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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
  เทศบาลต าบลปากพะยูน  เป็นองค์การส่วนราชการหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากเป็นองค์กรที่จัดการปกครองรูปแบบการกระจายอ านาจโดยให้คนในท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง  มี
ความเป็นอิสระในหลาย ๆ ด้าน  ได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น  ด้านงบประมาณ  แต่
ในทางปฏิบัติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินไปตามระบบ  ระเบียบเหมือนระบบราชการทุก
อย่าง  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  ได้กระจายงาน  กระจายบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นหลายภารกิจด้วยกัน  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับภารกิจดังกล่าว  ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะ
รองรับภารกิจดังกล่าว  ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการกระจายอ านาจหรือไม่  
ก็อยู่ที่การบริหารจัดการอย่างมีระบบ  สิ่งหนึ่งที่จะลืมเสียมิได้นั้นก็คือ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  
และแผนพัฒนา   ด้วยกระบวนการทั้งหมด  จะต้องเริ่มต้นที่ประชาชน  ชุมชน  เป็นต้นต่อแห่งความคิดในการ
ระดมสมอง  มองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  รู้วิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า    ใน
กระบวนการสุดท้ายคือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นตัวก าหนดชี้ชัดหรือเป็น
ตัวก าหนดว่าโครงการกิจกรรมใดจะด าเนินการในพ้ืนที่ใด  ระยะเวลาที่แน่นอนเพ่ือเป็นกรอบให้เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติได้ใช้เป็นแผนในการด าเนินการและช่วยให้ประชาชนได้รับทราบแผนการด าเนินการที่แน่นอน 
  การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2565   ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 
  แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2564   กิจกรรม/โครงการ  ที่ได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินงาน
ประจ าปี  เป็นกิจกรรม/โครงการที่จะต้องด าเนินการได้อย่างแน่นอนท าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและแผนกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของเทศบาลต าบลปากพะยูน  ท าให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรนาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   หน่วยส่วนราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
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  2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูนพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
   แผนด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.  ได้ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
2.  สะดวกต่อการตรวจสอบ   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  สามารถทราบถึงระยะเวลา  งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
4.  เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
5.  สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึน   
     จริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในอนาคต 
7.  แสดงถึงความสามารถ  ศักยภาพที่ตอบสนองความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-3- 

 
 

 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

ประวัติความเป็นมา 
              อ าเภอปากพะยูน   เป็นอ าเภอ  1  ใน  11  อ าเภอของจังหวัดพัทลุง   ค าว่า  “ปาก
พะยูน”  สันนิฐานว่า  มาจากค าว่า  “ปลาพะยูน”  ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาโลมา เลี้ยงลูก
ด้วยนม   สมัยก่อนปลานี้มีอยู่มากในทะเลสาบตอนใต้ 
  อ าเภอปาพะยูน  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2439  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 5 เดิมมีอาณาเขตกว้างขวางมีต าบลอยู่ในเขตการปกครอง รวม 17 ต าบล รวมทั้ง
ต าบลเขาชัยสน (อ าเภอเขาชัยสน) และต าบลก าแพงเพชร(อ าเภอรัตภูมิ)จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จเมื่อ ร.ศ. 108  มีหลักฐานพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. ร.ศ 
108 ไว้ ณ หน้าเพิงเขาเทวดา ในหมู่เกาะสี่  เกาะห้า  อ าเภอปากพะยูน  แบ่งออกเป็น  2  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  6  เทศบาล  โดยเฉพาะเทศบาลต าบลปากพะยูน  แบ่งชุมชนเป็น  4  ชุมชน   ดังนี้คือ 

  ชุมชนบ้านหัวฝาด   เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน  บ้านแหลมฝาด   
คือชื่อชุมชนเดิม  ต่อมามีการเรียกชื่อตามลักษณะที่ตั้งชุมชนเป็น  บ้านแหลมหัวฝาด  ชื่อต้นไม้ประจ าถิ่น 
คือ   ต้นฝาด  ซึ่งเป็นต้นไม้ป่าชายเลนซึ่งขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ  และมีการเรียกย่อๆกันมาเป็นบ้านหัวฝาด    
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมงและค้าขาย  นับถือศาสนาอิสลาม  มีศาสนสถานประจ าชุมชน   คือ   
มัสยิดนูรุดดีน 

  ชุมชนอ าเภอเก่า  แต่เดิมเรียกว่า   ชุมชนหน้าท่าเรือ  เพราะในอดีตเป็นท่าเทียบเรือ
โดยสาร ระหว่าง บ่อยาง(สงขลา) ระโนด ล าป า โดยจะต้องหยุดพักที่ท่าเทียบเรือปากพะยูน  ส่วนการ
เรียกชื่อชุมชนอ าเภอเก่านั้น เดิมทีที่ว่าการอ าเภอปากพะยูนหลังแรกตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน  
ต่อมาย้ายมาตั้งที่บนควน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน    จึงเรียกว่าชุมชน
อ าเภอเก่า   ตามลักษณะที่ตั้ง และต่อมาอ าเภอได้ย้ายไปตั้ง  ณ  หมู่ที่  3  บ้านบางเตง  ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพค้าขาย  รับราชการและเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถาน
ประจ าชุมชน   คือ  วัดธรรมประยูร 

              ชุมชนบ้านกลาง  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  มีอายุประมาณ  150 ปี 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมง  และค้าขาย  เดิมทีแบ่งออกเป็น  บ้านโรงไฟฟ้าเก่า บ้านชายถนน 
และบ้านชายทะเล  ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  มีศาสนสถานประจ าชุมชน  คือ มัสยิดกลางประจ า
จังหวัดพัทลุง 

  ชุมชนบ้านออก  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  มีอายุประมาณ  200 ปี  
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมงและค้าขาย  ในอดีตชุมชนบ้านออก    มีชื่อ  บ้านท่านอน   และบ้านใน
สวน   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม   มีศาสนสถานประจ าชุมชน   คือ  มัสยิดอัลศอรุสสุนนะห์ 
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           ต่อมาเมือ่วันที่  24  กุมภาพันธ์  2542 ได้ยกฐานะข้ึนเป็น   เทศบาลต าบลปากพะยูน 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา      ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 116  ตอนที่  9  ก    ครอบคลุมพื้นที่  1.50  
ตารางกิโลเมตร 
 

1. สภาพทั่วไป 
 

1.1   ลักษณะท่ีตั้ง /อาณาเขต   และเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลปากพะยูน     ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม 

เส้นทางหลวงหมายเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ซึ่งห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  เป็นระยะทาง  66 
กิโลเมตร   การเข้าถึงเทศบาลต าบลปากพะยูนได้   2  ทาง   คือ  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  
4043  จากอ าเภอป่าบอน  เข้าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้    และตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  
4181  เข้าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีพ้ืนที่ 1.50  ตารางกิโลเมตร  
หรือมีเนื้อที่ประมาณ  937.50  ไร่ 

อาณาเขต     
ทิศเหนือ    จดทะเลสาบสงขลา 
ทิศใต้   จดหมู่  5  บ้านพรุหมอ  ต. ปากพะยูน 
ทิศตะวันออก  จดทะเลสาบสงขลา 
ทิศตะวันตก  จดหมู่ที่  3  บ้านบางเตง  ต. ปากพะยูน 

1.2    สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลปากพะยูน   มีหลายลักษณะมีทั้งที่เป็นพ้ืนที่ราบซึ่ง 

อยู่ตอนกลาง  พ้ืนที่เนินควนลักษณะเป็นลูกคลื่นค่อนข้างสูง  อยู่ทางตอนใต้ของเทศบาล  และลาดต่ าลงมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนจดทะเลสาบ   สว่นพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้  และตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็น
พ้ืนที่ลาดชัน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท าสวนยางพารา  และสวนผลไม้ 

1.3    สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
สภาพเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม  ซึ่งได้แก่   ไม้ผล  และพืชผักต่าง ๆ  ส่วนอาชีพประมง  เดิมเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
การท าประมงขนาดเล็กจับปลาในทะเลสาบ    แต่ปัจจุบันค่อย ๆ  เปลี่ยนเป็นพาณิชยกรรม     นอกจากอาชีพ
ดังกล่าวข้างต้น  ประชาชนยังประกอบอาชีพรับจ้าง  และรับราชการ 

สภาพสังคม     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน นับถือศาสนาพุทธ และศาสนา 
อิสลาม  โดยมีวัด  2  แห่ง  และมัสยิด  3  แห่ง  ความสัมพันธ์ของคนในสังคม  รักใคร่ปรองดองกันดี  ให้
ความร่วมมือเพ่ือเป็นประโยชน์ของส่วนรวมส าหรับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก็เหมือนกับ
ชาวพุทธ  และชาวอิสลามท่ัวไป 
 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1   การคมนาคม / ขนส่ง 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากพะยูน    สามารถติดต่อภายในชุมชม    และระหว่างชุมชนใกล้ 

เคียงได้สะดวก   โดยมีเส้นทางการคมนาคมสายส าคัญดังนี้ 
- ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  4181   เป็นเส้นทางสายหลัก  ซึ่งแยกจาก 
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ทางหลวงแผ่นดินหลายเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ผ่านบ้านโพธิ์เข้าสู่เขตเทศบาล 
- ถนนหารเทา - ปากพะยูน   จากเขตเทศบาลสู่บ้านบางเตง 
- ถนนเทศบาล  4  จากศูนย์กลางชุมชนไปยังบ้านพรุหมอ 
- ถนนเทศบาล  6   ผ่านหมู่ที่  5  ต. ปากพะยูน 
- ถนนเทศบาลต าบลปากพะยูน   ต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   4181     

เข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน 
  

การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากพะยูนยังมีที่จอดรถรับ - ส่ง       ผู้โดยสาร 
ประจ าทาง  2 จดุ  คือ จุดหน้าอ าเภอเก่า เป็นรถตู้ประจ าทาง  ระหว่างปากพะยูน – หาดใหญ่  โดยวิ่งเส้นทาง
ไปยังเกาะหมาก – สิงหนคร   ผ่านสะพานตินสูลานนท์     และตรงไปหาดใหญ่ จุดที่  2  เป็นจุดตรงท่าเรือ
เป็นรถตูป้ระจ าทางระหว่างปากพะยูน – หาดใหญ่   ส าหรับบริเวณใกล้เคียงและในเขตชุมชน   มีรถมอเตอร์
ไซด์รับจ้าง    รถสามล้อเครื่องให้บริการ 

2.2    การไฟฟ้า 
มีจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด     937    ครัวเรือน 
2.3    การประปา 
มีจ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ในเขตเทศบาล   ที่รับผิดชอบ      จ านวน   617  

ครัวเรือน   มีปริมาณการใช้น้ าประปา   380   ลบ.ม. / วัน 
2.4    การสื่อสารและโทรคมนาคม 
ในเขตเทศบาล    มีที่ท าการไปรษณีย์  1  แห่ง   ให้บริการรับ - ส่งข่าวสาร     พัสดุไปรษณีย์

โทรเลข  ทั้งภายในประเทศ  และต่างประเทศตลอดจนบริการด้านการเงิน 
ด้านโทรศัพท์   มีชุมสายโทรศัพท์อยู่ในเขตเทศบาล  โดยมีจ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ใน

เขตเทศบาล  จ านวน    995   หลังคาเรือน 
2.5   การจราจร 
มีถนนสาธารณะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล     จ านวน  18  สาย    มีความยาว

รวมทั้งสิ้น  6.59  กิโลเมตร 
2.6    การใช้ที่ดิน 

          พ้ืนที่ในเขตเทศบาลในปัจจุบัน   มีขนาดพ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก    ประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานแบบ
กระจายตัวตามแนวถนนของทางหลวงแผ่นดิน  และถนนเทศบาลบาลต่าง ๆ ถนนหารเทา – ปากพะยูนและ
ถนนซอยต่าง ๆ โดยจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออก   เป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัยของชุมชน     ส่วนใหญ่เกาะตาม
แนวสองฟากของถนน  หนาแน่นบ้างเบาบางบ้าง   ลักษณะอาคารเป็นบ้านชั้นเดียวและสองชั้น  ส าหรับย่าน
พาณิชยกรรม  จะหนาแน่นบริเวณสองฟากถนนหารเทา - ปากพะยูน บรรจบกับถนนเทศบาล 9  
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว  และซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์  ส่วนการใช้ที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ   การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ  ได้แก่  ที่ท าการไปรษณีย์  สถานีต ารวจ   สาธารณสุข  
สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมสายโทรศัพท์ ห้องสมุด  และ โรงพยาบาลปากพะยูน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมี
สถาบันการศึกษาเปิดสอนในระดับประถมศึกษา   และมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง   สถาบันศาสนาได้แก่  
วัด  2  แห่ง  และมัสยิด  3  แห่ง  บาลายซ์  1  แห่ง   มพ้ืีนที่เกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไป  โดยมีพ้ืนที่ชุมชน
ทั้งสามด้านติดกับทะเล 
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3  ด้านเศรษฐกิจ 
3.1   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม     และพาณิชยกรรม     ซึ่ง

อาชีพเกษตรกรรมได้แก่  การท าสวนยางพารา  ไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ  ส่วนอาชีพพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะ
เป็นประเภทร้านค้าต่าง ๆ   ร้านอาหาร     รายได้ของประชากรในเขตเทศบาลประมาณ     30,000 บาท   /
คน / ปี 

3.2   การเกษตรกรรม 
ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น  50.33  ไร่   จากพ้ืนที่ทั้งหมด  937.50  ไร่  

คิดเป็นร้อยละ  5.36  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  มีจ านวนครอบครัวเกษตรกร  จ านวน  100  ครัวเรือน  มีพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญคือ  ยางพารา  และไม้ผลต่างๆ   

3.3   การอุตสาหกรรม 
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  เป็นประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เป็นส่วนใหญ่ เช่น  

การแปรรูปอาหารทะเล  การท าขนม  นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนาดกลาง  เช่น  รา้นซ่อมรถจักรยานยนต์  
อู่ซ่อมรถยนต์   โรงน้ าแข็ง   โรงสีข้าว   ฯลฯ 

3.4    การพาณิชยกรรม / การบริการ 
-  มีสถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก    2   แห่ง 
-  มีธนาคาร   3   แห่ง   ได้แก่ 
 1.   ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด   สาขาปากพะยูน 

   2.   ธนาคารออมสิน   สาขาปากพะยูน 
3.   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สาขาปากพะยูน 

   นอกจากนี้จะเป็นร้านค้าต่าง ๆ  เช่น  เทสโก้  โลตัส  เซเว่นอิเลฟเว่น  มินิมาร์ท  ร้านขายของช า  
เป็นต้น    ส่วนธุรกิจด้านบริการ   ได้แก่   ร้านเสริมสวย    ร้านอาหาร   ร้านซ่อมรถตา่ง ๆ    ฯลฯ   ส่วนทิศ
ทางการลงทุนในอนาคตจะต้องมีการส่งเสริมการลงทุนและบริการให้เพิ่มมากข้ึน   รวมทั้งต้องปรับปรุงบริการ
ของธุรกิจร้านค้าต่างๆ   ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

3.5   การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน     ในปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง   มีเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยว   2   แห่ง   ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง    คือ   วัดพระนอน        
และบริเวณแห่งจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง     ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว     ส าหรบัในอนาคตคงต้องขอ
งบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น     และ
จัดหาสถานที่ท่ีมีความเหมาะสมในการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
                3.6   การปศุสัตว์ 

เทศบาลต าบลปากพะยูนมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก จึงไม่เหมาะกับการประกอบการปศุสัตว์ จึงไม่มี
ครัวเรือนที่ท าการปศุสัตว์อย่างจริงจัง  จะมีก็เพียงแต่การเลี้ยงไว้บริโภคภายในครอบครัว   เช่น  แพะ  เป็ด  
ไก่   เป็นต้น 
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4.  ด้านสังคม 
4.1   จ านวนประชากรแยกตามเพศและอายุ   และลักษณะโครงสร้างประชากรโดย 
        ทั่วไป  จ านวน / ความหนาแน่นของครัวเรือน 

           ในเขตเทศบาลมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,381   ครัวเรือน   จ านวนประชากรทั้งสิ้น 
3,675   คน   แยกเป็น 

เพศชาย  1,778    คน 
เพศหญิง   1,895    คน 

ขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย   3   คน   ต่อ   1   ครัวเรือน   
4.2  การศึกษา   ศาสนา   ประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม 
มีสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลทั้งสิ้น  3  แห่ง  โดยจ าแนกเป็น 

-  ระดับประถมศึกษา   2   แห่ง   ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน   และโรงเรียน 
ปากพะยูน   มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 726 คน ครู 32 คน  มีอัตราส่วนระหว่าง ครู 1 คน/นักเรียน  20  คน 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ มีจ านวน  
นักเรียนทั้งสิ้น   625   คน  ครู   49   คน    มีอัตราส่วนระหว่างครู  1  คน ต่อ นักเรียน   13   คน 

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลาม   โดยมี 
ศาสนสถานทางพุทธ   2   แห่ง   และมัสยิด   3   แห่ง   มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของศาสนาพุทธ  
เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  ประเพณีลากพระ  ประเพณีลอยกระทง  งานตามรอย
พระพุทธเจ้าหลวง   ฯลฯ   ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม   เช่น  วันเมาลิด  งาน
อารีรายอ   เป็นต้น 

4.3    การสาธารณสุข 
มีสนามกีฬาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   1   แห่ง   คิดเป็นพ้ืนที่   4.5   ไร่ 
มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาล   จ านวน   2   แห่ง   แบ่งเป็น 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข   1   แห่ง   มีจ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จ านวน   6   คน                                            
- โรงพยาบาลขนาด   30   เตียง   1   แห่ง    มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์  

ดังนี้ 
แพทย์    จ านวน   3    คน 
พยาบาล   จ านวน          35    คน 
พยาบาลเทคนิค   จ านวน          15    คน 
ทันตแพทย์  จ านวน   2    คน 
เภสัชกร   จ านวน   3    คน 

คิดเป็นสัดส่วนระหว่างจ านวนบุคลากรทางการแพทย์  1  คน   ต่อ  ประชาชนในเขตเทศบาล   69  คน 
 

5.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
5.1  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น  2  ส่วน  คือ  สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี  
ส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลแล้ว     จะมโีครงสร้างอีกหนึ่งส่วน   คือ   พนักงานเทศบาล     
มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. สภาเทศบาล 
เทศบาลต าบลปากพะยูน มีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต

เทศบาลทั้งหมด  10  คน   จะอยู่ในวาระคราวละ  4  ปี    มีประธานสภา  1  คน  รองประธานสภา  1  คน  
และเลขานุการสภาเทศบาล   ซึ่งคัดเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  นายชัยนาท   รัชนีย์     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   

2. นายกเทศมนตรี   
ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล   ได้แก่   นายกเทศมนตรี   และรองนายกเทศมนตรี   1   คน   

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  

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

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

     3,  พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานประจ าของส านักงานหรืออาจ

นอกส านักงาน   โครงสร้างของเทศบาลต าบลปากพะยูน   ประกอบด้วย   1   ส านัก   5  กอง 
  1.   ส านักปลัดเทศบาล 
  2.   กองคลัง 
  3.   กองช่าง 
  4.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. กองการศึกษา 
 6    กองการประปา 
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5.3    บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

            ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น    เช่น    การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาเทศบาล     
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มีการแต่งตั้งประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการ
เลือกตั้งต่างๆ และในการจัดท าแผน   จะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ   เช่น   หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ  ผู้แทนประชาคมอ าเภอ  และประชาชนในเขตเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างแผนพัฒนา  

5.4    การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต /ทรัพย์สิน  และสวัสดิการของ
ประชาชน 

มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ   1   แห่ง 
มีสถานีดับเพลิง    1   แห่ง 

- รถดับเพลิง    2   คัน 
- อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  7   คน 
                                         

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6.1    ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าในเขตเทศบาลที่ส าคัญ   คือ   ทะเลสาบสงขลา     ซึ่งเป็นน้ ากร่อยประชาชนใช้ใน 

การประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก  แต่ปัจจุบันเกิดการเสื่อมสภาพของแหล่งน้ า ท าให้ปริมาณของสัตว์น้ า
ลดลง 

6.2    สภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลค่อนข้างดี   เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่อยู่ภายในพ้ืนที่  แต่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมทะเลและพ่อค้า  แม่ค้า  ซึ่งขายของในตลาด  
มีการทิ้งขยะและปล่อยน้ าเสียลงในทะเลส่งผลให้เกิดน้ าเน่าเสียได้  ในเขตเทศบาลมีรถเก็บขยะ  1  คัน  โดยมี
ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บประมาณ  1,100  ตัน / ปี  โดยมีวิธีการก าจัดขยะคือการฝังกลบ 
 

.................................................................................. 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
  

วิสัยทัศน์   
   โครงสร้างพ้ืนฐานเข้าถึงทุกแห่งหน    ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    

  แหล่งท่องเที่ยวลือเลื่อง    บ้านเมืองสะอาด    
ประชาราษฎร์สุขภาพดี      เด็กและเยาวชนมีการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   
      และการกีฬา 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความเป็นระเบียบของสังคม 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร   การเมืองการปกครอง 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 
แนวทางการพัฒนา   
1. การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
3. การจัดหาตลาดกลางให้แก่ประชาชน 
4. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
5. การด าเนินการวางระบบผังเมือง 
6. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
7. การพัฒนาการศึกษา 
8. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น 
9. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 
10.  การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและผู้สูงอายุ 
11.  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและและสถานศึกษา 
12.  การส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา 
13.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 



-11- 
 

14.   การส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
15.   การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
16.   การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
17.   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18.   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
19.   การเสริมสร้างระเบียบวินัยในชุมชน 
20.   การส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม 
21.   การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสตรี 
22.   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
23.   การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
24.   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25.   การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
.............................................................................. 



แบบ  ผด. 01

ยุทธศาสตร์ที ่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
1.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.08 60,000 0.37 ส านักปลัด
1.2   แผนงานงบกลาง 1 1.02 5,000 0.03 ส านักปลัด

รวม 5 5.10 65,000 0.40
ยุทธศาสตร์ที ่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1   แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.10 1,540,000 9.43 กองช่าง
2.2   แผนงานการพาณิชย์ 3 3.06 465,000 2.85 กองการประปา

รวม 8 8.16 2,005,000 12.28
ยุทธศาสตร์ที ่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพทางการศึกษา
                     ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี   ศาสนา 
                     และการกีฬา
3.1   แผนงานงบกลาง 3 3.06 6,096,000 37.32 ส านักปลัด
3.2   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 5.10 171,000 1.05 ส านักปลัด

12

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนา   กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณยุทธศาสตร/์แผนงาน



แบบ  ผด. 01

3.3   แผนงานการศึกษา 29 29.59 5,165,639 31.63 กองการศึกษา
3.4   แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.12 845,000 5.17 กองการศึกษา
3.5   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 6.12 205,000 1.26 ส านักปลัด

รวม 49 50.00 12,482,639 76.42
ยุทธศาสตร์ที ่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสุขภาพอนามยั
                     และสาธารณสุข
4.1   แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.08 355,000 2.17 กองการศึกษา
4.2   แผนงานสาธารณสุข 9 9.18 440,800 2.70 กองสาธารณสุข

รวม 13 13.27 795,800 4.87
ยุทธศาสตร์ที ่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิต
                     และทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.02 10,000 0.06 ส านักปลัด
5.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 3.06 210,000 1.29 ส านักปลัด

13

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนา   กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ



แบบ  ผด. 01

รวม 4 4.08 220,000 1.35
ยุทธศาสตร์ที ่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความั่นคง
                     และความเป็นระเบียบของสังคม

รวม 0 0.00 0 0.00
ยุทธศาสตร์ที ่  7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหาร  
                     การเมอืงการปกครอง
7.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 9.18 480,000 2.94 ส านักปลัด
7.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.08 175,000 1.07 ส านักปลัด

รวม 13 13.27 655,000 4.01

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

14

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนา   กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ยุทธศาสตร/์แผนงาน



แบบ  ผด. 01

ยุทธศาสตร์ที ่  8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ
                     และสิ่งแวดล้อม
8.1   แผนงานสาธารณสุข 3 3.06 70,000 0.43 กองสาธารณสุข
8.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.04 25,000 0.15 ส านักปลัด

                                                              รวม 5 5.10 95,000 0.58
ยุทธศาสตร์ที ่  9   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
9.1   แผนงานสร่างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.02 15,000 0.09 ส านักปลัด

รวม 1 1.02 15,000 0.09

รวมทั้งสิน้ 98 100.00 16,333,439 100.00

15

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนา   กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

เทศบาลต าบลปากพะยูน


