จากอ าเภอป่าบอนเข้า
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้   และตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4181  เข้าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากพะยู มีพ้ืนที่  1.5 ตารางกิโลเมตร  หรือมีเนื้อท่ีประมาณ  937.50  ไร่ 

อาณาเขต     
ทิศเหนือ   จดทะเลสาบสงขลา 
ทิศใต้  จดหมู่  5  บ้านพรุหมอ    เทศบาลต าบลอ่าวปากพะยูน 
ทิศตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา 
ทิศตะวันตก จดหมู่ที่  3  บ้านบางเตง   เทศบาลต าบลอ่าวปากพะยูน 

1.2     สภาพภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีหลายลักษณะ  มีทั้งที่เป็นพ้ืนที่ราบซึ่งอยู่
ตอนกลาง  พ้ืนที่เนินควนลักษณะเป็นลูกคลื่นค่อนข้างสูง  อยู่ทางตอนใต้ของเทศบาล  และลาดต่ าลงมาทาง          
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดทะเลสาบ ส่วนพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่     
ลาดชัน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท าสวนยางพารา  และสวนผลไม้ 

1.3    ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งเป็น  2  ฤด ู  คือ  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์   ถึงเดือนกรกฎาคม      

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม   ถึงเดือนมกราคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  25 - 37  องศาเซลเซียส 

1.4    ลักษณะของดิน 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลในปัจจุบัน  มีขนาดพ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก  ประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย   
ตัวตามแนวถนนของทางหลวงแผ่นดิน  และถนนเทศบาลต่าง ๆ  ถนนหารเทา – ปากพะยูน  และถนนซอยต่าง ๆ 
โดยจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออก  เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชน  ส่วนใหญ่เกาะตามแนวสองฟากของถนน 
หนาแน่นบ้างเบาบางบ้าง  ลักษณะอาคารเป็นบ้านชั้นเดียวและสองชั้น  ส าหรับย่านพาณิชยกรรมจะหนาแน่นบริเวณ
สองฟาก  ถนนหารเทา – ปากพะยูน  บรรจบกับถนนเทศบาล  2   ส่วนการใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ         
การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่าง ๆ ได้แก่  ที่ท าการไปรษณีย์ สถานีต ารวจ  สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์   
ชุมสายโทรศัพท์  หอ้งสมุด  และโรงพยาบาลปากพะยูน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษา  เปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง   สถาบันศาสนาได้แก่ วัด  2  แห่ง  และมัสยิด  3  แห่ง  บาลายซ์  
1  แห่ง   มีพ้ืนที่เกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไป   โดยมีพ้ืนที่ชุมชนทั้งสามด้านติดกับทะเล 

1.5    ลักษณะของแหล่งน้ า   
  โดยมีพ้ืนที่ชุมชนทั้งสามด้านติดกับทะเลมีแหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับ อุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   คือ   ทะเลสาบสงขลา   และเทศบาลต้าบลปากพะยูนได้ด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่
เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนทีข่องเทศบาลปากพะยูนไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าสงวนหรือไม้ที่มีจึงเป็นไม้เศรษฐกิจ  
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2.    ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1    เขตการปกครอง 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากพะยูน     สามารถติดต่อภายในชุมชม    และระหว่างชุมชนใกล้เคียงได้ 
สะดวก  โดยมีเส้นทางการคมนาคมสายส าคัญดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4181  เป็นเส้นทางสายหลัก   ซึ่งแยกจาก 
                                   ทางหลวงแผ่นดินหลายเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ผ่านบ้านโพธิ์เข้าสู่เขตเทศบาล 

- ถนนหารเทา - ปากพะยูน  จากเขตเทศบาลสู่บ้านบางเตง 
- ถนนเทศบาลบาล  1  จากศูนย์กลางชุมชนไปยังบ้านพรุหมอ 
- ถนนเทศบาล  2  ผ่านหมู่ที่  5  เทศบาลต าบลอ่าวปากพะยูน 
- ถนนเทศบาล  5  ต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4181   เข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน 

  นอกจากนี้ยังมีถนนลาดยาง  ได้แก่  ถนนเทศบาล  4   เป็นต้น   การขนส่งผู้โดยสารปัจจุบัน
เทศบาลต าบลปากพะยูน  ยังมีที่จอดรถรับ- ส่ง   ผู้โดยสารประจ าทาง  2 จุด  คือ จุดหน้าอ าเภอเก่า เป็นรถประจ า
ทาง  ระหว่างปากพะยูน – หาดใหญ่  โดยวิ่งเส้นทางไปยังเกาะหมาก – สิงหนคร  ผ่านสะพานติณสูลานนท์    และ
ตรงไปหาดใหญ่   จุดที่  2  เป็นจุดตรงท่าเรือเป็นรถประจ าทางระหว่างปากพะยูน – หาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรถ
ประจ าทางวิ่ง รถสองแถวปากพะยูน – ควนเนียง – หาดใหญ่  ส าหรับบริเวณใกล้เคียงและในเขตชุมชน    มีรถ
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง    รถสามล้อเครื่อง   ให้บริการ 

 2.2    การเลือกตั้ง 
  ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น   เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  มีการแต่งตั้งประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการเลือกตั้งต่างๆ     และในการจัดท าแผน  
เช่น   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา  จะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  เช่น  หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ  ผู้แทนประชาคมอ าเภอ  และประชาชนในเขตเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างแผนพัฒนา 

 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย   ดังนี้ 

1.  นายกเทศมนตรี   
ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล  ได้แก่  นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  2  คน ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี    และเลขานุการนายกเทศมนตรี  

ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  นายยุสุบ       แหละต ี       นายกเทศมนตรี 
2.  นายศุภชัย     ดีนกาหมีน       รองนายกเทศมนตรี 

         3.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์       รองนายกเทศมนตรี      
        4.  นายสนิท      แหละหมัน    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  5.  นายสมนึก    ตะการี     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

2.  สภาเทศบาล 
เทศบาลต าบลปากพะยูน มีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล

ทั้งหมด  10  คน    จะอยู่ในวาระคราวละ  4  ปี    มีประธานสภา  1  คน  รองประธานสภา  1  คน  และ
เลขานุการสภาเทศบาล   ซึ่งคัดเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  นายชัยนาท   รัชนีย ์     ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายณัฐกานต์   เพชรตีบ    รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายพิเชษฐ์   เส็นติหย๊ะ        เลขานุการสภาเทศบาล 
4.  นายอบูบากาด   นกหมุด    สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายหมัดแสละ   สุขติ     สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายปรัชญา   ส าเภาทอง    สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายสันติ   อามีนี                     สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายอะหมาด   หมัดหละ    สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายอภิชาต   ชาล ี     สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายโกศล   เศรษฐรักษา    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสัญญา   รุ่งทอง     สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายนิติวัช   สันบ ู     สมาชิกสภาเทศบาล 

1. พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานประจ าของส านักงานหรืออาจนอก

ส านักงาน   โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย   1   ส านัก   5  กอง 
  1.   ส านักปลัดเทศบาล 
  2.   กองคลัง 
  3.   กองช่าง 
  4.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5    กองการศึกษา 
  6.   กองการประปา 

3.    ประชากร 

 3.1    จ านวนประชากร 
             ในเขตเทศบาลจ านวนประชากรทั้งสิ้น   3,554   คน     แยกเป็น  

เพศชาย   1,713    คน 
เพศหญิง    1,841    คน 

มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,509  ครัวเรือน   ขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย  3  คน  ต่อ 1  
ครัวเรือน       

มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย   2,268   คน  ต่อ  ตร.กม. 

4.    สภาพทางสังคม 
4.1    การศึกษา 
มีสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลทั้งสิ้น  3  แห่ง  โดยจ าแนกเป็น 

- ระดับประถมศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน   และโรงเรียนปาก
พะยูน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    ได้แก ่    โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ปากพะยูน
มูลนิธิ 
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 4.2    สาธารณสุข 
มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาล  จ านวน  2  แห่ง    แบ่งเป็น 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข  1  แห่ง   
- โรงพยาบาลขนาด   30  เตียง  1  แห่ง 

 4.3    อาชญากรรม 
การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  และสวัสดิการของประชาชน 

- มีสถานีดับเพลิง  1   แห่ง 
- รถดับเพลิง   2   คัน 
- อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 8   คน  

 4.4    ยาเสพติด 
  ยาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลปากพะยูน พบว่ามี  ผู้ติด  ผู้เสพ  และกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งเป็น
ประชากรในพ้ืนที่ของเทศบาล  ซึ่งอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 15 – 40 ปี   ซึ่งเทศบาลต าบลปากพะยูน  ได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยของปัญหายาเสพติด   และได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการในเรื่องยาเสพติดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีทุกปี ซึ่งเป็นทั้งโครงการอบรมต้านยาเสพติด  และได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม  ทั้งนี้ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของเทศบาลต าบลปากพะยูนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ 

 4.5    การสังคมสงเคราะห์ 
โดยเทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. การช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
5. การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

5.    ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1    การคมนาคมขนส่ง 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากพะยูน   สามารถติดต่อภายในชุมชม    และระหว่างชุมชนใกล้เคียง 
ได้สะดวก  โดยมีเส้นทางการคมนาคมสายส าคัญดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4181  เป็นเส้นทางสายหลัก  ซึ่งแยกจาก 
ทางหลวงแผ่นดินหลายเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ผ่านหมู่ที่  4  บ้านโพธิ์  เทศบาลต าบลอ่าวพะยูนเข้าสู่เขตเทศบาล 

- ถนนหารเทา - ปากพะยูน  จากเขตเทศบาลสู่บ้านบางเตง 
- ถนนเทศบาล  1  จากศูนย์กลางชุมชนไปยังบ้านพรุหมอ 
- ถนนเทศบาล  2  ผ่านหมู่ที่  5  เทศบาลต าบลอ่าวปากพะยูน 
- ถนนเทศบาล  5  ต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4181   เข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีถนนลาดยาง  ได้แก่  ถนนเทศบาล  4    เป็นต้นการขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบัน 
เทศบาลต าบลปากพะยูน  ยังมีที่จอดรถรับ - ส่งผู้โดยสารประจ าทาง  2 จุด คือ จุดหน้าอ าเภอเก่า เป็นรถประจ าทาง  
ระหว่างปากพะยูน – หาดใหญ่  โดยวิ่งเส้นทางไปยังเกาะหมาก – อ าเภอสิงหนคร ผ่านสะพานติณสูลานนท์  และตรง
ไปหาดใหญ่  จุดที่  2  เป็นจุดตรงท่าเรือเป็นรถประจ าทางระหว่างปากพะยูน – หาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรถประจ า
ทางวิ่ง รถสองแถวปากพะยูน – ควนเนียง – หาดใหญ่  ส าหรับบริเวณใกล้เคียงและในเขตชุมชน  มีรถมอเตอร์ไซด์
รับจ้าง    รถสามล้อเครื่อง   ให้บริการ 
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 5.2    การไฟฟ้า 
มีจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด     997    ครัวเรือน 

 5.3    การประปา 
 มีจ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ในเขตเทศบาล  ที่รับผิดชอบ  จ านวน   1,000  ครัวเรือน   

มีปริมาณการใช้น้ าประปา  380  ลบ.ม. / วัน 

 5.4    โทรศัพท์ 
ด้านโทรศัพท์   มีชุมสายโทรศัพท์อยู่ในเขตเทศบาล    โดยมีจ านวนครัวเรือน    ที่มีโทรศัพท์ 

ใช้ในเขตเทศบาล  จ านวน   995  หลังคาเรือน 

 5.6    ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน    มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง     ให้บริการรับ - ส่ง
ข่าวสาร  พัสดุไปรษณีย์โทรเลข  ทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศตลอดจนบริการด้านการเงิน 

6.    ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1    การเกษตร 

ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น   100.33   ไร่      จากพ้ืนที่ทั้งหมด  937.50  ไร่   
คิดเป็นร้อยละ  10.70  ของพ้ืนที่ทั้งหมด   มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ  ยางพารา  และไม้ผลต่างๆ 

 6.2    การประมง 
ประชาชนในเขตเทศบาล   มีการประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก 

 6.3    การปศุสัตว์ 
  เทศบาลต าบลปากพะยูนมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก  จึงไม่เหมาะกับการประกอบการปศุสัตว์ จึงไม่มีครัวเรือน
ที่ท าการปศุสัตว์อย่างจริงจัง  จะมีก็เพียงแต่การเลี้ยงไว้บริโภคภายในครอบครัว   เช่น  แพะ  เป็ด  ไก่  เป็นต้น 

 6.4    การบริการ 
-  มีสถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก    2   แห่ง 
-  มีธนาคาร  3  แห่ง  ได้แก่ 
 1.   ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  สาขาปากพะยูน 

   2.   ธนาคารออมสิน  สาขาปากพะยูน 
3.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาปากพะยูน 

       นอกจากนีจ้ะเป็นร้านค้าต่าง ๆ     เช่น   โลตัส   เซเว่น   มินิมาร์ท   ร้านขายของช า    เป็นต้น     
ส่วนธุรกิจด้านบริการ  ได้แก่    ร้านเสริมสวย    ร้านอาหาร    ร้านซ่อมรถต่าง ๆ    ส่วนทิศทางการลงทุนในอนาคต   
จะต้องมีการส่งเสริมการลงทุนและบริการให้เพ่ิมมากขึ้น     รวมทั้งต้องปรับปรุงบริการของธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ   ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

 6.5    การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน    ในปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  มี 

เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยว  2  แห่ง  ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง    คือ   วัดพระนอน   และบริเวณแห่ง
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง    ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว     ส าหรับในอนาคตคงต้องของบประมาณสนับสนุน
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น     และจัดหาสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมในการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
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 6.6    อุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  เป็นประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่   เช่น   

การแปรรูปอาหารทะเล   การท าขนม  นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนาดกลาง  เช่น  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  อู่
ซ่อมรถยนต์  โรงน้ าแข็ง  โรงสีข้าว ฯลฯ  ในอนาคตอาจมีการท าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เช่น  โรงงานแปรรูปสินค้า
เกษตร  โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

 6.7    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
สภาพเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน        ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม  ซึ่งได้แก่  การท าสวนยางพารา  ไม้ผล  และพืชผักต่าง ๆ  ส่วนอาชีพประมง  เดิมเป็นอาชีพหลักอีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการท าประมงขนาดเล็กจับปลาในทะเลสาบ แต่ปัจจุบันค่อย ๆ  เปลี่ยนเป็นพาณิชยกรรม     
นอกจากอาชีพดังกล่าวข้างต้น   ประชาชนยังประกอบอาชีพรับจ้าง   และรับราชการ 

 6.8    แรงงาน 
แรงงานในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  แบ่งเป็น   แรงงานภาคการค้าขาย  แรงงาน

ภาคเอกชน 
และแรงงานภาครัฐ  แรงงานโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการค้าขาย 

7.    ระบบเศรษฐกิจ 
1.   ชุมชนบ้านออก 
-   ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

มีจ านวน  390   ครัวเรือน   ชาย  489  คน   หญิง  555  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ท าสวน   15   ไร่   จ านวน   9   ครัวเรือน 
ท าไร่      20   ไร่   จ านวน   6   ครัวเรือน 

-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  จ านวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 

-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  หหรือน้ าอุปโภค  บริโภค  
  จ านวน   4  แห่ง    และเพียงพอ 

2.   ชุมชนบ้านกลาง 
-   ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

มีจ านวน  355   ครัวเรือน   ชาย  438  คน   หญิง  415  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ท าไร่     10   ไร่   จ านวน   2   ครัวเรือน 
-   ข้อมูลดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  จ านวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 
-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  หหรือน้ าอุปโภค  บริโภค  

  จ านวน   3  แห่ง    และเพียงพอ 

3.   ชุมชนบ้านอ าเภอเก่า 
-   ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  

มีจ านวน  358   ครัวเรือน   ชาย  377  คน   หญิง  430  คน 
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-   ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ท าสวน    1   ไร่   จ านวน   1   ครัวเรือน 

ท าไร่     15   ไร่   จ านวน   3   ครัวเรือน 
-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  จ านวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 
-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  หหรือน้ าอุปโภค  บริโภค  

  จ านวน   3  แห่ง    และเพียงพอ  

 4.   ชุมชนหัวฝาด  
-   ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน  376   ครัวเรือน   ชาย  423  คน   หญิง  456  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ท าสวน    3   ไร่    จ านวน   2   ครัวเรือน 
ท าไร่     10   ไร่   จ านวน   2   ครัวเรือน 

-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  จ านวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 

-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  หหรือน้ าอุปโภค  บริโภค  
จ านวน   4  แห่ง    และเพียงพอ 

8.    ศาสนา   ประเพณี   วัฒนธรรม 
 8.1    การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลาม   โดยมีวัด  2  แห่ง   
และมัสยิด  3  แห่ง    

 8.2    ประเพณีและงานประจ าปี 
  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญของศาสนาพุทธ เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  
ประเพณีลากพระ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ  ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม  เช่น วันเมาลคิ  
งานอารีรายอ  เป็นต้น 

 8.3    ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภาษาถิ่น  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  การท าขนมพ้ืนเมืองและวิธีการจับปลาธรรมชาติ 

ภาษาถ่ิน ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปากพะยูน  พูดภาษาใต้เป็นภาษาพ้ืนเมือง 

 8.4    สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่วยบ้าง  ได้แก่  เครื่องจักรสานและการแปรรูปอาหารทะเล   

9.    ทรพัยากรธรรมชาติ 
 9.1    น้ า 

แหล่งน้ าในเขตเทศบาลที่ส าคัญ   คือ  ทะเลสาบสงขลา    ซึ่งเป็นน้ ากร่อย    ประชาชนใช้ใน 
การประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก  แต่ปัจจุบันเกิดการเสื่อมสภาพของแหล่งน้ า ท าให้ปริมาณของสัตว์น้ าลดลง 
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 9.2    ป่าไม้ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากพะยูน   ไม่มีป่าไม้ 

 9.3    ภูเขา 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากพะยูน   ไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 

 9.4    คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลค่อนข้างดี    เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่อยู่ภายในพ้ืนที่  แต่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมทะเลและพ่อค้า  แม่ค้า  ซึ่งขายของในตลาด  มี
การทิ้งขยะและปล่อยน้ าเสียลงในทะเลส่งผลให้เกิดน้ าเน่าเสียได้   ในเขตเทศบาลมีรถเก็บขยะ  1  คัน  โดยมีปริมาณ
ขยะและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บประมาณ  1,100  ตัน / ปี  โดยมีวิธีการก าจัดขยะคือการทิ้งบ่อขยะของเอกชน 
 
ส่วนที่  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปากพะยูน  

วิสัยทัศน์   
โครงสร้างพ้ืนฐานเข้าถึงทุกแห่งหน        ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

            แหล่งท่องเที่ยวลือเลื่อง                        บ้านเมืองสะอาด     
            ประชาราษฎร์สุขภาพดี                        เด็กและเยาวชนมีการศึกษา 

พันธกิจ      

    1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตจ่ายน้ าประปา 
        2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
      3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

      4.  ก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
      5.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกาย 
      6.  ส่งเสริมการศึกษา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
      7.  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู   

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.   การคมนาคมทางบกและทางน้ ามีความสะดวกรวดเร็ว  ไฟฟ้าสาธารณะ  และน้ าประปา
เข้าถึง        
      ทุกชุมชน 
2.   ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3.   ประชาชนทั่วไปรู้จักและต้องการเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเทศบาล 
4.   บ้านเมืองสะอาดปราศจากมลภาวะ 
5.   ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
6.   เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบ  และนอกระบบอย่างทั่วถึง 
7.   วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้   9  ด้านดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
- การจัดหาตลาดกลางให้แก่ประชาชน 
- การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การด าเนินการวางระบบผังเมือง 
- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา   
            และการกีฬา 

- การพัฒนาการศึกษา 
- การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
- การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 
- การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและผู้สูงอายุ 
- การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและและสถานศึกษา 
- การส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- พัฒนาและปรับปรุงฌาปณสถาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความเป็นระเบียบของสังคม 
- เสริมสร้างระเบียบวินัยให้ชุมชน 
- สงเคราะห์สวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์เด็กและเยาวชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง 
- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
-    การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-   จัดสร้างระบบผังเมืองให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเจริญโตของเมืองอย่างมีทิศทาง 
-   ให้มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
-   ให้มีความพร้อมทั้งในด้านไฟฟ้าและประปา 
-   ส่งเสริมการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2.  การพัฒนาด้านสังคมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-   ส่งเสริมการสาธารณสุขที่ดี  และประชาชนอยู่ดีกินดี 
-   ส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นฐานบ้านเกิด   มีความปรองดองกันและพร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนา     
    ท้องถิ่นของตน 
-   ส่งเสริมให้ประชาชนเคารพกฎหมายและระเบียบของสังคมเพ่ือจะได้อยู่กันอย่างสันติและ

 ปลอดภัย 
-   ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

3.  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
-   จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองอย่างทั่วถึง 
-   ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและให้ความร่วมมือ  
    ด้านการเมืองมากขึ้น 
-   มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน   เพ่ือการพัฒนาอย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-   ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   ปศุสัตว์   และการประมง 
-   ส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชและอุตสาหกรรม 
-   จัดสร้างระบบการประปาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพด้านการผลิต 
-   จัดสร้างศูนย์การค้าขายสินค้าทั้งที่เป็นผลผลิตสดใหม่  และสินค้าพ้ืนเมือง  ให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านการรองรับมาตรฐานสากล 

5.  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม   ศาสนาและการกีฬา 
-   ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล  
-   ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
-   มุ่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
-   ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาให้กา้วไกลสู่มาตรฐานระดับสากล 

6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-   มุ่งพัฒนาระบบนิเวศน์ให้มีความสมบูรณ์ 
-   ส่งเสริมให้ประชาชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นของตนเอง 
-   มุ่งเน้นเรื่องการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   จัดให้มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอย่างแพร่หลาย 
-   มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยว 
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3.   การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 

ประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลปากพะยูนเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม
หรือขอ้จ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดออ่น จุดแข็งของทอ้งถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันเทศบาลมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ใน
การก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป   ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ไดแ้ก้ 
จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน(Weak – W)   และปจัจัยภายนอกได้แก่  โอกาส (Opportunity – O)   และ
อุปสรรค (Threat – T)  เป็นเครื่องมือ   เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลปากพะยูน ในปัจจุบัน 
ในการก าหนดประเด็นในการพัฒนา  วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และ
บูรณาการแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง   (Strength – S) 
-   มีบุคลากร หรืออัตราก าลังที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
-   ด้านการบริหาร  ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอ านาจ  การ
ก ากับ ดูแล  รวมถึงการประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบและ
คล่องตัว 
-   มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ 
-   มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่เพียงพอและพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
-   มีพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท าเกษตร  เช่น  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  มี

 ทะเลสาบไหลผ่าน 
-   มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ (วัดพระนอน) 
-   มีขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เปน็วัฒนธรรมท่องถิ่น  เชน่  ประเพณลีากพระแข่งเรือ  ประเพณีงานตาม

 รอยพระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่  5   ฯลฯ 

จุดออ่น   (Weak – W) 
-   ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม 
-   จ านวนบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาล 
-   ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น ความทั่วถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ ความเหลื่อมล้ าทาง    
    เศรษฐกิจ   ฯลฯ 
-   การมีสว่นร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ  ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจากหน่วยงานภาครัฐ 
-   ขาดแคลนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่  ท าให้เยาวชนในพื้นท่ีต้องเดินทางไปศึกษานอกพ้ืนที่ 
-   ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนวัยแรงงานเดินทางไปท างานต่างพ้ืนที่ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส   (Opportunity – O) 
-   มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
-   มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก 
-   ยังมีความเปน็สังคมแบบชนบท  ที่มีความเกื้อกูล  พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
-   นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
-   นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ 
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อุปสรรค   (Threat – T) 
-   ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจนสาธารณะ ฯลฯ 
-   ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ  ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
-   ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
-   ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาการอ านวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตทางหลวง 
-   ปัญหาการบริโภควัตถุนิยมของต่างประเทศ 
-   ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว  ทั้งท่ีถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 
-   ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จุดแข็ง   (Strength – S) 
-   มีบุคลากร หรืออัตราก าลังทีมี่ คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
-   ด้านการบริหาร  ได้แก่  การแบง่ส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอ านาจ  การ
ก ากับดูแล   รวมถึงการประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระบบและ
คล่องตัว 
-   มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ 
-   มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานทีเ่พียงพอและพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
-   มีพ้ืนทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท าเกษตร  เช่น  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  มี

 ทะเลสาบไหลผ่าน 
-   มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ (วัดพระนอน) 
-   มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปน็วัฒนธรรมท่องถิ่น  เช่น  ประเพณลีากพระแข่งเรือ  ประเพณีงานตาม

 รอยพระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่  5 ฯลฯ 

โอกาส   (Opportunity – O) 
-   มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
-   มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก 
-   ยังมีความเปน็สังคมแบบที่มีความเก้ือกูล  พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
-   นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ทีส่นับสนุนการพัฒนาท้องถิน่ 
-   นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ 


