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คํานาํ 
   
  การจัดทํ าแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ .๒๕66-๒๕70)  ของ เทศบาลตําบลพนางตุ ง            
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรองรับกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ 1๔ ธันวาคม 256๓ เรื่อง แนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.256๖ - 25๗๐)  
 

  ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ในครั้งนี้ เทศบาลตําบล   พนาง
ตุง ไดใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70) โดยมีการนํา
โครงการ กิจกรรมที่เปนปญหาความตองการของประชาชนจากหมูบานตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล    จากการ
เสนอโครงการตามหนังสือเทศบาลตําบลพนางตุง ท่ี พท 54401/ว23 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 เรื่องการ
สงโครงการเพื่อบรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ที่แพรระบาด
ไปอยางรวดเร็วและมีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนจํานวนมาก ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
พิจารณาแลว จึงยกเวนการจัดทําประชาคมทองถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่และเปนการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใชเปนจุดเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และปญหาความตองการของประชาชนซึ่งจะทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินโดยตรง 
 

  ขอขอบคุณ ผูนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน และหนวยงานภาคราชการตาง ๆ     
ที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ของเทศบาลตําบลพนางตุงฉบับนี้ และ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับน้ี จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน  ของ
เราใหเจริญพัฒนายิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 
 
                                                                                   นายพิชิต  ขันติพันธุ 
                                                                               นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง 
                                                                 ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาํบลพนางตุง 
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     สวนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

ประวัติความเปนมาของตําบลพนางตุง 

  เรื่องราวและประวัติความเปนมาของชุมชนพนางตุง (ทะเลนอย) จากคําบอกเลา ตํานาน 
นิทานพ้ืนบาน ความสอดคลองทางดานประวัติศาสตร เอกสารตํารา งานวิจัย และขอมูลทางการปกครองของ
รัฐ ที่มีขอมูลเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรชุมชนพนางตุง มาจากหลายที่ หลายแหง หลายเรื่องราว ซึ่งสามารถ
เรียบเรียงแยกออกมาเปนสองสวนท่ีสําคัญ ก็คือ สวนแรก“ตั้งหลัก”เปนเรื่องราววาดวยตนกําเนิดแหลงที่อยู
ครั้งแรก แตไมไดอยูอาศยันับเนื่องในเวลาตอมา กับสวนที่สอง“ปกฐาน”ที่กลุมชนชาวเลนอยไดเริ่มตั้งรกฝงราก
ลงไป และอยูอาศัยเปนการถาวร มีบทความสวนหนึ่งในงานวิจัย ที่ผูทรงคณุวุฒิไดเรียบเรยีงเอาไวดังนี้ 

                      ตัง้หลัก “บานกลาง” “บานกลวย” 

โหมเลนอย (ชาวทะเลนอย) คําเรียกพื้นถ่ิน เปนชื่อเรียกกลุมชาติพันธุ ที่ตั้งถ่ินฐานบนพื้นที่
ชายขอบน้ํา“เลนอย”ของ“ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา”การอางถึงแหลงที่มา การยอนรอยตอการกระทําของ 
“โหมเลนอย”นั้นยังไมมีความแนชัดในแงเอกสารหลักฐาน และฐานวิจัยทางประวัติศาสตรที่คนลึกชัดเจนวามี
ความเปนมาอยางไร ความคลุมเครอืยอนแยงนี้ คงมีเพียงการกลาวอางถึงความนาจะเปนแหง“ตนตอ ตนเรื่อง”
ตามคําบอกเลาของคณุตาคุณยาย“โหมเลนอย”ในอดีตมาเทียบเคียงกับหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีใกลเคียง 
ทั้งนี้ เกศรารัตน เพชรรักษ (๒๕๓๘:๖) ระบุวา“โหมเลนอย”เปนกลุมชาติพันธุชาวเลใต ที่มีจุดเริ่มตนการ
กําเนิดในสมัยสุโขทัย แรกเริ่มเดิมทีไดตั้งเริน (บานเรือน) อาศัยอยูบริเวณ“บานกลาง”และ“บานกลวย”ซึ่งอยู
ทางตอนใตของ“เลนอย”เปนท่ีลุมอุดมสมบูรณไปดวยปาไม สอดคลองกับคําบอกเลาของคุณผอง เดชนครินทร 
(อางถึงทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม,ภาณุ ธรรมสุวรรณ,๒๕๓๘:๘) วา“เดิมเลนอยนั้นอุดมไปดวยตนตะเคียนตอมาพระยา
กรุงสัญชัย ซึ่งตั้งอยูที่บางแกว ไดใหคนมาตัดไมตะเคียนไปตอเรือท่ีบางแกว”ตอมาประสบกับภัยวิบัติทาง
ธรรมชาติความแหงแลง และเกิดไฟไหมปาเปนบริเวณกวางจึงพลัดถ่ินหลบหนีภัยมา“ปกฐาน”ที่“เลนอย”ถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ มีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้ง“ทุง”ที่ราบลุมทํานา“ควน”ที่ราบเนินเขาทํา
สวนและ“เล”ทองทะเลหาปลา และอาศัยอยูสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

ปกฐาน : “เลนอย” 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรการสราง“วัดทะเลนอย”ท่ี มีขึ้น ในป พ.ศ.๒๑๕๔           
(กองพุทธศาสนสถาน กรมศาสนา,๒๕๒๗:๗๓๘) หรือประมาณ ๔๐๐ กวาปที่ผานมาทําใหสันนิฐานไดวา
“โหมเลนอย”เริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในสมัยอยุธยาตอนกลางบริเวณพื้นที่วัดทะเลนอยนาจะเปนพื้นที่แรกๆที่มี
การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชน ก็นาจะเริ่มตนจากพื้นท่ีบริเวณแหงนี้ กอนที่จะขยายตัวออกไปทาง
ทิศตะวันออกบริเวณพ้ืนที่ชายขอบน้ําเลนอย โดยลักษณะของพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม หรือท่ีเรียกกันตามภาษาถ่ินใต
วา“ทุง”ซึ่งมีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการเพาะปลูกทํานา ปลูกขาว และหากุง-ปลาใน“เลสาบสงขลา”ตาม
คติความเชื่อโบราณเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐานของคนถิ่นใตวา“แคนํ้า แคทา แคนา แควัด” (จรูญ หยูทอง,๒๕๕๖:

๑๐) ในเวลาตอมาเมื่อมีการตกตะกอนของดินบริเวณพื้นที่ราบลุมชายขอบเลนอย จนเกิดเปนแผนดินงอกยื่น
ออกไปสูน้ํา  เลนอย จึงไดเคลื่อนยายขยายตัวออกไปปลูกเริน เกาะกลุมรวมกันแบบเครือญาติ กลุมเล็กบาง 
ใหญบาง แลวแตขนาดที่ดิน และขนาดครอบครัวที่ใกลชิดพรอมประกอบอาชีพ“การประมง”และ“การทํานา”
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ดังความปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คราวเสด็จประพาสแหลม
มลายู ร.ศ.๑๐๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๔๐๒ ตอนหนึ่งวา 

“...กลับมาถึงพลับพลาเวลาบายหาโมงครึ่ง เวลากลางวันลูกมีโนหรา เวลาค่ํามีหนังตลุง ไดให
คนไปดู ท่ีทเลนอยแขวงเมืองนครศรีธรรมราช ระยะทางสองชั่วโมง น้ําตื้นเรือไปเขาไมได ตองลงเรือเล็ก     
เขาคลองนางเรียงไปอีกยี่สิบหามินิต ถึงในนั้นเปนท่ีมีดอกบัวหลวงสีขาว แตน้ําตื้นจนราษฎรทาํนาไดในทเล”   

 จากถิ่น ฐานที่“โหมเลนอย”ตั้ งอยู เปนดินแดนปลายอาณาเขตเบื้ องใตของเ มือง
นครศรีธรรมราช ท่ีอยูหางไกลจากการปกครองมาก ประกอบกับเปนพื้นที่จดน้ําจดแผนดิน ทําใหงายตอการ
หลบหนีไปยังที่อื่นไดสะดวก และเมื่อมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้น การติดตามจับโจรผูรายของทางราชการจึง
กระทําไดยาก จนกลายเปนแหลงซองสุม และหลบซอนของโจรผูรายท่ีปลนสะดมแถบ“ลุมน้ําเลสาบสงขลา”
และบริเวณใกลเคยีง ดังความปรากฏในพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คราว
เสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ.๑๐๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๔๐๒ ที่กลาวถึงชุมชนชาวเลนอยวา 

“...ในทเลตอนที่สาม ตั้งแตทิศใตโอบไปจนทิศตะวันตกครึ่งทเล เปนแขวงเมืองพัทลุง ตั้งแต
ทิศตวันตกครึ่งทเลโอบไปจนทิศเหนือเปนแขวงเมืองนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกเปนแขวงเมืองสงขลา ใน
ที่ทเลตอแดนกันนี้ วาผูรายชุมอยางยิ่ง ฟงเสียงทั้งพัทลุง ทั้งสงขลา กลาวโทษวาแถบทเลนอยในแขวงเมืองนคร
มีคนตั้งบานเรือนมาก แตเกือบจะไมมีคนดีเลย ในหมูนั้นเปนผูรายทั้งสิ้น ดวยเปนปลายแดนหางจากเมือง
นครศรีธรรมราชมาก การติดตามผูรายยากลําบากอยางย่ิง การอันนี้ก็เห็นจะเปนจริง ดวยหัวเมืองที่มีเขตแขวง
ติดตอกันถี่ๆหรือที่ขนาบคาบเก่ียวกัน และก็ติดตามผูรายยากอยูดวยกันทุกเมือง” 

จากปญหาการปราบปรามโจรผูรายในป พ.ศ.๒๔๓๙ ซึ่งตรงกับ ร.ศ.๑๔๕ อันเปนยุคแหงการ
เริ่มตนเขาสูการปฏิรูปการปกครอง หรือยุคแหงการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ ทางราชการจึงไดยก 
“หมูบานทะเลนอย”แยกตัวออกจากเมืองนครศรีธรรมราช ใหมาขึ้นกับเมืองพัทลุง ท้ังนี้เพ่ือการสะดวกในการ
ปราบปรามและติดตามโจรผูรายที่หนีเขามาหลบซอนอยูในพื้นที่กลุมชนเลนอยไดสะดวกขึ้น1

 

หลังจากนั้น การเปลี่ยนผานท่ีสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนพนางตุง หลังสมัยการ
ปฏิรูปทางการปกครอง พ.ศ.๒๔๓๙ จะเก่ียวพันกับความเปนมาของอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กลาวคือ คือ 
เริ่มจากตําบลพนางตุง ตําบลทะเลนอย ไดเปนสวนหนึ่งของอําเภออุดรซึ่งตั้งอยูริมคลองปากประ คือ บาน
มะกอกใต เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๒ และไดเปลี่ยนชื่อจากอําเภออุดร เปนอําเภอปากประ ตอมาเมื่อวันท่ี ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๔๔๕  ไดมีการเปลี่ยนชื่อในแขวงเมืองพัทลุง โดยเปลี่ยนจากอําเภอปากประเปนอําเภอทะเลนอย 
และแบงเขตการปกครองพื้นที่ใหม คือ ใหปกครองตําบลตะเครี๊ยะ ตําบลหัวปา ตําบลทะเลนอย ตําบลบาน
พราว และตําบลสําโรง ในอําเภอหัวไทร เมืองนครศรีธรรมราช มารวมอยูในอําเภอทะเลนอย พรอมยกตําบล
มะกอกเหนือ ตําบลมะกอกใต ซึ่งเดิมขึ้นกับอําเภอปากประ ไปข้ึนกับอําเภอเมืองพัทลุง และเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ 
ไดยายท่ีทําการอําเภอทะเลนอย ไปตั้งที่ตําบลพนางตุง ตรงขามกับวัดควนพนางตุงในปจจุบัน แตยังคงเรียกวา
อําเภอทะเลนอย ดวยเหตุวาชางปาเขาทําลายที่ทําการอําเภอเสียหายหมด เมื่อถึง พ.ศ.๒๔๖ 
กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๔๖๐ ใหเปลี่ยนชื่ออําเภอทะเลนอยเปนอําเภอพนางตุง 
มีเขตการปกครองเหมือนอําเภอทะเลนอย ท่ีตั้งของที่วาการอําเภอพนางตุงเกานั้น ปจจุบันชาวบานในพื้นที่จะ
เรียกกันวา ที่ศาลเกา 

                                                           
1 ธาม วชิรกาญจน และพัฒนา ธรรมสุวรรณ. ๒๕๕๗.รายงานการวิจัย การปรับตัวและเปลี่ยนถายของเรือนพ้ืนถิ่นหมูบาน 
ทะเลนอย ภายใตบรบิทแวดลอมธรรมชาติและวิถชีวีิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 
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ครั้นมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ กระทรวงมหาดไทย มีประกาศลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๖ ใหยาย
ท่ีวาการอําเภอพนางตุง ไปตั้งท่ีตําบลควนขนุน และใหเปลี่ยนชื่อ เปนอําเภอควนขนุน อันเนื่องมาจากราษฎร
ท่ีมาติดตอกับอําเภอพนางตุง ตั้งบานเรือนอยูหางไกล ไมสามารถมาเชาเย็นกลับได ตองนอนแรมระหวางทาง  
มีอันตรายจากสัตวปานานาชนิด และอีกประการหนึ่งเมื่อค่ํามืดก็ตองขอพักอาศัย กับผูอยูใกลเสนทาง ถึงแมวา
จะรูจักไมรูจักมากอน นอกจากนี้ยังมีกลุมโจรปลนสดมภอยูเปนประจํา ทําใหเกิดภาวะระแวงวาผูที่มาพัก จะมา
ดีหรือมารายจึงตองยายที่วาการอําเภอมาอยูที่สวนกลาง และอําเภอพนางตุง ก็เปนเพียงตําบลหนึ่งในอําเภอ 
ควนขนุนจนถึงปจจุบันนี้  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครองโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งใหยายที่วาการอําเภอควนขนุน
มาที“่เลนอย”ถึงแมจะเปนชวงเวลาสั้นๆแตก็ไดสงผลใหบริเวณพื้นที่“หัวลาน”และ“บานเล”เจริญเติบโต เกิด
การขยายตัวมีการปลูกสรางเริน แผกระจายวางตัวเรยีงไปตามแนวชายขอบน้ํา“เลนอย”มานับตั้งแตนั้น  

 

 

 

 

สภาพอาคารบานเรือน ตลาดเกาหัวเลี้ยว และวัดทะเลนอยเมื่อประมาณ ๕๐ ปที่แลว 

 

 

 

                                  

                                  ภาพกิจกรรมทางนํ้าของคนในชุมชนทะเลนอยในอดีต  

คําเรียกขานพื้นท่ีวา พนางตุง นั้น มาจากคําบอกเลาของปราชญพื้นบานที่บอกวาลักษณะภูมิประเทศของควน 
วางเปนแนวยาวเหมือนกําแพงขวางกั้นจึงไดชื่อวา พนางตุง มาจากคําวา พนัง ซึ่งแปลวาที่ก้ัน ดังนั้น พนางตุง
จึงหมายถึงควนท่ีกั้นระหวางพื้นที่ดานตะวันออกและทิศตะวันตกของตําบล และอีกที่มาของชื่อเลาวา ในพื้นที่
ตําบลพนางตุงมีเนินชื่อวาควนพนางตุง ซึ่งแปลวาเนินผูหญิงลม (ควนหมายถึง เนินพนาง หมายถึงพระนาง 
และตุง หมายถึงลมในภาษาถิ่น) ซึ่งมีตํานานเลาวามีผูชายคนหนึ่ง ชื่อพอทองขุนดํา (ลักษณะเปนรูปจระเข) ไป
พบรักกับผูหญิง ๒ คน คือ นางสนทรา (ลักษณะคลายยักษ) และเจาแมนางเรียมลักษณะคือ จระเข อยูมาวัน
หนึ่งนางสนทรารูวา พอทองขุนดํา ไปพบรักใหมกับเจาแมนางเรียมและรักแมนางเรียมมากกวาเลยคิดนอยใจ
และฆาตัวตายโดยลมไปขางหนา (ภาษาใตเรียกวาตุง) เมื่อตายรางกายกลายเปนเนินดิน(ควน)  ชาวบานเลย
เรยีกวา บานควนพนางตุง หากมองมาที่เนิน (ควน) จะมีลักษณะเปนรูปผูหญิงนอนอยู 
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เทศบาลตําบลพนางตุง เดิมเปนสภาตําบล และไดยกฐานะขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย   
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓9 จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล ชั้น 5 และตอมาไดยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองคการบริหารสวน
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปนเทศบาลตําบลพนางตุง ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ภาพดวงตราประจําเทศบาล 

 
 
 

 

คําอธิบายเครื่องหมายของเทศบาลตําบลพนางตุง   

 ขนาด  เปนตรารูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ดวงตรา 

รูปลักษณะ - ภาพดวงตราประจําเทศบาล 

      ขอบบน มีอักษร “เทศบาลตําบลพนางตุง” 
      ขอบลาง มีอักษร “จังหวัดพัทลุง” 

    - ภาพดวงตราประจําตาํแหนงนายทะเบียนทองถิ่น 

     ขอบบน มีอักษร “สํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุง” 

       ขอบลาง มีอักษร  “นายทะเบยีนทองถ่ิน” 

- ตรงกลางขอบทั้ง ๒ ดวงตรา มีรูปแบบ ควนพนางตุง ทะเลนอย    
   ทุงนา ถนนยกระดับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   
   ท้ังหมดเปนลักษณะทางกายภาพในตาํบลพนางตุง นก ๖ ตวั ใชแทน 

   โรงเรยีนซึ่งมีจํานวน ๖ โรงเรยีน ภายในเขตเทศบาลตําบลพนางตงุ   
   ดอกบัว ๖ ดอก ใชแทนวัด ซึ่งมีจํานวน ๖ วัด ดาวในขอบดวงตรามี 

                                 ๑๓ แฉก ใชแทนหมูบาน ซึ่งมี จํานวน ๑๓ หมูบาน 

คําขวัญประจําตําบล 

“แหลงนกน้ํา งามพระตําหนกั ชักพระประเพณี ของดีปลาดุกรา  
สินคาหัตถกรรม งามล้ําทะเลบัว” 

 
 
 
 
๑.ดานกายภาพ 
                   ๑.๑ ที่ตัง้ของตําบล 

เทศบาลตําบลพนางตุง ตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ
๓๒ กิโลเมตร และหางจากที่วาการอําเภอควนขนุนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ตาม
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ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ สายควนขนุน-ทะเลนอย มีพื้นท่ีประมาณ จํานวน ๙๙.๓๘ ตาราง
กิโลเมตร หรือจํานวน ๖๒,๑๑๒ ไร ๒ งาน มีหมูบาน จํานวน ๑๓ หมูบาน และมีอาณาเขต 
      ทิศเหนือ จด เทศบาลตําบลทะเลนอย และ เทศบาลตําบลแหลมโตนด 
      ทิศใต จด องคการบริหารสวนตําบลลําปา และองคการบริหารสวนตําบลชัยบุร ีอําเภอเมือง 
      ทิศตะวันออก จด ทะเลสาบสงขลา และองคการบริหารสวนตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
      ทิศตะวันตก จด เทศบาลตาํบลบานสวน และ องคการบริหารสวนตําบลปนแต 
                    ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศตําบลพนางตุง มีรูปพรรณสัณฐานเปนที่ราบเนินเขา (หรือ“ควน”ตามภาษาถิ่นใต) 
เนนิควนพนางตุง ไมสูงชันมากนัก วางตัวทอดยาวขนานจากทศิเหนือ-ใต ตั้งอยูในตอนกลางของพื้นที่ตําบล ทํา
ใหภูมิประเทศท้ังสองดานของพ้ืนที่ตําบล คอยๆลาดต่ําลงสูพื้นท่ีราบเหมือนกันท้ังสองดาน ดานทิศตะวันตก
ลาดตํ่าลงสูพื้นที่ราบลุม ซึ่งเปนพื้นที่สวนยาง สวนปาลม และนาขาวเปนสวนใหญ สวนทางดานทิศตะวันออก
ภูมิประเทศคอยลาดต่ําไปสูพื้นท่ีราบลุมชายฝงทะเลสาบ ซึ่งเปนแหลงน้ําที่เรียกวา“ทะเลนอย”เปนทะเลสาบ
ขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ ๑๗,๕๐๐ ไร มีคลองนางเรียม คลองบานกลาง และคลองยวน เชื่อมตอกับกับ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน พื้นที่นี้อุดมไปดวยปาพรุ ดอกบัว สาหราย ทุงหญา ปาราโพ ปากก ปาปรือ ปากระจูด
ปาเสม็ดขาว ถือเปนแองน้ําที่มีพืชปกคลุมโดยท่ัวไป มีความอุดมสมบูรณ และความหลากหลายทางชีวภาพสูง
พื้นที่ตําบลพนางตุง เหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง หัตถกรรม ปศุสัตว การคาและบริการ
ดานการทองเท่ียว 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศตําบลพนางตุง อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเปนฤดูกาล 2 ชนิด คือ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมี
แหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปน
ลมตะวันออกเฉียงใต และเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใตเมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางย่ิงตามบริเวณ
ชายฝงทะเล และเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมด
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลว ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ
แถบประเทศมองโกเลียและจีนซ่ึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากแหลงกําเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย 
ทําใหทองฟาโปรงอากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใตจะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออกเนื่องจากมรสุมนี้นําความชุมชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุม 
   ฤดูกาล 
                  ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชองวางระหวางฤดูมรสุม 
จะมีลมจากทศิตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาวท่ัวไปเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดคือ 
เดือนเมษายนพัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป เดือนท่ีมีอากาศรอนที่สุดคือเดือนเมษายน แตเปน
จังหวัดที่อยูใกลทะเลจึงไมรอนมากนัก ไดรับกระแสลมและไอน้ําทําใหอากาศคลายความรอนลงไปมาก 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปก
คลุมประเทศไทย และเนื่องจากเปนจังหวัดที่อยูทางดานตะวันออกของภาคใตจึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยเต็มที่ ทําใหมีฝนตกมากในชวงฤดูหนาว คือระหวางเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคมอีกชวงหนึ่งดวย 
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 อณุหภูมิ 
จังหวัดพัทลุง อยูใกลทะเล ฤดูรอนมีอากาศไมรอนมากนัก สวนฤดูหนาวไมถึงกับหนาวจัด 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27-28 ซ. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-32 ซ.อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-24 ซ. 
เดือนที่มีอากาศรอนที่สุดคือเดือนเมษายน เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได 38.2 ซ. เม่ือวันที่ 15 เมษายน 
2519 และตรวจอุณหภูมิต่ําที่สุดได 19.1 ซ. เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2504 

ความชื้นสัมพัทธ 
ความชื้นสัมพัทธสัมพันธกับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเปนสําคัญ เนื่องจากไดรับ

อิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดู คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มรสุมท้ังสองชนิดนี้
กอนที่จะพัดเขาสูบริเวณจังหวัดไดพัดผานทะเลและมหาสมุทรจึงไดพาเอาไอนํ้าและความชุมชื้นมาดวย ทําใหมี
ความชื้นสัมพัทธสูง ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปประมาณ 79% ความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ย 92% ความชื้น
สัมพัทธตํ่าสุดเฉลี่ย 66% เคยตรวจความชื้นสัมพัทธต่ําท่ีสุดได 36% ในเดอืนมนีาคมและเมษายน 

 ฝน 
พัทลุงจัดวาเปนจังหวัดท่ีมีฝนคอนขางดีของภาคใต ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝน

ตกชุกมากกวาในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เพราะอยูทางดานตะวันออก ไมมีภูเขาสูงปดกั้น จึงไดรับมรสุมเต็มที่
ทําใหมีฝนตกชุกโดยเฉพาะระหวางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีฝนนอยกวาฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีเทือกเขาตะนาวศรีปดกั้นทําใหไดรับกระแสลมไมเต็มที่ ฝนเฉลี่ยประมาณ 
2,093.8 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 159 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน มีฝนตก
เฉล่ียประมาณ 582.6 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 23 วัน เคยวัดฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมงได 329.4 
มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519 

 จํานวนเมฆ 
ตลอดท้ังปมีจํานวนเมฆเฉลี่ย 6 สวนของจํานวนเมฆ 8 สวนในทองฟา ในฤดูรอนมีเมฆเฉลี่ย

ประมาณ 5 สวน ฤดูฝนมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 7 สวน สวนในฤดูหนาวมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 สวน 
หมอก ฟาหลัว และทัศนวิสัย 

โดยเฉลี่ยแลวจังหวัดพัทลุงเกิดหมอกไดนอยมากประมาณเดือนละ 1-2 วัน วันที่เกิดหมอก
ทัศนวิสัยเลวเห็นไดไกลไมเกิน 1 กิโลเมตร สวนฟาหลัวเกิดทุกเดือนตลอดป ในเดือนหนึ่งๆ จะมีฟาหลัว
ประมาณ 2-12 วัน เดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน เกิดมากที่สุดประมาณ 10-12 วัน วันที่มีฟาหลัว
ทัศนวิสัยเห็นไดไมไกลประมาณ 7 กิโลเมตร ทัศนวิสัยเฉลี่ยเวลา 07.00 น. ประมาณ 11 กิโลเมตร และเฉลี่ย
ตลอดวัน 13 กิโลเมตร 

 ลม 
จังหวัดพัทลุงมีลมพัดผานประจําตลอดปดังนี้ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เปนลมทิศ

ตะวันออก ความเร็วเฉลี่ย 13-22 กม./ชม. เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเปนลมทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต
ความเร็วลมเฉลี่ย 9-11 กม./ชม. กําลงัลมสูงท่ีสุดเคยตรวจไดมีดังนี้ ฤดูรอนเคยตรวจลมสูงที่สดุได 124 กม./
ชม. เปนลมทิศตะวันออกในเดือนมีนาคม ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงท่ีสุดได 130 กม./ชม. เปนลมทิศตะวันตกคอน
ไปทางใตเล็กนอยในเดือนมิถุนายน สวนในฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงท่ีสุดได 141 กม./ชม. เปนลมทิศตะวันออก
ในเดือนพฤศจิกายน 

 พายุหมุนเขตรอน 
พายุหมุนเขตรอนที่ผานบริเวณภาคใตและทําความกระทบกระเทือนใหกับจังหวัดพัทลุง 

สวนมากเปนพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเกิดจากทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟค ทําใหมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
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เปนครั้งคราว บางครั้งทําใหเกิดน้ําทวมได กําลังแรงของลมและคลื่นในทะเลจะทําอันตรายแกเรือขนาดเล็ก 
และอาคารบานเรือนที่อยูตามชายฝง พายุท่ีมีความรุนแรงและทําความกระทบกระเทือนใหแกจังหวัดพัทลุง
และภาคใตเปนบริเวณกวาง ไดแกพายุโซนรอน “ฮาเรียต” ซึ่งกอตัวในทะเลจีนใตใกลปลายแหลมญวน เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2505 แลวเคลื่อนตัวเขาสูอาวไทยพรอมทวีความรุนแรงข้ึนเปนพายุโซนรอน และไดเคลื่อน
ตัวผานจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2505 ลงสูทะเลอัน
ดามัน พายุนี้ไดทําความเสียหายเกือบทุกจังหวัดในภาคใตโดยมีผูเสียชีวิตถึง 935 คน และบาดเจ็บ 445 คน 
ทรัพยสินของราชการและเอกชนเสียหายคิดเปนมูลคาถึง 1,320 ลานบาท นับเปนความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติท่ีรายแรงที่สุดของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวผานจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2520 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  พื้นที่ตําบลพนางตุง มีลักษณะของดินแตกตางกันไปตามภูมิประเทศของพื้นที่ ซึ่งมีความ
แตกตางกันหลายไปตามลักษณะของกลุมชุดดิน ดินถือเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ 
ที่เกิดการเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และการใชท่ีดินอยาง
ตอเน่ืองมาเปนเวลานาน โดยขาดการดูแลบํารุงรกัษาอยางถูกวิธี การทําเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินจึง
เปนแนวทางที่สําคัญ ที่หนวยงานภาครัฐ และภาคสวนที่เก่ียวของ ไดสงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนไดเกิด
องคความรู ความเขาใจทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มผลผลิตของพืชพันธุ  ท่ีเพาะปลูกไดอยางเหมาะสม สามารถ
จําแนกลักษณะของกลุมชุดดินของพ้ืนที่ตาํบลพนางตุง ไดดังน้ี 
 

 
 

ช่ือกลุมชุดดินท่ี คําอธิบาย พ้ืนท่ี จํานวน (ไร)

2 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของ ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘ 4,367.26  

ตะกอนลํานํ้าและตะกอนนํ้าทะเล แลวพัฒนาในสภาพนํ้ากรอย ม.๑๐

พบบริเวณที่ราบชายฝงทะเล ดินมีการระบายนํ้าเลว มีเน้ือดิน

เปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหง

เปนรองลึกในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินเปนสีเทาหรือ

สีเทาแกตลอด มีจุดประสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน

ตลอดช้ันดิน อาจพบผลึกยิปซัมบางเล็กนอย และพบช้ันดิน

เหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตในระดับความ
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ช่ือกลุมชุดดินท่ี คําอธิบาย พ้ืนที่ จํานวน (ไร)

ลึกประมาณ 100 ถึง 150 ซม. ทับอยูบนช้ันดินเลนตะกอน

นํ้าทะเลที่มีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีคา

ความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.0 ดินมีความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปญหาในการใชประโยชนที่

ดิน ไดแก ดินเปนกรดจัด และมีศักยภาพกอใหเกิดความเปน

กรดของดินเพ่ิมข้ึนในดินลาง ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอผล

ผลิต แตถามีการจัดการท่ีดินอยางดีแลว จะใหผลผลิตคอน

ขางสูง

5 เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถมอยู ในบริเวณที่ตํ่า สภาพพ้ืนที่ ม.๕,ม.๖ 1,758.74  

ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันรอยละ 0-1 

การระบายนํ้า เลวเน้ือดินเหนียวละเอียด เปนดินลึกมาก ดิน

ดินบนมีเน้ือดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง มีสีเทาหรือ สีนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรด

ปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ดินลางมีเน้ือดิน

เปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยา

ดินเปนดางเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 7.5-8.0) มีจุด

ประสีนํ้าตาลหรือสีเหลือง มีสีแดงของศิลาแลงออน (plinthite) 

มากกวารอยละ 5 ตลอดช้ันดิน กลุมชุดดินที่พบในพ้ืนที่ บาง

บริเวณ จะมีช้ันสะสมหินปูนท่ีความลึกมากกวา 80 เซ็นติเมตร 

มีลักษณะแนนแข็ง สวานไมสามารถเจาะลงได การใชประโยชน

ที่ดินในปจจุบัน เหมาะสมดีมากสําหรับทํานา ควรพัฒนา

แหลงนํ้าไวใชในชวงที่พืชขาดนํ้า

14 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของ ม.๒,ม.๔,ม.๕,ม.๘ 9,592.88  

ตะกอนลํานํ้าและตะกอนนํ้าทะเล แลวพัฒนาในสภาพนํ้ากรอย ม.๙,ม.๑๑

พบในบริเวณที่ลุมตํ่าชายฝงทะเล หรือบริเวณพ้ืนที่พรุ มีนํ้าแช

ขังนานในรอบป เปนดินลึก มีการระบายนํ้าเลว มีเน้ือดินเปน

พวกดินเหนียวหรือดินรวนละเอยีด ดินบนมีสีดําหรือสีเทาปน

ดํา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีเหลือง

และสีนํ้าตาลปะปนอยู เล็กนอย ดินชวงลางระหวางความลึก 

50-100 ซม. มีลักษณะเปนดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมีสาร

ประกอบกํามะถันมาก ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ

ตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก มีคา

ความเปนกรดเปนดางประมาณ 3.0-4.5 บางพ้ืนที่ มีช้ันดิน

อินทรีย เปนดินช้ันลาง (peat substratum) อยูใกลคลองประ

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินเปนกรดจัด
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ช่ือกลุมชุดดินท่ี คําอธิบาย พ้ืนท่ี จํานวน (ไร)

มาก อีกทั้งจะเปนกรดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ถาหากมีการ

ทําใหดินแหงเปนระยะเวลานานติดตอกัน นอกจากน้ีในชวงฤดู

เพาะปลูกมักมีปญหาเร่ืองนํ้าทวมเกิดข้ึนเสมอๆ การนําพ้ืนที่มา

ใชประโยชน โดยใชปนูฝุนโดโลไมต หวาน 500-1,000 

กิโลกรัม ตอไร ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก และปุยคอก 2-3 ตัน

ตอไร ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญ ยกรองปลูกปาลม

นํ้ามัน บางสวนทิ้งราง มีวัชพืชตางๆ เชน กก กระจูด และ

หญาชันกาศ 

16 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า ม.๓,ม.๕,ม.๑๓ 7227.38

พบบริเวณที่ราบตะกอนนํ้าพา มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบเรียบ

หรือคอนขางราบเรียบมีนํ้าแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มี

การระบายนํ้าคอนขางเลวหรือเลว เน้ือดินเปนพวกดินรวน ดิน

รวนเหนียว ดินรวนปนทรายแปง มีสีนํ้าตาลออน หรือสี

นํ้าตาลปนเทา และมีจุดประสีนํ้าตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดง

ในดินช้ันลาง ในบางพ้ืนที่อาจพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก

และแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมสมบูรณตามธรรมชาติ

ตํ่าถึงคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 ปญหาสําคัญใน

การใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และ

หนาดินแนนทึบ ทําใหขาวแตกกอไดยาก ปจจุบนับริเวณ

ดังกลาวใชทํานา

39 เปนกลุมชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน ม.๓,ม.๖,ม.๘, 5287.79

พวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ แลวถูก ม.๑๒

เคล่ือนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนี 

หรือหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่คอนขาง

ราบเรียบถึงเปนเนินเขา เปนดินลึก ที่มีการระบายนํ้าดีถึงดี

ปานกลาง เน้ือดินเปนพวกดินรวนหยาบ สีดินเปนสีนํ้าตาล 

สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในช้ันดินลาง 

ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรด

จัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เน้ือดินคอนขาง

เปนทราย มีความอุดมสมบูรณตํ่าและมีปญหาเก่ียวกับการ

ชะลางพังทะลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีความ

ลาดชันสูง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ไมผล 

มะพราวและปาลมนํ้ามัน
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ช่ือกลุมชุดดินท่ี คําอธิบาย พ้ืนท่ี จํานวน (ไร)

57 เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่ลุมตํ่าหรือพ้ืนที่พรุ มีนํ้าแชขัง ม.๒,ม.๔ 10278.3

อยูเปนเวลานานหรือตลอดป การระบายนํ้าเลวมาก มีเน้ือดิน

เปนพวกดินอินทรียที่สลายตัวปานกลางหนา 40-100 ซม. 

บางแหงเปนช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย สีดินเปน

สีดําหรือสีนํ้าตาลในช้ันดินอินทรีย สวนดินอินทรียที่เกิดเปน

ช้ันสลับอยู มีสีเทา สีเทาปนเขียว ใตช้ันดินอินทรียลงไปเปนดิน

เลนตะกอนนํ้าทะเล ที่มักพบระหวางความลึก 50-100 ซม. มี

สีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกํามะถัน (ไพไรต) 

อยูมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปน

กรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินอินทรีย 

เม่ือแหงจะยุบตัว และปฏิกิริยาดินจะเปนกรดรุนแรงมาก ทํา

ใหขาดธาตุอาหารพืชอยางรุนแรง นอกจากน้ี ยังเปนพ้ืนที่ที่มี

นํ้าแชขังอยูตลอดเวลา ตามขอบแองทะเลสาปสงขลา ติดตอ

กับทะเลนอย บางพ้ืนที่ไดมีการหักรางถางพง เพ่ือนํามาใชปลูก

ปาลมนํามัน โดยการยกรอง บางแหง ปลอยทิ้งใหรกราง มี

หญากระจูด กก เสม็ด และไมพุมเล็กๆ ข้ึนอยู ท่ัวไป

62 กลุมชุดดินน้ีประกอบดวยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความ ม.๓ 157.2

ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ดินที่พบบริเวณดังกลาวมีทั้ง

ดินลึกและดินต้ืนลักษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดใน

บริเวณน้ัน มักมีเศษหิน กอนหินหรือหินพ้ืนโผลกระจัดกระจาย

ทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปา

เบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปาดงดิบช้ืน หลายแหงมีการทาํไร

เล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและนํ้า ซ่ึง

เปนผลทาํใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหง

เหลือแตหินโผลกลุมชุดดินน้ีไมควรนํามาใชประโยชนทางการ

เกษตร เน่ืองจากมีปญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบตอระบบ

นิเวศน ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหลงตน

นํ้าลําธาร
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                  ๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา 
  ตําบลพนางตุง อยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําทะเลนอย ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่หลายตําบล
ทางดานทิศตะวันออกของอําเภอควนขนุน ประกอบดวยตําบลแหลมโตนด ตําบลปนแต ตําบลทะเลนอย และ
ตําบลพนางตุง มีพื้นที่รวมกันของลุมน้ําทะเลนอย ประมาณ ๑๔๔,๕๒๙ ไร หรือ ๒๓๑.๒๕ ตารางกิโลเมตร 
จํานวนประชากร ๒๘,๖๒๔ คน ๘,๑๘๗ ครัวเรือน ประชากรสวนใหญในพื้นที่บริเวณนี้ ประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรกรรม เชน การทํานา ทําสวน การปศุสัตว หัตถกรรม การประมง และการเพาะปลูกพืชระยะสั้นตางๆ
ตามฤดูกาลวิถีชีวิตของผูคนในลุมน้ําทะเลนอยแหงนี้ จึงผูกพันกับสาย 
น้ํามาอยางยาวนาน ตําบลพนางตุง มีแหลงน้ําที่สําคัญของพื้นที่ก็คือ  
ทะเลนอย ซึ่งมีสวนที่เปนพ้ืนน้ํา (ทะเลนอย) ประมาณ 17,500 ไร  
เชื่อมตอกับทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยมีคลองยวน คลองบานกลาง  
คลองนางเรียม เปนจุดถายเทน้ํา-รับน้ําระหวางกัน แหลงน้ําในพื้นที่ 
บริเวณนี้ เปนพื้นที่การทําประมงพื้นบาน เปนแหลงทองเท่ียวทางน้ํา  
ดวยอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชนพืชพันธุ 
ไมน้ํา นกน้ํา ควายน้ําฯลฯ ทางดานทิศตะวันตกของตําบลมีลําคลอง   ผืนน้ําทะเลนอยหลอเลี้ยงวิถีชีวิตผูคนที่นี่ 
ธรรมชาติขนาดใหญ ที่รับน้ํามาจากพื้นที่ตําบลปนแต ตําบลแหลมโตนด ตําบลมะกอกเหนือ โดยมีคลอง    
ปากประ คลองกระถินเปนพ้ืนที่รับน้ํา ระบายนํ้าและกักเก็บน้ํา สําหรับการใชในภาคการเกษตร ซึ่งมีลําคลอง
สาขาและเหมืองไสไกจํานวนหลายสาย ระบายน้ําเขาสูแหลงเพาะปลูกใหกับเกษตรกรผูใชนํ้าอยางทั่วถึง สวน
หนึ่งก็ไดชวยบรรเทาแกไขปญหาอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก หรือชวยแกไขปญหาภัยแลง หากเขาสูฤดูกาล
เพาะปลูก ท่ีฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาล ก็มีสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล
ตําบลพนางตุง จํานวน ๗ สถานี ไวสนับสนุนภาคการเกษตรประกอบดวยสถานีสูบน้ําบานชายคลอง พื้นที่หมูที่ 
๔ สถานสีูบน้ําบานทาชาง สถานีสูบนํ้านาลึกพื้นที่หมูที่ ๕ สถานีสูบน้ําคลองกระถิน พื้นที่หมูที่ ๖ สถานีสูบน้ํา
บานคาย พื้นที่หมูที่ ๗ และสถานีสูบน้ําบานปากคลองเกา พื้นที่หมูท่ี ๙ สถานีสูบน้ําบานไทรงาม พื้นที่หมู     
ท่ี ๑๑ 
                                 ภายใตสถานการณการทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในปจจุบัน ไดทําให
วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงไป ประการที่สําคัญ ที่รับรูกันโดยทั่วไป เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ํา 
ทําใหเกิดปญหาตางๆตามมาอยางมากมาย เชน ปญหาการมีน้ํานอยที่นอยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเปนผล
เนื่องจากการตัดไมทําลายปา ทําใหมีปริมาณน้ําฝนลดนอยลง สงผลเสียหายตอการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยง
สัตว ปญหาการมีน้ํามากเกินไป เปนผลมาจากการตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดน้ําทวมไหลบาในฤดูฝน สรางความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ปญหาน้ําเนาเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการ และปญหาแหลงน้ําตื้น
เขินวัชพืชปกคลุม ฯลฯ ดังนั้น การบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอการใชประโยชนและการอนุรักษ 
จึงเปนสิ่งสาํคัญท่ีจะตองตระหนักถึงเปนอยางมากในสภาวการณปจจุบัน 
                 ปจจุบันเทศบาลตําบลพนางตุง มีคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนว
พระราชดําริลุมน้ําทะเลนอย ซึ่งประกอบไปดวยผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี ปราชญชาวบาน และจิตอาสา เขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตําบลพนางตุง และพื้นท่ีใกลเคียง ทั้งพื้นที่ตนน้ํา พื้นท่ีกลางนํ้า และ
พื้นที่ปลายน้ํา อยางบูรณาการ มีหนาที่ในการศึกษาสภาพปญหาของพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าชุมชน และรวมจัดทําแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําชุมชน    โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
อุทกพัฒน ในพระบรมราชูปภัมภมาอยางตอเน่ือง ทําใหการบริหารจัดการน้ําของพื้นที่ตําบลพนางตุง        
เกิดประสิทธิภาพ 
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                    ๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
  ปาไมของพื้นที่ตําบลพนางตุง มีลักษณะเปนพื้นที่ปาพรุ หรือปาเสม็ด ซึ่งเปนเสม็ดแดงเปน
พรรณไมหลัก พรรณไมรองลงไป ไดแก หยีน้ํา กระทุม คุระ ไทร ทองหลาง หวา เตยทะเล และพรรณไมน้ํา
นานาชนิด เชน บัว กก กระจูด หญายุง ปรงทะเล ฯลฯ จากความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ปา จึงไดกําหนดใหปา
คลองยวนในพื้นท่ีตําบลพนางตุง เปนปาสงวนแหงชาติ เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๗ มีเนื้อท่ีประมาณ ๙.๘๘ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๖,๑๗๕ ไร ตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ ๔ ตําบลพนางตุง2 ปจจุบันในพื้นที่ดังกลาว มีหนวยงานดานการ
อนุรักษท่ีรับผิดชอบดูแลอยู ๓ หนวยงานหลัก ก็คือ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย สวนพฤกษศาสตรพนางตุง 
สถานีควบคุมไฟปาพัทลุง พื้นที่ตําบลพนางตุง สภาพแวดลอมโดยรวมของปาพรุคลองยวน ไดถูกลักลอบเผาปา
ลักลอบตัดไมปาพรุไปมาก เทียบพื้นที่ปาและความหนาแนนของพันธุไมกับเมื่อหลายสิบปกอน ปญหาที่สําคัญ
คือ ชาวบานหรือนายทุน ไดบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อจะเอาเนื้อที่ไปทําการเกษตร เชน ทํานา ทําสวนปาลมน้ํามัน 
การทําปศุสัตว การเลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ โดยเฉพาะในชวงหนาแลงมักจะเกิดปญหาไฟไหมปาพรุอยูเปนประจํา 
ซึ่งมักจะมีขนาดรุนแรงขยายเปนวงกวาง กวาเจาหนาท่ีปาไม และหนวยไฟปาพัทลุงจะเขาไปดับไฟ สรางแนว
กันไฟหรือควบคุมสถานการณไวได ก็สูญเสียพื้นที่ปาไปไปแลวปละหลายสิบ หลายรอยไร สวนใหญปญหาไฟปา
ท่ีเกิดข้ึนลวนมาจากน้ํามือของผูคนที่เขาไปหาปลา หาผึ้ง หาสัตวปาในพื้นที่พรุแทบทั้งสิ้น จําเปนท่ีหนวยงานที่
เก่ียวของจะตองกวดขัน จับกุม หรือใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง และประสานบูรณาการ การทํางาน
กับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม อยางเปนระบบ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะบังเกิดผล 
ประเด็นที่สําคัญ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ ฟนฟูพื้นที่ปาพรุคลองยวนไวไดนั้น จะตองปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนดวย 
 

 

สวนพฤกษศาสตรพนางตุง CR. http://tukemd.blogspot.com 

                                                           
2 ขอมูลปาสงวนแหงชาต ิ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 
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๒.ดานการเมือง/การปกครอง 
                    ๒.๑ เขตการปกครอง 

พื้นท่ีตําบลพนางตุง แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ 
พ.ศ.๒๔๕๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๘ ออกเปน ๑๓ หมูบาน มีขนาดพื้นที่ ๙๙.๓๘ ตาราง
กิโลเมตร หรือจํานวน ๖๒,๑๑๒ ไร ๒ งาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๑ แหง คือ เทศบาลตําบลพนางตุง มีรายชื่อหมูบาน 
และขอมูลขนาดพ้ืนท่ี แยกรายหมูบานดังนี้ 

 ที่มา : กองชาง เทศบาลตําบลพนางตุง 

           ผูนําทองที่ 
           ผูนําทองที่เปนฝายปกครองของชุมชน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตร
กํานัน แพทยประจําตําบล ซึ่งจะตองประสานการทํางานรวมกับเทศบาลในภารกิจตางๆตามอํานาจหนาที่ที่
เก่ียวของอยูเสมอ เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนการอยูดี กินดี ของคนในชุมชนตามเจตนารมณของรัฐเปนสําคัญโดย
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

หมูที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

๑ 

นายไทยรัตน  จบจันทร ผูใหญบาน 090-9174382 

นางสาวนภาภรณ  ขุนไกร ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 084-5026400 

นางโสภา  บุญเตโช ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 089-8885476 

นายจํารัส   หวัดกอน ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 082-8285036 

หมู ท่ี ช่ือหมูบาน ขนาดพ้ืนท่ี หมายเหตุ

1 บานทะเลนอย ๐.๒๑ ตร.กม หรือ ๑๒๙ ไร ๓๗.๔๖ ตร.ว. *คํานวณพ้ืนท่ีจากภาพ

2 บานทะเลนอย ๓๗.๕๑ ตร.กม หรือ ๒๓,๔๖๙ ไร ๓ งาน ๔๘.๘๙ ตร.ว. ถายทางอากาศ

3 บานควนพนางตุง ๔.๑๐ ตร.กม หรือ ๒,๕๖๐ ไร ๓ งาน ๒.๑๒ ตร.ว.

4 บานชายคลอง ๒๖.๔๑ ตร.กม หรือ ๑๖,๕๐๓ ไร ๓ งาน ๗๕.๓๘ ตร.ว.

5 บานทาชาง ๖.๑๘ ตร.กม หรือ ๓,๘๖๕ ไร ๒ งาน ๐.๑๕ ตร.ว.

6 บานใสกล้ิง ๔.๐๙ ตร.กม หรือ ๒,๕๕๘ ไร ๓ งาน ๑๗.๔๕ ตร.ว.

7 บานคาย ๑.๗๙ ตร.กม หรือ ๑,๑๑๙ ไร ๓ งาน ๓.๗๓ ตร.ว.

8 บานธรรมเถียร ๕.๗๖ ตร.กม หรือ ๓,๖๐๓ ไร ๑๙.๗๐ ตร.ว.

9 บานปากคลองเกา ๑.๖๑ ตร.กม หรือ ๑,๐๐๓ ไร ๒ งาน ๑๖.๖๕ ตร.ว.

10 บานธรรมเถียร ๕.๖๙ ตร.กม หรือ ๓,๕๕๔ ไร ๒ งาน ๑๕ ตร.ว.

11 บานไทรงาม ๒.๗๕ ตร.กม หรือ ๑,๗๑๗ ไร ๓ งาน ๑๔.๖๖ ตร.ว.

12 บานปากหวย ๑.๖๗ ตร.กม หรือ ๑,๐๔๖ ไร ๔.๔๗ ตร.ว.

13 บานทะเลนอย ๑.๖๑ ตร.กม หรือ ๑,๐๑๖ ไร ๓.๐๒ ตร.ว.
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หมูที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

๒ 

นายกิตติกร  ชูเพชร ผูใหญบาน 084-8534557 

นางจิราภรณ เหมือนพรรณราย ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง ๐๘๔-๒๖๘๘๕๔๓ 

นางโสภิต   จันทรศรี ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง ๐๘๗-๘๓๖๖๖๓๘ 

นายประยงค  สินยัง ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย ๐๘๑-๕๔๐๔๗๕๘ 

๓ 

นายโกสินทร  รัตนวิเชียร ผูใหญบาน 081-7662691 

นางจิราภรณ   ทองแกว ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 080-8627423 

นางอาภาภรณ   หาญณรงค ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 096-9731958 

นายอัศมเดช  พูนสง ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 080-1419851 

๔ 

นายผัด  ไลสาม ผูใหญบาน 090-2231092 

นายยุทธนา  สังขปลอด ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 087-6316752 

นางสมพร  แกวหลิบ ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 086-2932721 

นายถวิล  รักษดํา ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 094-7184813 

๕ 

นายบุญเสริม  จันทรัตน ผูใหญบาน 089-8774091 

นายบรรจบ  เศษสรอย ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 082-2639980 

นางสาวทิพยมณฑา  พุทธิรักษ ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 090-4216755 

นายสุรเชษฐ  เกิดฉิม ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 095-9359969 

   
   6 
 

นายไพโรจน  เพ็งคลาย ผูใหญบาน 093-6248482 

นางลําใย  ปลองไหม ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 091-6432053 

นายปรีชา  เพ็งคลาย ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 087-8369514 

 ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย  

  7 

นายจานุ  สงทอง ผูใหญบาน 093-7670030 

นางสาวณัฐกฤตา  สยมภาค ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 097-1735777 

นางวิรัตน  เพชรคง ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 093-7632622 

นายจํานงค  สงจัน ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 080-8828015 

8 

นายพีระยุทธ  ยอดราช กํานันตําบลพนางตุง 087-8967897 

นายเดชาวุฒิ ดํานวล ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 089-6537274 

นายอนันต  ชูดํา ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 098-8304236 

นายสัญญา  จันทวิเศษ ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 099-384-1474 

  9 

นางบุญเรือน  คงนวน ผูใหญบาน 086-2750074 

นางสมบูรณ  หนยูศ ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 089-7387135 

นายสุรินทร  ซิกอี้ ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 092-6581923 
นายประสิทธ์ิ  สุขสุด ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย ๐๘๗-๙๖๘๘๔๘๐ 

๑๐ 

นายชัยยุทธ  แกวขาว ผูใหญบาน 061-2543039 

นายพรทิพย  พูลภักด ี ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 093-7480975 

นางเรวดี  ธนะกลม ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง ๐9๘-7074947 

นายธีระพงศ  เมืองทอง ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 080-5406827 
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หมูที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

๑๑ 

นางยุภา  ธนนิมิตร ผูใหญบาน 082-5543859 

  ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง   

  ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง   

  ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย   

๑๒ 

นายวิชัย  นิ่มคร ผูใหญบาน 095-4408791 

นางพรทิพย  นิ่มคร ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 096-6404654 

นางเพ็ญฉัตร  จันทรสงา ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 095-4405878 

นายไพบูลย  สงช ู ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 091-3146711 

๑๓ 

นายสราวุฒิ  เหมือนพรรณราย ผูใหญบาน 089-8777253 

นางสาวศุภสุตา  ทองพูล ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 085-8965640 

นางวันดี  สังขแสง ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง 081-7482697 

นายโชคชัย  ซุนเซง ผูชวยผูใหญบาน ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 081-7482697 

  
นางกนกพร  รัตนะ แพทยประจําตําบล 081-0991486 

นางอรอนงค   ยอดราช สารวัตรกํานัน 081-3287729 

                    ผูนําทองถิ่น 
  เทศบาลตําบลพนางตุง เปนเทศบาลขนาดกลาง มีนายกเทศมนตรีเปนผูนําฝายบริหารของ
องคกร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทองถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ ๔ ป        
ทําหนาท่ีบริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย นายกเทศมนตรีสามารถแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช
สมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล จํานวน ๒ คน มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๑๒ คน มีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละ ๔ ป 
 

 คณะผูบริหารทองถิ่น 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

๑ นายพิชิต  ขันติพันธุ นายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง ๐๘๑-๓๖๘๑๕๑๐ 

๒ วาที่รอยเอกพูน พูลเอียด จันทรชวย รองนายกเทศมนตรีตําบลพนางตงุ ๑ ๐๘๑-๙๓๘๖๘๙๒ 

๓ นายบรรจง  ฉีดอิ่ม รองนายกเทศมนตรีตําบลพนางตุง ๒ ๐๘๑-๐๙๙๓๐๖๓ 

๔ นางสาวอุไรวรรณ  แกวตุน เลขานุการนายกเทศมนตรี ๐๘๑-๐๙๙๓๐๑๙ 

๕ นายสมเกียรติ  ชูบัว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 089-2967773  
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                                                  สมาชิกสภาเทศบาล 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 

๑ นายเชวงศักดิ์  วิเชียรบุตร ประธานสภาเทศบาลตําบลพนางตุง 080-5474719 
๒ นายสายัญ  นวลขวัญ รองประธานสภาเทศบาลตําบลพนางตุง 089-2986481 
๓ นายริ่น  รักหนู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 086-0143267 
๔ นางสะกาวเดือน  รตันวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 081-9594603 
๕ นายเกริกศักดิ์  ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 084-7479756 
๖ นางสาวธัญมน  แกวบุญสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 063-5659826 
๗ นายสายัณห  จันทวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 086-2872276 
๘ นายนิยม  ขําแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 087-2996351 
๙ นายเปลื้อง  นิ่มคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 083-1704580 

๑๐ นายบุญธรรม  วรรณเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 090-1764229 
๑๑ นางสาวจุรีย  หนูผุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 084-8538294 
๑๒ นายสอาด  นาคเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๐๘๒-๘๒๒๙๒๔๘ 

               ๒.๒ การเลือกตั้ง 

สถิติขอมูลผูมาใชสิทธิเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น (คร้ังลาสุด เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม ๒๕64) 

 
 
 

 

 

 

 

 

ประเภทการเลือกต้ัง 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในบัญชีรายชื่อ 

ผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง 

บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไมประสงค

ลงคะแนน 

ผูบริหารทองถ่ิน ๘,๑๖๘ ๖,๖๗๓ ๖,๔๗๐ ๑๕๑ ๕๒ 
คิดเปนรอยละ ๘๑.๗๐ ๙๖.๙๖ ๒.๒๖ ๐.๗๘ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ๓,๙๓๘ ๓,๑๙๐ ๓,๐๐๗ ๑๔๑ ๔๒ 
คิดเปนรอยละ ๘๑.๐๑ ๙๔.๒๖ ๔.๔๒ ๑.๓๒ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ๔,๒๑๗ ๓,๔๗๑ ๓,๓๑๘ ๑๑๕ ๓๘ 
คิดเปนรอยละ ๘๒.๓๑ ๙๕.๕๙ ๓.๓๑ ๑.๐๙ 
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3. ประชากร 
               3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 แยกประชากรตําบลพนางตุง แยกเปนรายหมูบาน ชาย - หญิง ไดดงันี้ 
 

หมูที ่ ช่ือบาน 
ประชากร ป 2564 ประชากร ประชากร ประชากร 

+/- จํานวน
ครัวเรือน 

ชาย หญงิ ป ๒๕๖1 ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 

๑ บานทะเลนอย ๒๕7 ๓๑7 ๓๓0 ๖๗๘ 670 ๖๕๕ +8 

๒ บานทะเลนอย ๒๒๓ ๒๘0 ๓๒2 ๖๐๔ 609 ๖๑๐ +8 

๓ บานควนพนางตุง ๔๖6 ๕๑3 ๕๓4 ๙๖๓ 985 ๑,๐๕๒ +5 

๔ บานชายคลอง ๒๐4 ๒๗7 ๒80 ๕๒๖ 544 ๕๕๓ -4 

๕ บานทาชาง ๓๔๙ ๔๘5 ๕๔4 ๑,๐๖๓ 1,037 ๑,๐๒๘ -1 

๖ บานใสกลิ้ง ๓๘8 ๔๘5 ๕08 ๙๙๙ 995 ๙๙๙ +6 

๗ บานคาย ๒๗7 ๓๗7 ๓๘6 ๗๔๘ 751 ๗๕๖ -7 

๘ บานธรรมเถียร ๓๘4 ๕๑7 ๕82 ๑,๑๑๐ 1,116 ๑,๐๙๓ -6 

๙ บานปากคลองเกา ๘๕ ๑๒๒ ๑๓6 ๒๖๙ 262 ๒๖๐ +2 

๑๐ บานธรรมเถียร ๓๕7 ๔๘4 ๔๘2 ๙๙๕ 978 ๙๖๖ 0 

๑๑ บานไทรงาม ๑๗3 ๒๓7 ๒๗๑ ๕๓๑ 506 ๕๑๐ +2 

๑๒ บานปากหวย ๒๗1 ๔10 ๔๐9 ๘๒๙ 824 ๘๑๗ -2 

๑๓ บานทะเลนอย ๓34 ๓๕0 ๓๙1 ๗๖๖ 753 ๗๔๒ +1 

รวม ๓,๗68 ๔,๘54 ๕,๑๗5 ๑๐,๐๘๑ 10,030 ๑๐,๐๔๑ +12 

 
   3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  สามารถแยกประชากรตามเพศและชวงอายุไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ 
 

ชวงอายุ 
นอยกวา 

1 – ๑๐ ป 

 

๑๑ – ๒๐ ป 

 

๒๑ – ๓๐ป 

 

๓๑ – ๔๐ ป 

 

๔๑ – ๕๐ ป 

 

๕๑ – ๖๐ ป 

๖1 ป 

ขึ้นไป 

ชาย 525 529 679 749 753 736 889 

หญงิ 465 531 531 638 789 835 1,214 

รวม 990 1,060 1,376 1,387 1,542 1,571 2,103 

 
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖4 
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                   เทศบาลตําบลพนางตุง มีประชากรจํานวน ๑๐,๐3๐ คน หากดูโครงสรางอายุของประชากร
พบวา ประชากรวัยเด็ก อายุต่ํากวา 1๕ ป มีประมาณรอยละ ๑๔.03 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-๕๙ ป   
มีประมาณรอยละ ๖4.58 ประชากรวัยผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มีประมาณรอยละ 21.39 ดังที่ทราบแลววา 
ปจจุบันประเทศไทย มีอัตราการการเกิดของประชากรท่ีคอนขางคงที่ สาเหตุเนื่องมาจากประเทศไทยมี
นโยบายในการคมุกําเนิดที่ไดผลดีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผูหญิงไทยในวัยทํางานมีแนวโนมท่ีจะแตงงานชา
และเปนโสดมากขึ้น ตลอดจนโครงสรางของสังคมท่ีเปลี่ยนมาเปนแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงมีภาระและ
ตนทุนของคาใชจายตางๆ ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรที่มากขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ พบวาประเทศไทยกําลังจะกาว
เขาสูสังคมของผูสูงอายุในอนาคต โดยประชากรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกันประชากรผูสูงอายุ       
(อายุ 60 ปขึ้นไป) จะเพิ่มมากขึ้น ทิศทางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานของทองถ่ิน ที่เกี่ยวพันกับ
ดานผูสูงอายุในสภาวการณปจจุบัน จึงตองมุงเนนในการยกระดับคุณภาพของงานบริการ รวมถึงสิทธิประโยชน
ในดานตางๆอยางทั่วถึง เพื่อสรางหลักประกันดานความมั่นคง และเตรียมการเพื่อใหประชาชนทุกคนสามารถ
เขาสูวัยผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพและปกติสุข  
 
4.สภาพทางสังคม 
                    ๔.๑ การศึกษา 

ภายในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ       
ที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล เพื่อรองรับสําหรับการเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียน 
จํานวน ๓ ศนูย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง และศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดธรรมสามัคค ีนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นท่ีในระดับประถม 
ศึกษาจํานวน ๕ โรงเรียน ซึ่งมีสถานที่ตั้งกระจายตัวไปตามยานชุมชน 
ในเขตหมูบานตางๆ ไดแก โรงเรยีนบานควนพนางตุง โรงเรียนบาน 
ชายคลอง โรงเรียนบานทาชาง โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรยีนบาน 
ธรรมเถียรและมีโรงเรียนที่อยูในเขตพ้ืนท่ีในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 
๑ โรงเรียน ไดแกโรงเรยีนพนางตุง เด็กนักเรียนในระดับการศึกษาใน 
ชวงชั้นตางๆของตําบล สวนใหญไปศกึษาในเขตพื้นท่ีหมูบาน และ 
พื้นที่ใกลเคียงกับที่อยูอาศัยเปนสําคัญ หรือในตัวเมืองตามศักยภาพของ       การบมเพาะทรัพยากรบุคคล 
ผูเรียน ซึ่งมีสถานศึกษารองรับในหลายสาขาวิชา จากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ 
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา 
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สถิติจํานวนหองเรียน : เด็กนกัเรียน : บุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่มา : กองการศึกษา เดือนมีนาคม  2564    

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทสถานศึกษา 
จํานวน

หองเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวน
บุคลากรทาง
การศึกษา 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

: นักเรียน 

หองเรียน : 
นักเรียน  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ศนูยอบรมเด็กกอน
เกณฑ       

    

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง ๓ ๒๙ ๒ ๑:๒๓ ๑:๕๐ 

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง ๓ ๔๒ ๓ ๑:๑๔ ๑:๐๑ 

๓. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรม
สามัคค ี

๓ ๔๘ ๓ ๑:๑๖ ๑:๑๖ 

ระดับประถมศึกษา 
     

๑. โรงเรียนบานควนพนางตุง ๗ ๒๖๗ ๑๒ ๑:๒๓ ๑:๓๙ 

๒. โรงเรียนบานชายคลอง ๘ ๔๔ ๕ ๑:๐๙ ๑:๖ 

๓. โรงเรียนบานทาชาง ๘ ๗๘ ๖ ๑:๑๓ ๑:๑๐ 

๔. โรงเรียนบานธรรมเถียร ๘ ๗๙ ๘ ๑:๑๐ ๑:๑๐ 

๕. โรงเรียนวัดไทรงาม  
(โครงการขยายโอกาส) 

๑๒ ๑๕๙ ๑๕ ๑:๑๐ ๑:๑๓ 

ระดับมัธยมศึกษา      

๑. โรงเรียนพนางตุง ๑๕ ๒๒๖ ๑๗ ๑:๑๓ ๑:๑๕ 
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รายงานการประเมินคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กบานในยาง  
                 ตั้งอยูเลขที่ ๒๖๔ หมูที่ ๘ ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดเทศบาลตําบล
พนางตุง เปดสอนตั้งแตชวงอายุ ๒ ป ถึงชวง ๕ ป ไมมีบุคลากรสายบริหาร มีการแตงตั้งครูเปนผูรักษาการ
แทนผูบริหาร ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2564 มีการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ๑ ชวงอายุ คือ ชวงอายุ ๒ - ๕ ป มีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก จํานวน ๓ คน มีเด็กจํานวน 
42 คน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง แสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้นอก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง แสดงในตารางสรุปผลไดดังน้ี 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา ดี 

2. มีการนําผลการดําเนินการไปใชดําเนินการ ดี 

3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน ดี 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแกไข 
ในปการศึกษาตอไป 

ดี 

5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

ดี 

2. ครู/ผูดูแลเด็ก ใหการดูแล 
และจัดประสบการณการเรียนรู 
และการเลนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1. ครูหรือผูดูแลเด็กมีการวางแผนการจัดประสบการณ 
เรียนรายปครบทุกหนวยการเรียนรูทกุชั้นป 

ดี 

2. ครูหรือผูดูแลเด็กมีการวางแผนการจัดประสบการณเรียนรู
ไปใชในการจัดประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ดี 

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ 
อยางเปนระบบ 

ดี 

4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ 
ของครูหรือผูดูแลเด็กอยางเปนระบบ 

ดี 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับ 
เพื่อพัฒนาปรบัปรุงการจัดประสบการณ 

ดี 

3. คุณภาพของเด็กปฐมวัย 1. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดี 

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ 
ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี 

3. มีการพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 

4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

ดี 

5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตอผูที่เก่ียวของ 

ดี 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๒๘ 
 

 

ศูนยพัฒนาเด็กบานทาชาง  
ตั้งอยูเลขที่ ๑๗๒ หมูที่ ๕ ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดเทศบาลตําบล

พนางตุง เปดสอนตั้งแตชวงอายุ ๒ ป ถึงชวง ๕ ป ไมมีบุคลากรสายบริหาร มีการแตงตั้งครูเปนผูรักษาการ
แทนผูบริหาร ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.เม่ือวันที่ 2๐ กรกฎาคม ๒๕64 มีการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ๑ ชวงอายุ คือ ชวงอายุ ๒-๕ ป มีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก จํานวน 2 คน มีเด็กจํานวน   
29 คน ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง แสดงในตารางสรปุผลไดดงันี้ 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา ดี 

2. มีการนําผลการดําเนินการไปใชดําเนินการ ดี 

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน ดี 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแกไข 
ในปการศึกษาตอไป 

ดี 

5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรบัทราบ 

ดี 

2. ครู/ผูดูแลเด็ก ใหการดูแล 
และจัดประสบการณการเรียนรู 
และการเลนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1. ครูหรือผูดูแลเด็กมีการวางแผนการจัดประสบการณ 
เรียนรายปครบทุกหนวยการเรียนรูทุกชั้นป 

ดี 

2. ครูหรือผูดูแลเด็กมีการวางแผนการจัดประสบการณเรียนรู
ไปใชในการจัดประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ดี 

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ 
อยางเปนระบบ 

ดี 

4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ 
ของครูหรือผูดูแลเด็กอยางเปนระบบ 

ดี 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับ 
เพื่อพัฒนาปรบัปรุงการจัดประสบการณ 

ดี 

3. คุณภาพของเด็กปฐมวัย 1. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดี 

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ  
ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี 

3. มีการพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 

4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

ดี 

5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตอผูที่เก่ียวของ 

ดี 

 

  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๒๙ 
 

 

ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี  
ตั้งอยูหมูที่ ๖ ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดเทศบาลตําบลพนางตุง 

เปดสอนตั้งแตชวงอายุ ๒ ป ถึงชวง ๕ ป ไมมีบุคลากรสายบริหาร มีการแตงตั้งครูเปนผูรกัษาการแทนผูบริหาร 
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  ๒๕64 มีการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ๑ ชวงอายุ คือ ชวงอายุ ๒ - ๕ ป มีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก จํานวน 2 คน มีเด็กจํานวน 48 คน ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคค ีแสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้ 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา ดี 

2. มีการนําผลการดําเนินการไปใชดําเนินการ ดี 

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน ดี 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแกไข 
ในปการศึกษาตอไป 

ดี 

5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

ดี 

2. ครู/ผูดูแลเด็ก ใหการดูแล 
และจัดประสบการณการเรียนรู 
และการเลนเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

1. ครูหรือผูดูแลเด็กมีการวางแผนการจัดประสบการณ 
เรียนรายปครบทุกหนวยการเรียนรูทุกชั้นป 

ดี 

2. ครูหรือผูดูแลเด็กมีการวางแผนการจัดประสบการณเรียนรู
ไปใชในการจัดประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ดี 

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ 
อยางเปนระบบ 

ดี 

4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ 
ของครูหรือผูดูแลเด็กอยางเปนระบบ 

ดี 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ 

ดี 

3. คุณภาพของเด็กปฐมวัย 1. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย ดี 

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ 
ตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี 

3. มีการพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 

4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

ดี 

5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตอผูที่เก่ียวของ 

ดี 

ที่มา : กองการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564    

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๓๐ 
 

 

          ๔.๒ สาธารณสุข 
ภายในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง มีสถานท่ีใหบริการทางดานการสาธารณสุข ใหกับประชาชน 

จํานวน ๒ แหง ซึ่งไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพนางตุง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     
ทะเลนอย พรอมกันนี้ ก็ยังมีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนจํานวน ๑๓ แหง  
และอาสาสมัครมูลฐานชุมชน จํานวน ๑74 คน คอยใหบริการทางดาน 
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับประชาชนในเขตหมูบานตางๆรวมถึงมี 
การเปดกิจการดานการพยาบาล การแพทย ที่เปนคลินิกไวรับบรกิาร  
จํานวน ๓ แหง นอกจากนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัด 
เทศบาล เปนหนวยงานภายใน ที่มีภารกิจที่รับผิดชอบในการสงเสริม 
และสนับสนุนการจัดการสุขภาวะของคนในชุมชน ในมิติตางๆมาอยาง 
ตอเนื่อง หรือบางโอกาสก็ไดสนับสนุนองคกรทางดานการสาธารณสุข              รถบริการการแพทยฉุกเฉิน 
หรือบุคลากรทางการแพทยที่เขามาดําเนินภารกิจในพื้นท่ีอยูเสมอ ซึ่งมีการบูรณาการรวมกันในการยกระดับ
สุขภาวะของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และใหเกิดการชวยเหลือที่ทันทวงทีตอสถานการณ 
ปญหาโรคภัยไขเจ็บของประชาชน จะเห็นไดวาการไดรับบริการทางดานสาธารณสุขของคนในตําบลพนางตุง
นั้น มีความพรอมพอสมควร  
การบรหิารจัดการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลพนางตงุ 
 เทศบาลตําบลพนางตุง ไดดําเนินการบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อใหการชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที 
โดยมีการบริหารจัดการในดานตางๆดังน้ี 
 ดานงบประมาณ   ไดจัดสรรงบประมาณโครงการบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อใชในการบริหารจัดการ
และเปนคาใชจายในดานตางๆ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานคาใชจายในการฝกอบรมคาวัสดุอุปกรณ เปนตน 
 ดานบุคลากร  มีการพัฒนาทักษะของผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินเปนประจําทุกป โดยการจัดสง
ผูปฏิบัติงานเขารวมแผนอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู รวมกับโรงพยาบาลควนขนุน การจัดสงบุคลากรอบรมหลักสูตร
การขับรถสงตอผูปวยฉุกเฉิน การจัดสงผูปฏิบัติงานฯเขารับการฝกอบรมกูชีพทางน้ํา การจัดสงผูปฏิบัติงานเขา
รวมการแขงขันทักษะทางการแพทยฉุกเฉิน เชน EMS Rally และการเสนอบุคลากรเขารับรางวัลเข็ม
ผูปฏิบัติงานดีเดนชั้นสรรเสริญ 
 ดานยานพาหนะ   จัดใหมียานพาหนะพรอมบริการผูปวยตลอด 24 ชั่วโมงมีการตรวจความพรอม
และบํารุงรักษารถกูชีพใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานจัดใหมวีัสดุและอุปกรณที่ไดมาตรฐานใชชวยเหลือผูปวย 
 ดานการบริหารจัดการ  มีระบบการบริหารจัดการในรูปแบบที่มีระเบียบกฎหมายมีแผนการ
ดําเนินการ มีการตั้งงบประมาณรายจาย มีการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานมีผูรับผิดชอบ 
การมอบหมายงานตามอํานาจหนาที่ โดยออกเปนคําสั่ง มีการสั่งการที่เปนระบบ มีการบันทึกการปฏิบัติงาน 
การตรวจเวร เปนตน 
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                       ผลการดําเนินงาน การบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลพนางตุง 
 

 
 

 ที่มา : รายงานสถิติการแพทยฉุกเฉิน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัด เทศบาลตําบลพนางตุง 
ขอมูล ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖3 

ตารางแสดงจํานวนประชากร หลังคาเรือน หมูบานและ จนท. จําแนกตามหนวยปฐมภูมิ 

 
หนวยงาน ระยะทางจาก

รพ.สต.ถึง
รพ.ควนขนนุ

(ก.ม.) 

จํานวน
หมูบาน 

จํานวน
หลังคา
เรือน 

ประชากร
ทะเบียน 
ราษฏร
(กลางป 
๒๕๕๕) 

จํานวน จนท.ปฏิบัติงานจริง 
อัตราสวน 

จนท.  
ตอ

ประชากร 

สังกัด  
รพ.สต. 

ควนขนุน 

สังกัด รพ.  
ควนขนุน 

สถาน 
พยาบาล
เอกชน 

รวม 

รพ.สต.     
พนางตงุ 

๑๔ ๘ ๑,๘๗๖ ๖,๘๙๑ ๙  -  - ๙ ๑:765 

รพ.สต.    
ทะเลนอย* 

๑๗ ๑๔ ๒,๗๖๑ ๑๑,๓๐๙ ๑๐  -  - ๑๐ ๑:1,130 

หมายเหตุ : * รพ.สต.ทะเลนอย รับผิดชอบ ๕ หมูบานของตําบลพนางตุง ไดแก หมูที่ ๑,๒,๓,๔,      

               

 

  

ปงบประมาณ จํานวนการใหบริการ (ราย) สถิติการใช 1669 (คร้ัง) หมายเหตุ

2554 1008 1002 (ม.ค.-ก.ย.55)

2555 1289 1267

2556 1176 1172

2557 881 876

2558 1251 1248

2559 1006 1006

2560 1051 1048

2561 776 772

2562 682 642

2563 408 397 (ต.ค.62-พ.ค.63)

รวม 9528 9430
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                    ๔.๓ อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ภายในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง ไมมีสถานีตํารวจอยูในพื้นที่ แตอยูภายใตความรับผิดชอบ

ดูแลของสถานีตํารวจภูธรทะเลนอย มีปอมยามตํารวจ จํานวน ๔ ปอม ซึ่งตั้งอยูตามรอยตอของหมูบานและ
เขตติดตอระหวางตําบลใกลเคียง มีกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 8 ตัว ไวเฝาระวังปองกันจุดเสี่ยง ปญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด ตลอดจนถึงความมั่นคงปลอดภัยในดานตางๆของคนในชุมชน ภายใตสถานการณ
ปจจุบัน มีการบูรณาการในการสงเสริมความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนจากหลาย
หนวยงาน ท้ังจากฝายปกครอง ผูนําทองที่ เจาหนาท่ีตํารวจ และเจาหนาที่ของเทศบาลตามวาระตางๆอยูเสมอ 
เชน การตั้งจุดตรวจรวมเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนน การเฝาระวังปองกันปราบปรามปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด การสุมตรวจสารเสพติด เหลานี้เปนตน นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน จํานวน 47 คน ซึ่งเปนกําลังจิตอาสาที่สําคัญ ในการชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเฉพาะเมื่อยามประสบปญหา อุทกภัย วาตภัย และอัคคภัีย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่อยูเปนประจํา 

 

อัตรากําลังพลของสถานีตํารวจภูธรทะเลนอย 

 

ระดับตําแหนง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

ผูกํากับการ ๑ - ๑ 

รองผูกํากับการ ๓ - ๓ 

สารวัตร ๓ 1 ๔ 

รองสารวัตร ๒๘ - ๒๘ 

ผูบังคับหมู/ชั้นประทวน ๒๖ ๑ ๒๗ 

รวม ๖๓ 
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                                               สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุม) เปรียบเทียบหนวยงานสถานีตํารวจภูธรทะเลนอย 
ระหวางป 2559 - 2561 เปรียบเทียบกบัปที่ 2559 – 2561 

 

ประเภทความผิด 
2562 - 2562 2563 - 2563 เปรียบเทียบรบัแจง 

จบั% 
อัตราคดี
ตอแสน 

ปราบปราม 
รับแจง จบั รับแจง จบั +/- % เปาหมาย % ผลปฏบัิต%ิ 

๑.ฐานความผดิเกี่ยวกบัชวีิตรางกายและเพศ (ภาพรวม)* 17 16 16 14 -1 -5.88 87.5 51.19 92.68 87.5 
   ๑.๑ ฆาผูอื่น (อุกฉกรรจ) 1 1 3 2 2 200 66.67 9.6 87.5 66.67 
   ๑.๒ ทํารายผูอื่นถึงแกความตาย 0 0 1 1 1 0 100 3.2 100 100 
   ๑.๓ พยายามฆา 5 4 1 1 -4 -80 100 3.2 80 100 
   ๑.๔ ทํารายรางกาย 9 9 9 8 0 0 88.89 28.8 96 88.89 
   ๑.๕ ขมขืนกระทําชําเรา 2 2 0 0 -2 -100 0 0 100 0 
   ๑.6 อื่นๆ 0 0 2 2 2 0 100 6.4 100 100 
๒.ฐานความคดิเกี่ยวกบัทรัพย (ภาพรวม)** 49 35 31 25 -18 -36.73 80.65 99.19 57.54 80.65 
   ๒.๑ ปลนทรัพย (คดีอุกฉกรรจ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๒.๒ ชิงทรัพย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๒.๓ วิ่งราวทรัพย (ม.336) 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 
   ๒.๔ ลักทรัพย 25 16 11 8 -14 -56 72.73 35.2 46.46 72.73 
   ๒.5 กรรโชกทรัพย 1 1 0 0 -1 -100 0 0 100 0 
   ๒.๖ ฉอโกง 6 3 4 3 -2 -33.33 75 12.8 50 75 
   ๒.7 ยักยอกทรัพย 1 1 1 0 0 0 0 3.2 60 0 
   ๒.8 ทําใหเสียทรพัย 9 7 6 6 -3 -33.33 75 12.8 50 75 
   ๒.9 รบัของโจร 0 0 3 2 3 0 66.67 9.6 66.67 66.67 
   ๒.10 ลักพาเรียกคาไถ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๒.11 วางเพลิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๒.12 อื่นๆ 7 7 6 6 -1 -14.29 100 19.2 95.65 100 
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ประเภทความผิด 
2562 - 2562 2563 - 2563 เปรียบเทียบรบัแจง 

จบั% 
อัตราคดี
ตอแสน 

ปราบปราม 

รับแจง จบั รับแจง จบั +/- % เปาหมาย% 
ผล

ปฏบิตั%ิ 
3.ฐานความผดิพิเศษ (รวมขอมูลเฉพาะ 3.1-3.17) 30 19 30 19 0 0 63.33 180.03 0 63.33 

   ๓.๑ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ๓.๒ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ๓.๓ พ.ร.บ.ลขิสิทธิ ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ๓.๔ พ.ร.บ.สิทธิบัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ๓.๕ พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ๓.๖ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3 1 1 0 -2 -66.67 0 0 0 0 

   ๓.๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กโทรนิกส  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ป.อาญา ม.269/1-269/7)           

   ๓.๘ พ.ร.บ.ปาไม 10 0 0 0 -1 -100 0 0 0 0 

   ๓.9 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาต ิ 1 0 0 0 -1 -100 0 0 0 0 

   ๓.10 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๓.11 พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
   ๓.12 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๓.13 พ.ร.บ.งาชาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๓.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๓.15 พ.ร.บ.ศลุกากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๓.16 พ.ร.บ.ฟอกเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   ๓.17 พ.ร.บ.หามเรยีกดอกเบี้ยเกินอัตรา 0 0 2 2 2 0 100 6.4 0 0 
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ประเภทความผิด 
จบักุม 
(ราย) 

ผูตองหา 
(คน) 

จบักุม 
(ราย) 

ผูตองหา 
(คน) 

+/- %   

๔.ฐานความผดิที่รัฐเปนผูเสียหาย 208 223 216 301 8 3.85 การออกแบบรายงานนี้มาเพื่อวิเคราะหสถานภาพ 

   ๔.๑ ยาเสพติด 186 201 167 207 -19 -10.22 อาชญากรรมเปนการเฉพาะจะทําใหสามารถสะทอน 

   ๔.1.1 ผลติ 9 11 12 15 3 33.33 ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง มากกวา 

   ๔.1.2 นําเขา 0 0 0 0 0 0 การนําจํานวนคดีที่รับแจงมาวิเคราะห โดยแบบราย 

   ๔.1.3 สงออก 0 0 0 0 0 0 งานนี้จะเปนการนับสถิติตามฐานความผิดในคดอีาญา 

   ๔.1.4 จําหนาย 2 2 0 0 -2 -100 ตัวอยางเชน ในการรับคํารองทุกข (รับคดี)ในคดอีาญา 

   ๔.1.5 ครอบครองเพ่ือจําหนาย 35 45 32 47 -3 -8.57 อาจมมีากกวา 1 ฐานความผดิ เชน คดีขมขืนผูอื่นและ 

   ๔.1.6 ครอบครอง 47 50 32 41 -15 -31.91 ฆา ถือไดวาเปน 1 คดี แตมี 2 ฐานความผิด สถิติท่ีจะ 

   ๔.2 อาวุธปนและวตัถุระเบิด 19 18 13 15 -6 -31.58 ฐานความผดิเปนตน คําอธิบายสวนที่เก่ียวของตาม 

   ๔.2.1 อาวุธปนสงคราม (ไมสามารถออกใบอนญุาตได) 12 10 8 11 -4 -33.33 เอกสารประกอบ 

   ๔.2.2 อาวุธปนธรรมดา (ไมมีทะเบียน) 12 10 8 11 -4 -33.33  

   ๔.2.3 อาวุธปนธรรมดา (มีทะเบียน) 4 4 4 3 0 0  

     ๔.2.4 วตัถุระเบิด 0 0 1 1 0 0  

     ๔.2.5 อื่นๆ 2 2 0 0 -2 -100  

  4.3 การพนนั 3 4 4 24 1 33.33  

    4.3.1 บอนการพนัน (เลนพนันตั้งแต 20 คน ขึ้นไป 0 0 0 0 0 0  

    4.3.2 สลากกินรวบ 2 2 0 0 -2 -100  
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                       ประเภทความผดิ 

 
จบักุม 
(ราย) 

 
ผูตองหา 

(คน) 

 
จบักุม 
(ราย) 

 
ผูตองหา 

(คน) 
+/- %  

   4.๓.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน 0 0 0 0 0 0  

   4.4 ความผิดเก่ียวกับวัสด ุสื่อ สิ่งพิมพลามกอนาจาร 0 0 0 0 0 0  

   4.5 ความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.คนเขาเมือง 0 0 0 0 0 0.00  

   4.๖ ความผิดเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณ ี

0 0 2 2 2 0.00   
  

   4.7 ความผิดเก่ียวกับสถานบรกิาร 0 0 0 0 0 0.00  

   4.8 ความผิดเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 0 0 0 0 0 0.00  

   4.8.1 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 0 0 0 0 0 0.00  

   4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2593 0 0 0 0 0 0.00  

   4.9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 

0 0 30 53 30 0.00   
  

    4.10 ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต 0 0 0 0 0 0 
 

ฐานความผิดรถจกัรยานยนต 1 0 0 0 -1 -100 
 

      ท่ีมา : สถานีตํารวจภูธรทะเลนอย กุมภาพันธ ๒๕64 
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              4.4 ประวัติการเกิดภัย 
                  4.4.๑ สถานการณสาธารณภัย 
  สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลพนางตุง สวนใหญเกิดภัยจาก อุทกภัย 
วาตภัย โดยมีปจจัยเสี่ยงมาจากลักษณะเปนพื้นที่ต่ําและมีอุทกภัยเปนประจําในชวงเขาฤดูฝนของทุกป ทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุทกภัยน้ําทวมขังเพราะเปนพื้นที่ที่รองรับน้ําจากที่สูง กอนไหลลงสูทะเลนอย 
โดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ 1 บานทะเลนอย หมูที่ 2 บานทะเลนอย หมูที่ 4 บานชายคลอง  หมูที่ 9 บานปาก
คลองเกา หมูท่ี 13 บานทะเลนอย ที่เกิดภัยข้ึนบอยคร้ัง อีกทั้งในปจจุบันยังมีความเสี่ยงจากวาตภัย ที่นับวันจะ
มีความรุนแรงยิ่งขึ้นและจากสถานการณสาธารณภัยดังกลาว มักจะมีผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กนอยไปจนถึงข้ันรนุแรงเสียชีวิต 
 

                  4.4.2 สถิติภัย 
 สถานการณสาธารณภัยของเทศบาลตําบลพนางตุง ท่ีสําคัญที่เกิดข้ึนและสรางความสูญเสีย

ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังน้ี 
 

(1) อุทกภัย 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบ
ภัย 

 (หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความ 

เสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2561 - - - - - - - 

2562 - - - - - - - 

2563 1 4 1 - - - 3,258 

 
 
 

(2) วาตภัย 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
 (หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความ 
เสียหาย   

(ลานบาท) 
จํานวนบานเรือน 
ที่เสียหายทั้งหลัง 

จํานวนบานเรือน 
ที่เสียหาย
บางสวน 

2561 2 1,2,3,6,7,8,11 - 7 10,812 

2562 4 1,2,3,5,7,8,11,13 - 8 12,945 

2563 7 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13 - 21 31,249 
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(3) ภัยแลง 

 

(4) อัคคีภัย 

 
(๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งป) 
 

พ.ศ. 
จํานวนครั้ง 
ที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถานที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบความเสียหาย มูลคาความ 
เสียหาย (ลาน

บาท) 
จํานวน

ผูเสียชีวิต 
จํานวนผูบาดเจ็บ 

(คน) 

2561 17 ทต.พนางตุง 1 12 - 

2562 21 ทต.พนางตุง - 8 - 

2563 7 ทต.พนางตุง 1 7 - 

 
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลตําบลพนางตุง  
ขอมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

                  

 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง 
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
 (หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความ 

เสียหาย 
(ลานบาท) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ทีป่ระสบภัย 

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร) 

จํานวนสัตวที่
รับผลกรทบ 

(ตัว) 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง 
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
 (หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลคาความ 
เสียหาย 

(ลานบาท) 

จํานวน
บานเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

2561 - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 1 3 1 - - - 
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                ๔.5 ยาเสพติด 
การวิเคราะหสถานการณยาเสพติด ในพื้นที่ตําบลพนางตุง ยาเสพติดที่มีการแพรระบาดใน

พื้นที่มาก 3 อันดับแรกไดแก อันดับ 1 ยาบา อันดับ 2 พืชกระทอม อันดับ 3 กัญชาแหง กลุมอายุของผูเสพ
ยาบา อยูในชวงอายุ 20 - 24 ป พืชกระทอม อยูในชวงอายุ 15- 19 ป กัญชาแหง อยูในชวง อายุ 25 - 29 
ปกลุมอาชีพที่เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด (ผูเสพ) อันดับ 1 รับจาง อันดับ 2 เกษตร อันดับ 3 กลุมผูวางงาน 
แนวโนมปญหายาเสพติดในพื้นที่ ย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากสถิติขอมูลคดีอาญา 4 กลุมของสถานี
ตํารวจภูธรทะเลนอย ยอนหลัง ๓ ป จะเห็นไดวามีการจับกุมคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นทุกป 
ซึ่งกลุมผูคา ผูเสพ ก็ยอมตองเก่ียวพันกับปญหาอาชญากรรมตามมาในหลายรูปแบบ ซึ่งอาจเปนคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญ คดีชีวิตรางกายและเพศ คดีประทุษรายตอทรัพย หรือการฉกชิง วิ่งราว เหลานี้เปนตน จําเปน
อยางยิ่ง ที่ทุกภาคสวนในชุมชนทองถ่ิน ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตองหาแนวทางหรือ
มาตรการมายับยั้ง และแกไขปญหาดังกลาวโดยเรงดวน เพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่จะตามมา ทั้งจากปญหา
ดานสุขภาพ ปญหาการดูแลบําบัดรักษา ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรวมถึงปญหา
เศรษฐกิจ เปนตน 

                 ๔.6 การสังคมสงเคราะห 
  การสังคมสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง อยูใน
ระดับที่นาพึงพอใจ ดวยการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจถายโอน ซึ่งเกี่ยวกับ
การชวยเหลือใหการสังคมสงเคราะห สงเสริมสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร หรือชวยเหลือประชาชน เมื่อยามประสบภัยพิบัติตางๆใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การดําเนินนโยบายและ
การบริหารงานของภาครัฐในปจจุบัน ไดมุงเนนใหเกิดเปนรูปแบบรัฐสวัสดิการเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแลว 
มีมาตรการชวยเหลือและการสังคมสงเคราะหในหลายดานๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงสวัสดิการ
ของพลเมือง อยางทั่วถึงและเปนธรรม เห็นชัดในแนวนโยบายการจายเบี้ยยังชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของประชาชน โดยมีขอมูลจํานวน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส ที่ไดรับการสงเคราะห
ชวยเหลือจากทางราชการ ดังนี้ 
      (๑) ผูสูงอายุ จาํนวน 1,920 คน ไดรบัการชวยเหลือ จํานวน 1,920 คน ดังนี้ 
          - อายุ 60 - 69 ป มีจํานวน 953 คน ไดรับเบี้ยยังชีพ 600/เดือน รวมเปนเงิน 7,200 
บาท/คน/ป 
          - อายุ 70 - 79 ป มีจํานวน 630 คน ไดรับเบี้ยยังชีพ 700/เดือน รวมเปนเงิน 8,400 
บาท/คน/ป 
          - อายุ 80 - 89 ป มีจํานวน 293 คน ไดรับเบี้ยยังชีพ 800/เดือน รวมเปนเงิน 9,600 
บาท/คน/ป 
          - อายุ 90 ปขึ้นไป มีจาํนวน 44 คน ไดรับเบ้ียยังชีพ 1,000/เดือน รวมเปนเงนิ 12,000 
บาทคน/ป 
       (๒) ผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 318 คน ไดรับการชวยเหลือเบ้ียยังชีพ จํานวน 318 คน 
เปนเงิน 800/ เดือน รวมเปนเงิน 9,600 บาท/คน/ป 
        (3) ผูปวยเอดส จํานวน 22 คน ไดรับการชวยเหลือเบี้ยยังชีพ จํานวน 22 คน เปนเงิน 
500/เดือน รวมเปนเงิน 6,000 บาท/คน/ป 
 ที่มา : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห สํานักปลัด เทศบาลตําบลพนางตุง  
ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 
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               4.7  สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2562 ระดับตําบล  
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ภาคใต ประเทศไทย 
 

 

จํานวน

ท่ีสํารวจท้ังหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป 3 คน 3 คน 100 0 0

2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว 2 คน 2 คน 100 0 0

อยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกัน 754 คน 754 คน 100 0 0

โรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 2,637 คร. 2,637 คร. 100 0 0

และไดมาตรฐาน

5. ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบดั บรรเทา 2,637 คร. 2,636 คร. 99.96 1 คร. 0.04

อาการเจ็บปวยเบ้ืองตนอยางเหมาะสม

6. คนอาย ุ35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพ 4,526 คน 4,524 คน 99.96 2 คน 0.04

ประจําป

7. คนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอย 6,836 คน 6,811 คน 99.63 25 คน 0.37

สัปดาหละ 3 วัน ๆละ 30 นาที

หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวช้ีวัด

8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และ 2,637 คร. 2,634 คร. 99.89 3 คร. 0.11

บานมีสภาพคงทนถาวร

9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภค 2,637 คร. 2,637 คร. 100 0 0

เพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน

10. ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป อยาง 2,637 คร. 2,637 คร. 100 0 0

นอยคนละ 45 ลิตรตอวัน

11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ 2,637 คร. 2,636 คร. 99.96 1 คร. 0.04

เรียบรอย สะอาดและถูกสุขลักษณะ

12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 2,637 คร. 2,636 คร. 99.96 1 คร. 0.04

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยและ 2,637 คร. 2,633 คร. 99.85 4 คร. 0.15

ภยัธรรมชาติอยางถูกวิธี

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 2,637 คร. 2,635 คร. 99.92 2 คร. 0.08

ทรัพยสิน

หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด

15. เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับบริการเล้ียงดู 159 คน 159 คน 100 0 0

เตรียมความพรอมกอนวัยเรียน

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
ตัวช้ีวัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน
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ที่มา : ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอควนขนุน ขอมูล ณ วันที่ 9 
มิถุนายน 2563 

 

จํานวน

ท่ีสํารวจท้ังหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

16. เด็กอายุ 6 -14 ป ไดรับการศึกษาภาค 688 คน 517 คน 75.15 171 คน 24.85

บังคับ 9 ป

17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือ 7 คน 7 คน 100 0 0

เทียบเทา

18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 22 คน 18 คน 81.82 4 คน 18.18

9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไม มีงานทํา ไดรับ

การฝกอบรมดานอาชีพ

19. คนอายุ 15 - 59 ป อาน เขียนภาษา 4,221 คน 4,185 คน 99.15 36 คน 0.85

ไทย และคิดเลขอยางงายได

หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวช้ีวัด

20. คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได 3,553 คน 3,432 คน 96.59 121 คน 3.41

21. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได 1,914 คน 1,763 คน 92.11 151 คน 7.89

22. รายไดเฉล่ียของคนในครัวเรือนตอป 2,637 คร. 2,637 คร. 100 0 0

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 2,637 คร. 2,472 คร. 93.74 165 คร. 6.26

หมวดท่ี 5 คานิยม มี 8 ตัวช้ีวัด

24. คนในครัวเรือนไม ด่ืมสุรา 7,054 คน 6,488 คน 91.98 566 คน 8.02

25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี 7,054 คน 6,205 คน 87.96 849 คน 12.04

26. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทาง 6,836 คน 6,829 คน 99.9 7 คน 0.1

ศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง

27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 1,927 คน 1,927 คน 100 0 0

ภาครัฐหรือภาคเอกชน

28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 111 คน 111 คน 100 0 0

ภาครัฐหรือภาคเอกชน

29. ผูปวยโรคเร้ือรัง ไดรับการดูแลจาก 261 คน 261 คน 100 0 0

ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน

30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะ 2,637 คร. 2,637 คร. 100 0 0

เพ่ือประโยชนของชุมชน หรือทองถ่ิน

31. ครอบครัวมีความอบอุน 2,637 คร. 2,636 คร. 99.96 1 คร. 0.04

ตัวช้ีวัด ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
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๕.ระบบบริการพื้นฐาน 
                 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
  (๑) การคมนาคมติดตอกับ จังหวัดสงขลา ใชทางหลวงชนบทหมายเลข พท ๕๐๕๐ ถนนเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมตอกับบานหัวปา ตําบลบานขาว อําเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา เสนทางในชวงที่ 2 ของถนนสายนี้เปนทางยกระดับระยะทาง 5.450 กิโลเมตร ซึ่งเปน
สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แทนที่สะพานติณสูลานนท ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวชื่อดัง มีการจัดอันดับ
ถนนสายที่สวยที่สุดในประเทศไทย จํานวน ๕ อันดับแรก ถนนสายนี้ก็เปนหนึ่งในนั้น นักทองเที่ยวสามารถชม
ทัศนียภาพอันสวยงามสองฝงฟากทะเลสาบสงขลาตอนบน ท่ีเชื่อมตอ 
กับทะเลนอย ไดอยางเพลินตา ขนาดความยาว ของถนนเฉลิมพระ 
เกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แบงเปน ๓ ชวง คือ ชวงที่ 1   
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จากบานไสกลิ้ง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง กม.ที่0+000 ถึง กม.ท่ี 5+900 ระยะทาง 5.900  
กิโลเมตร มีสะพานขามคลองยวน ความยาว 140 เมตร (กม.ที่ 3+ 
055-กม.ท่ี 3+195) ชวงที่ 2 ทางยกระดับผานปาพรุและทางนํ้า    
หลาก กม.ที่ 5+900 ถึงกม.ท่ี 11+350 ระยะทาง 5.450      ทัศนียภาพถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
กิโลเมตร  และชวงที่ 3 ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จาก กม.ที่ 11+350 จนถึงบานหัวปา อําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา กม.ที่ 17+547 ระยะทาง 6.197 กิโลเมตร มีสะพานขามคลองกก ความยาว 80 เมตร 
(กม.ท่ี 14+050 ถึง กม.ที่ 4+130)   
  (๒) การคมนาคมติดตอกับอําเภอใกลเคียง ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ ทางทิศ
ตะวันตกไปเชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑ ท่ีบานหัวถนน ทางทิศใตสามารถติดตออําเภอเมืองพัทลุง 
ทางทิศเหนือสามารถติดตออําเภอปาพะยอม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๑๘๗ ไปเชื่อมกับทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๔๑ ที่บานหัวถนน ทางทิศตะวันตกสามารถติดตออําเภอศรีนครินทร 
       (๓) การคมนาคมติดตอภายในตําบล และตําบลใกลเคียงใชทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๔๘   
ทางทิศตะวันตกสามารถติดตอตําบลมะกอกเหนือ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๐๑ สามารถติดตอ
ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และทิศเหนือติดตอตําบลทะเลนอย นอกจากนี้ภายในตําบลยังมีถนน
ลูกรังจํานวนหลายสายสามารถเชื่อมติดตอกันทุกหมูบานไดโดยสะดวก 
       (๔) การบริการ การใหบริการดานรถโดยสารแกประชาชน สามารถใชรถสองแถวรับจาง
ประจําทางและรถบัสโดยสารประจําทางวิ่งจากพนางตุง ไปจังหวัดพัทลุง ผานตัวอําเภอควนขนุน นอกจากนี้
ภายในตําบลยังมีรถจักรยานยนตรับจางบริการแกประชาชนอีกดวย 
  (๕) โครงขายทางถนนในพื้นที่ ประกอบดวยถนนลาดยาง (เปนถนนของแขวงการทางพัทลุง       
ของทางหลวงชนบท และถนนที่เทศบาลไดรับการถายโอนภารกิจมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนดินลูกรัง ซึ่งรวมถนนผิวหินคลุกเขาไปไวดวย  

 

ลําดับท่ี ประเภทถนน จํานวน (สาย) ระยะทางรวม (กิโลเมตร)

๑ ถนนลาดยาง ๙ ๓๓.๖๙

๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๕ ๑๗.๘๙

๓ ถนนลูกรัง ๔๙ ๔๘.๗๙

๘๓ ๑๐๐.๓๗รวม
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                   ๕.๒ การไฟฟา 
          การใหบริการระบบไฟฟาในเขตพื้นที่ตําบลพนางตุง ท้ังในระบบไฟฟาสาธารณะ และระบบ
ไฟฟาในครัวเรือน อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอควนขนุน ซึ่งมีระบบไฟฟา
สาธารณะที่มีการติดตั้งในพื้นที่ตําบล จํานวน ๔๘๗ จุด และมีจํานวนครัวเรือนผูมีไฟฟาใช ในเขตเทศบาลตําบล
พนางตงุ ดังนี้ 
 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน ครัวเรือนตามทะเบียนราษฏร  ครัวเรือนผูมีไฟฟาใช  

๑ บานทะเลนอย 
๒๕๖ 

๒๕๖  

๒ บานทะเลนอย ๒๒๓  ๒๒๓ 

๓ บานควนพนางตุง ๔๖๓  ๔๖๓ 

๔ บานชายคลอง ๒๐๓  ๒๐๓ 

๕ บานทาชาง ๓๔๙ ๓๔๙  

๖ บานใสกลิ้ง ๓๘๖ ๓๘๖  

๗ บานคาย ๒๗๐  ๒๗๐ 

๘ บานธรรมเถียร ๓๘๐ ๓๘๐ 

๙ บานปากคลองเกา ๘๕  ๘๕ 

๑๐ บานธรรมเถียร ๓๕๖  ๓๕๖ 

๑๑ บานไทรงาม ๑๗๒ ๑๗๒  

๑๒ บานปากหวย ๒๗๐ ๒๗๐  

๑๓ บานทะเลนอย ๓๒๘  ๓๒๘ 

รวม ๓,๗๔๑   

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอาํเภอควนขนุน (สถานะถึงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕64) 

                 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๔๔ 
 

 

                   ๕.๓ การประปา 
         ระบบประปาในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง เปนระบบประปาหอถังสูง มีรูปแบบคละกันไปตาม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละป และแหลงน้ําดิบที่ใชในการผลิตระบบประปาก็มีลักษณะตางกันตาม
สภาพพื้นท่ี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับที ่ รูปแบบประปา  อัตรากําลังผลติ (ลบ.ม.) พ้ืนที่จําหนายประปา (หมูท่ี) แหลงน้ําดิบ 

๑ ระบบประปาสวนภูมิภาค  ๓๐ ๑,๒,๓,๑๓  น้ําผิวดิน 
  (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบอนามัย)        
๒ ระบบประปาหอถังสูง ๒๐ ๓ นํ้าบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบประปานครหลวง)        
๓ ระบบประปาหอถังสูง ๓๐ ๔ น้ําผิวดิน 
  (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบอนามัย)        
๔ ระบบประปาหอถังสูง  ๒๐ ๕ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        
๕ ระบบประปาหอถังสูง  ๒๐ ๖ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        

๖ ระบบประปาหอถังสูง ๑๒ ๗ นํ้าบาดาล 
  (ถังโครงเหล็ก แบบโยธาธิการ)       
๗ ระบบประปาหอถังสูง ๓๐ ๘ นํ้าบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        
๘ ระบบประปาหอถังสูง ๑๒ ๘ นํ้าบาดาล 
  (ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบอนามัย)        
๙ ระบบประปาหอถังสูง  ๒๐ ๙ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        

๑๐ ระบบประปาหอถังสูง ๒๐ ๑๐ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        

๑๑ ระบบประปาหอถังสูง  ๒๐ ๑๑ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        

๑๒ ระบบประปาหอถังสูง ๒๐ ๑๒ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        

๑๓ ระบบประปาหอถังสูง ๑๒ ๑๒ น้ําบาดาล 
  (ถังเหล็ก แบบแชมเปญ)        

ที่มา : ฝายการโยธา กองชาง เทศบาลตําบลพนางตุง 
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ตารางแสดงครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช และปริมาณน้ําที่ใช ป 2564 
การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทลุง 

หนวยบริการ ครัวเรือนที่ใชน้ําประปา 
ปริมาณน้ําที่ใช ม.ค.2561 - ธ.ค.2561 

(ลบ.ม.) 
หนวยบรกิารพนางตุง - ทะเลนอย 432 61,218 

รวม 432 61,218 
 
นอกจากระบบการใหบริการประปาในสวนที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของหมูบาน และ

เทศบาลแลวนั้น ยังมีการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทลุง ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนใชบริการใน
พื้นที่หมูท่ี ๑,๒,๓,๑๓ ตําบลพนางตุง 
 
      ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาพัทลุง มีนาคม ๒๕64 
 
             ๕.๔ โทรศัพท 
                การใหบริการโทรศัพทในพ้ืนท่ีตําบลพนางตุง ขอมูลจากศูนยบริการลูกคาทีโอทีสาขาควนขนุน ได
ใหบริการเลขหมายพรอมอินเตอรเน็ตจํานวน ๖๙๗ เลขหมาย ติดตั้งในสวนราชการจาํนวน ๒๐ เลขหมาย และ
ตูโทรศพัทสาธารณะจํานวน ๓ เลขหมายซึ่งเลขหมายดังกลาวใหบริการครอบคลุมพื้นที่ตําบลทะเลนอยดวย  
 
     ที่มา : ศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขาควนขนุน มีนาคม ๒๕๕ 
 
              ๕.๕ ไปรษณีย หรือการส่ือสาร หรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
                   ในพื้นที่เทศบาลตําบลพนางตุง ไมมีที่ทําการไปรษณียมาเปดใหบริการ แตอยูในเขตพื้นที่
ใหบริการของท่ีทําการไปรษณียปากคลอง ตั้งอยูเลขที่ ๖๒๑ หมูที่ ๑ ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง เปดใหบริการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๗ มีระยะหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุง           
ไปทางดานทิศตะวันตก ประมาณ ๗ กิโลเมตร บริการนําจายไปรษณียภัณฑ หรือการสื่อสาร หรือการขนสง 
และวัสดุ ครุภัณฑ ใหกับประชาชนในพื้นที่อยางสะดวกสบาย มีปริมาณไปรษณียภัณฑแบบธรรมดา แบบมี
หลักฐาน ท้ังขาเขา ขาออก รวมเปนรายป ดังนี้  
 

 

ประเภท ไปรษณียภัณฑ ขาเขา (รายการ/ป) ขาออก (รายการ/ป) 

แบบธรรมดา 405,577 6,271 

แบบมีหลักฐาน 65,578 83,820 

รวม 471,155 90,091 
 
  ขอมูลจากที่ทําการไปรษณยีปากคลอง ณ เดือนมกราคม 2564 
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                    ๕.๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
       ภายในเทศบาลตําบลพนางตุง ยังไมมีสถานท่ีกําจัดขยะที่เปนการถาวรไดมาตรฐาน สืบเนื่อง
จากปญหาหลายประการ ท้ังในแงของการจัดหาสถานที่กอสรางระบบกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ เพราะใน
ขอเท็จจริงแลวสภาพพื้นที่ของตําบล ไมมีความเหมาะสมท่ีจะกอสรางระบบกําจัดขยะ เพราะจะตองคํานึงถึง
ผลกระทบดานทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีชุมน้ํา ท่ีอาจสงผลกระทบตามมากับชุมชนอีกหลาย
ประการ ประกอบกับพื้นที่ของตําบล เปนแหลงทองเที่ยวเปนทางผานจุดเชื่อมโยงรอยตอสามจังหวัด มีปริมาณ
นักทองเที่ยว และผูสัญจรผานเสนทางในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและการขยายตัวของชุมชนเองจากการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหลานี้ ไดทําใหปริมาณขยะในตําบลเพิ่มมากข้ึนเปนประมาณ จํานวน 6 ตันตอวัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลเก็บขนได 2,880 ตัน/ป มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสมในพื้นที่ 720 ตัน
ปญหาดานการกําจัดขยะมูลฝอย จึงเปนปญหาท่ีสําคัญเรงดวน ที่จะตองแกไขปญหา ปจจุบันเทศบาลเองก็ได
เพียงแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีรถบรรทุกขยะของเทศบาลชนิดอัด
ทายขนาด ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน มีคนงานประจํารถขยะพรอมพนักงานขับรถ  จํานวน ๕ คน ไดปฏิบัติหนาที่
หมุนเวียนกันไปเก็บขยะในยานชุมชนตามหมูบานตางๆในพื้นที่ตําบล แลวนําไปท้ิงที่บอขยะของเอกชนในพื้นที่
ตําบลใกลเคียง ทําใหเทศบาลตองรับภาระคาใชจายงบประมาณในการดังกลาว ในแตปเปนจํานวนมาก และยัง
ไมใชแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ย่ังยืน เพื่อการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
หนวยงานเองและภาคสวนตางๆ ในชุมชนทองถิ่น ตองมุงหาแนวทางดําเนินการในเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลใหเกิดความย่ังยืนและคุมคา โดยนําหลักการของแนวคิด 3Rs อันไดแก Reduce หมายถึง ลด
การเกิดขยะมูลฝอย Reuse หมายถึง นํากลับมาใชซ้ํา Recycle หมายถึง 
 หมุนเวียนกลับมาใชใหม การคดัแยกองคประกอบของขยะมูลฝอยเปน 
กลุมๆตามประเภทของขยะ อาทิ กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว หรือเศษ 
อาหาร จะทาํใหสามารถลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยลง  
และการคัดแยกใหเปนกลุมหรือเปนหมวดหมูมากเทาใดก็จะสามารถนํา 
กลับมาใชใหมไดมากที่สุด ปริมาณขยะที่ตองกําจัดก็จะเหลือนอยที่สุด 
เปนภาระในการกําจัดนอย ลดตนทนุในการดําเนินการ กอผลกระทบตอ 
สภาพแวดลอมนอย รวมทั้งสามารถนําขยะกลับมาใชใหมไดมากขึ้น เปน           รถบรรทุกขยะชนิดอัดทาย 
การรักษาทรัพยากรไวใชประโยชนไดนานวันย่ิงขึ้น ดังนั้น การดาํเนินการดวยมาตรการดังนี้จะชวยแกไขปญหา
และลดผลกระทบของการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของของชุมชนไดดียิ่งขึ้น 

 
ที่มา : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัดเทศบาลตําบลพนางตุง         
               
              

ปริมาณขยะที่เกิดในตําบลพนางตุง 
ประเภทขยะ ปริมาณ (กิโลกรัม) หมายเหตุ 
ขยะมูลฝอยทั่วไป 1,740.00 ปริมาณเฉลี่ยจากจํานวนขยะ 
ขยะอินทรีย 480.00 ที่เกิดขึ้นจริงในรอบป 
ขยะรีไซเคิล 120.00 
ขยะอันตรายชุมชน 0.05 
รวม 2,340.05 
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              ๕.๗ การบําบัดน้ําเสีย 
      ภายในเทศบาลตําบลพนางตุง ยังไมมีระบบบําบัดนําเสียจากการใชน้ําในครัวเรือน และสถาน
ประกอบการตางๆกอนปลอยทิ้งลงสูแหลงนํ้า โดยเฉพาะในพื้นที่หมูที่ ๑,๒,๑๓ ซึ่งเปนเขตชุมชนหนาแนน มีนํ้า
เสียที่เกิดจากการชําแหละแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา และนํ้าเสียปลอยทิ้งจากการยอมสีกระจูดเปนจํานวน
มากในแตละวัน น้ําเสียดังกลาว ไดปนเปอนสารโลหะหนัก ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งผูที่ยอม และผูท่ีบริโภค
ซึ่งยอมสงผลกระทบกับทรัพยากรในระบบหวงโซอาหาร โดยเฉพาะกุง หอย ปูปลา และพืชที่กินไดในทะเลนอย
อาจสงผลกระทบตอผูบริโภค การแกไขปญหานํ้าเสีย ตองจัดทําทั้งระบบตามสภาพพื้นที่ ตองใชงบประมาณ
เปนจํานวนมาก ซึ่งในบางครัวเรือนก็ไดความอนุเคราะหชวยเหลือจากหนวยงาน และสถาบันทางการศึกษา ที่
เขามาศึกษาวิจัยผลกระทบ ท่ีเกิดจากนํ้าเสียในชุมชน และไดวิจัยออกแบบระบบบอบัดนําเสียอยางงาย กอน
ปลอยท้ิงลงสูแหลงน้ําใหกับครัวเรือนในชุมชน ซึ่งยังถือวามีจํานวนนอยรายท่ีได เขารวมโครงการดังกลาว ใน
อนาคตอันใกลทางเทศบาลตองออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน และสถานประกอบการเปนรูปแบบ
มาสเตอรพีชเปนการเฉพาะ อันจะกอใหเกิดความยั่งยืน ของการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงในปจจุบัน เพื่อการดํารงชีวิตของผูคนและสัตวอยูไดอยางปลอดภัยและเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่เทศบาลไดดําเนินการไปเพื่อการควบคุมบําบัดน้ําเสีย และรณรงคสราง
จิตสํานึก เชน โครงการจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย คายเยาวชนอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม แตยังสรางแรง
กระเพื่อมใหคนในชุมชนไดหันมาสนใจการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้งไดมากนัก ถือ
เปนการบานที่หนวยงานเทศบาลเองและภาคสวนตางๆที่เก่ียวของตองหันมาเนนหนักในการจัดสรรงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรมตางๆลงในพื้นที่ชุมชนอยางตอเนื่อง ขอมูลบงชี้ทางดานการอนามัยสาธารณสุขในปจจุบัน ได
แสดงใหเห็นถึงสภาวะการเปนโรคที่เกิดจากทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจเพิ่มมากข้ึนในอัตราที่นาวิตก 
เพราะคนที่อยูอาศัยใชชีวิตประจําวันอยูในชุมชน ไดรับสารปนเปอน สารเคมี ทั้งที่มาจากในน้ํากินน้ําใช ใน
อากาศอยูเปนประจํา  
               การติดตามคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา ของจังหวัดพัทลุง 
ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 จํานวน 6 สถานี บริเวณทะเลนอย 
ทะเลหลวง และทะเลสาบ ในป 2553 พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชขึ้น 
ไปรอยละ 33 บริเวณที่คุณภาพน้ําอยูในประเภทเสื่อมโทรม ไดแก บริเวณ 
ปากคลองลําปา คลองนางเรียม และทะเลนอย สาเหตุหลักที่ทําใหคุณภาพน้ํา 
ในจังหวัดพัทลุงเสื่อมโทรมลง เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรและการปศุสัตว 
(เลี้ยงหมู)และชุมชน ทั้งในลักษณะ point sources และnon-point sources 
สําหรับชุมชนเมืองท่ีหนาแนนและอาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําขางตน คอื 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงและ อปท. ใกลเคยีงในลุมนํ้าลําปา (นาทอม) 
และชุมชนเขตเทศบาลตําบลทะเลนอย และพนางตุง ในสวนของการจัดการ 
น้ําเสียชุมชนยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน สําหรับคุณภาพน้ํา จะใชคา 
ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) เปนดัชนีชี้วัดและระบุสถานะ     สภาพน้ําเนาเสียในชุมชน 
ประเภทแหลงน้ําตามความเหมาะสมในการใชประโยชน คือ ประเภทที่ 1 (ดีมาก) ประเภทที่ 2 (ดี) ประเภทที่ 
3 (พอใช) ประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) และประเภทที่ 5 (เสื่อมโทรมมาก) ควบคูกับคาความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ซึ่งแสดงถึงระดับมลพิษหรือความสกปรกที่อยูในลําน้ํา
หรือแหลงน้ํา              
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 ๖.ระบบเศรษฐกิจ 
       การประกอบอาชีพของประชากรในตําบลพนางตุง แบงออกเปน ๒ โซนพื้นท่ีตามลักษณะ
ของ ภูมิประเทศ ซึ่งไดแก โซนแรกคือพื้นที่ทางดานฝงตะวันตกของตําบล จากเนินควนพนางตุงทางดาน
ตอนกลางของพื้นท่ี แลวคอยลาดต่ําไปทางดานทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นท่ี หมูที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
ประชากรสวนใหญในพื้นที่บริเวณน้ี ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมมีการทํานา สวนยาง ปาลมน้ํามัน ปศุ
สัตว พรอมทั้งปลูกพืชผลระยะส้ันตางๆตามฤดูกาล มีสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา ที่เปนระบบสงน้ํา
สนับสนุนภาคการเกษตรอยางทั่วถึง และในโซนพื้นที่นี้ มีการทํานาขาวสังขหยดอินทรีย ซ่ึงเปนพันธุขาว
พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI : Geographical Indications) เมื่อ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเปนผลิตผลทางการเกษตร ท่ีมีชื่อเสียงในระดับประเทศ และเปนที่ตองการของตลาด
เปนอยางมากในปจจุบัน โซนที่สอง ก็คือพื้นที่ทางดานฝงตะวันออกของตําบลนับจากเนินควนพนางตุง แลว
คอยลาดต่ําไปทางดานทิศตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณหมูท่ี ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๓ เปนท่ีราบลุม และปา
เลนประกอบไปดวยพื้นที่นาขาว ทุงหญา ปาพรุ และปาเสม็ด อาชีพของประชากรสวนใหญในพื้นที่บริเวณนี้ 
ประกอบอาชีพประมงพื้นบาน มีการจับ  สัตวน้ํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบตางๆเชน ปลาดุกรา 
ปลาเค็ม ปลาแหง ปจจุบันผลิตภัณฑปลาดุกราทะเลนอย พัทลุงไดรับการขึ้นทะเบียน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
(GI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อาชีพที่รองลงมา ไดแก การทําหัตถกรรมจักสานกระจูด และแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกระจูดเปน สินคาชุมชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งกระจูดเปนแหลงวัตถุดิบ ที่มีอยูทั่วไปตามธรรมชาติ
แตในปจจุบัน มีไม   เพียงพอตอการจักสาน และแปรรูป ประชาชนจึงตองหัน มาทํานากระจูด หรือซื้อมาจาก
แหลงอื่นๆในพื้นที่ใกลเคียงใหเพียงพอกับความตองการ บริเวณริมฝงทะเลสาบสงขลาตอนบน ที่มีพื้นที่ติดตอ
กับทะเลนอย เปนพื้นที่ปาพรุ ประชาชน มีอาชีพทําการปศุสัตวเลี้ยงโคกระบืออยูเปนจํานวนมาก 
 และบางสวนก็ไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทาํสวนยาง 
 สวนปาลมอยูบางนอกเหนือจากอาชีพตางๆที่ไดกลาวมาแลว 
ในขางตน อาชีพท่ีประชาชนในพื้นที่ไดปฏิบัติยึดมาเปนอาชีพหลัก 
อีกอาชีพหนึ่งในปจจุบันน้ี ไดแก การคาและบริการดานการทองเท่ียว  
ซึ่งอยูในรูปแบบ ของการคาขายอาหารเครื่องดื่ม การขายของที่ระลึก  
การบริการเรือนําเที่ยว และบริการโรงแรมหรือท่ีพัก ซึ่งในแตละป  
นั้นมีนักทองเท่ียวท้ังจากในประเทศและตางประเทศ มาเยี่ยมเยือน           การทํานาขาวสังขหยดพัทลุง 
ทะเลนอยไมต่ํากวาปละ ๒๐๐,๐๐๐ คนจึงทําใหเกิดการสรางงาน  
สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับคนในชุมชน ไดเปนอยางดี โดยภาวะ 
เศรษฐกิจของทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับที่สามารถพึ่งพา ตนเอง 
ได รายไดบุคคลเฉลี่ยของประชากรและรายไดในรายครัวเรือน เฉลี่ย 
จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําป ๒๕62  
ของตําบลพนางตุง จะอยูที่ ๖๐,188 บาท ตอคนตอปและอยูที ่  
๑61,055 บาทตอครัวเรือนตอป

3
 ถาเปรียบเทยีบกับในปที่ผานมา 

ถือวามีรายไดลดลงเล็กนอย ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจใน       
ภาพรวมของประเทศที่ลดตํ่าลง และพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ํา         การแปรรูปผลิตภัณฑจากกระจูด     
เปนประการสําคัญ เนื่องจากในชวงหลายปท่ีผานมาภาคการเกษตร           
ประสบปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
                                                           
3 ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน สํานักงานพัฒนาชมุชนอําเภอควนขนุน ป 2562 
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ปญหาตนทุนการผลิตสูง ปญหาราคาสินคาตกต่ํา ประกอบกับ  
ปญหาสงครามการคาระหวางประเทศ ที่สงผลกระทบตอสภาวะ 
เศรษฐกิจไทยโดยรวมเปนตน สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจากระบบ  
โครงสรางพื้นฐานในชุมชนไมไดรับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปจจัย 
การผลิตที่จําเปน ดังนั้น การสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจใน                 
ระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแตกิจกรรมดาน 
การผลิต การเพิ่มมูลคาสินคาและการตลาด การสรางนวัตกรใหเกิด 
นวัตถกรรมอันหลากหลายตอบโจทยของกลุมผูบริโภคก็ยอมจะสง                 
ผลใหเศรษฐกิจชุมชนเกิดการพัฒนาไดอยางมั่นคงแข็งแรงตอไปในอนาคต        ตลาดเชาริมทะเลนอย 
จุดแข็งทางดานเศรษฐกิจของพื้นตําบลพนางตุงลวนยึดโยงอยูกับภาคการเกษตร การคาและบริการที่เก่ียวเนื่อง
กับการทองเที่ยวเปนหลัก ซึ่งในสภาวการณปจจุบันไดรับผลกระทบจากปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ซึ่งเปนโรคตดิตอที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุใหมท่ีเพิ่งคนพบ และมีการแพรระบาดไปทั่วโลก ยัง
ไมมีการผลิตวัคซีนมาปองกันได ก็ยิ่งสงผลกระทบเปนมุมกวางตอภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศ
ไทย และของโลกเปนอยางมาก ทามกลางความผันแปรของโลกในมิติตางๆการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 
โดยการนอมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ก็จะเปนเกราะกําบังท่ีดีใหเรา
สามารถเผชิญกับปญหาวิกฤตตางๆไปได 
                   ๖.๑ การเกษตร 
     การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ขึ้นอยูกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ที่เก่ียวของกับระบบสังคมเกษตรนั้นๆ ปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นกับสังคมเกษตร
ในทุกพื้นท่ี พัฒนาการของระบบสังคมเกษตรในพื้นที่ตําบลพนางตุง ในชวง 60 ปที่ผานมา นับตั้งแตป 2490 
ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนา ที่มีความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยใชวิธีการผลิตรูปแบบดั้งเดิม เขาสู
สังคมเกษตรที่มีความชํานาญเฉพาะดานการทํานาแตตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอกสูง สังคมเกษตร
ของตําบลพนางตุง ไดปรับไปสูความแตกตาง มีความหลากหลายทางโครงสรางของฟารม แตยังคงเปนลักษณะ
ฟารมเกษตรกรรายยอย ที่มีฐานของการการทํานา เสริมดวยการปลูกพืชยืนตน เพื่อการคา เชน ยางพารา และ
ปาลมนํ้ามัน รวมท้ังยังมีฟารมบางประเภทท่ีมีการพึ่งพิงปาพรุในบริเวณใกลเคียงในการจับสัตวน้ํา และใช
ประโยชนจากพืชพรรณตามธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ การศกึษาบริบทของชวงเปลี่ยนผานตางๆในระบบสังคม
เกษตรจะนําไปสูการหาแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม กับสภาพดิน น้ํา อากาศ และภูมิประเทศ 
ท่ีแตกตางกันไปรวมถึงตนทนุทางการผลิต หรือกลไกทางการตลาดเปนประการสําคัญ 
 
                     วิวัฒนาการของระบบสังคมเกษตรตําบลพนางตุง 
                     ชวง พ.ศ.2490 - 2516 การผลิตแบบยังชีพ ดวยการทํานาและการหากินกับธรรมชาติ
บริเวณพรุ การทํานาอาศัยแหลงน้ําฝนและคูคลองตามธรรมชาติ โดยอุปกรณใชวัวฉุดลากไถ สวนใหญเปนการ
ทํานาหวานนํ้าตม เก็บเกี่ยวเปนรวงดวย “แกระ” มามัดรวมกันเปนกํามือเพื่อเก็บไวในยุงฉางรอการนําไป
บริโภคในชวงตางๆ การบํารุงดินโดยใชมูลวัวและมูลคางคาวจากภูเขา ชาวนามีการทําประมงจากแหลงน้ําจืด
ตามธรรมชาติควบคูกับการทํานา ปลูกกระจูดเพื่อทําหัตถกรรมใชในครัวเรือน และมีการเลี้ยงกระบือบางใน
พื้นที่พรุ แตจํานวนไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงวัว ลักษณะการทําเกษตรแบบนี้ทําใหเกษตรกรมี
ความสามารถในการพึ่งตนเองสูง อยางไรก็ตามก็มีการแลกเปลี่ยนกันระหวางชุมชนนี้กับชุมชนบริเวณนิเวศที่
ควนเขาบาง เชนขาวกับผลผลิตจากปาเปนตน 
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                     ชวง พ.ศ.2517 - 2530 เริ่มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการทํานา มีการขยายพื้นที่
การทํานามากขึ้นเนื่องจากมีการกอสรางระบบชลประทานของรัฐ รูปแบบการทํานายังคงเปนหวานน้ําตม แต
เปนการทํานา 2 ครั้งตอปเพ่ิมมากขึ้น เริ่มมีการใชพันธุขาวสงเสริม การใชรถไถเดินตาม และการใชสารเคมีท้ัง
ในแงปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตางๆ ในขณะเดียวกันมีการกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรเพื่อซื้อปจจัยการผลิตทางการเกษตรมากข้ึน นอกจากนั้นมีการสงเสริมการปลูกยางพารา
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กอใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่การทําสวนยางในพื้นที่ “ควน” 
เพิ่มมากขึ้น จากการปลูกเพียงไมก่ีแปลงกอนหนานี้ 

ชวง พ.ศ.2531 - 2545 ยุคความทันสมัยดานการเกษตร ในยุคนี้วิธีการทํานาแบบดั้งเดิม
ถดถอยอยางเห็นไดชัด โดยมีการใชรถเก่ียวขาวแทนการเก็บขาวทีละรวง การใชรถไถนาขนาดใหญเพื่อความ
รวดเร็ว แตโดยมากทั้งรถเก็บเก่ียวขาวและรถไถขนาดใหญเกษตรกรไมไดเปนเจาของเองมักเปนการจางดวย
การติดตอของนายหนาในพื้นที่นําเครื่องมือทําการเกษตรขนาดใหญจากภายนอกเขามาในพื้นที่ มีการการใช
ปุยเคมีในการบํารุงดินและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางเขมขนแทนการใชวิธีทางธรรมชาติ พรอมกันนี้หนวยงาน
ภาครัฐมีการจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาตลอดสายคลองธรรมชาติเพื่อสงน้ําเขาพื้นที่ราบทํานา ประกอบกับ
ราคาขาวในยุคนั้นเพิ่มขึ้นเปนที่พอใจของเกษตรกร ทําใหเกิดการเรงการผลิตขาว เปน 2-3 ครั้งตอปในบริเวณ
ที่สามารถควบคมุนํ้าไดดี ในขณะที่พื้นท่ีดอนมีการขยายการทําสวนยางเพ่ิมขึ้นเชนกัน 
   ชวง พ.ศ.2546 - ปจจุบัน ยุคแสวงหาทางเลือกของเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
ตามธรรมชาติไมวาจะเปนน้ําทวมหนัก พายุที่เกิดบอยครั้งข้ึน รวมทั้งบางปมีความแหงแลงเปนอยางมาก ทําให
ชวงเวลาของการทํานามีความไมแนนอนมากขึ้น มีการทํานา 2-3 ครั้งตอปเชนเดิม แตสามารถไดผลผลิตเพียง 
1-2 ครั้งเทานั้นบางแหงตองทิ้งนาใหราง ทําใหเกษตรกร และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของเริ่มมีการรวมกัน
ทบทวนถึงสาเหตุ และแนวทางการแกไข เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งใน
พื้นที่ราบลุมแมวาจะไมเหมาะสมในการปลูกพืชยืนตน แตเกษตรกรบางสวนก็มกีารขุดยกรองเพื่อปลูกยางพารา 
เน่ืองจากยางพารามีราคาสูงในปจจุบัน นอกจากนี้พ้ืนที่ลุมบางสวนถูกเปลี่ยนจากการทํานาหันมาปลูกปาลม
น้ํามนัมากยิ่งข้ึน จากนโยบายเปลี่ยนพื้นที่นารางของรัฐ

4
 

  แงงามหน่ึงในหนาประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่น ที่แสดงใหเห็นวาในพื้นที่ตําบลพนางตุง เปน
สังคมเกษตรดั้งเดิม ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาขององคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้ง
ไดเสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘ ที่กลาวถึงพื้นที่น้ีเอาไวอยางมีนัยสําคัญ ความวา  
  “กลับมาถึงพลับพลาเวลาบายหาโมงครึ่ง เวลากลางวันลูกมีโนหรา เวลาค่ํามีหนังตลุง ไดให
คนไปดู ที่ทเลนอยแขวงเมืองนครศรีธรรมราช ระยะทางสองชั่วโมง น้ําตื้นเรือไปเขาไมได ตองลงเรือเล็กเขา
คลองนางเรยีงไปอีกยี่สิบหามินิต ถึงในนั้นเปนที่มีดอกบัวหลวงสขีาว แตน้ําตื้นจนราษฎรทํานาไดในทเล”       
วิถีการทํานาในทะเลสาบแหงแรก และแหงเดียวในประเทศไทย ที่มีมาอยางยาวนาน นอกจากนี้ คุณยายสุน  
เดชนครินทร ยังไดเลาเรื่องราวอาชีพการทํานาดั้งเดิม ที่พึ่งพาธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอมของลุมน้ํา
ทะเลสาบไดอยางชาญฉลาด ใหฟงอีกวา“เมื่อหกสิบกวาปกอนตอนยายอายุ ๑๙ ปแตงงานกับตายังไดทํานา
ในเลกันอยูเลย ดํานาไกลถึงเกาะไผ น้ําไมลึก ยานเลนอยในทะเลทํานากันทั้งนั้น เรียกนาปรัง ปลูกขาวรากแหง 
ทํานาในทะเลมันสะดวกดี ไมตองไถ มีสาหราย ก็คุยสาหรายเอาขาวลงไปดําไดเลย มันมีขาวพันธุตนสูง เทาน้ํา 
ลอยจากน้ําโผลพนนํ้าไมตาย เราเอาตนกลาลงไปดํา เวลา เปนรวงจะเสมอตนสูงมาก ทางนี้จะเก็บขาวดวยแกะ 

                                                           
4 วิจิตรา อมรวิริยะชัย,สมยศ ทุงหวา ๒๕๕๕ พลวัตขิองระบบการทําฟารมในสังคมเกษตร ที่มีการทํานาเปนหลักภาคใต  
กรณีตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา. 
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ลุยน้ําพายเรือลงไป เอาเชือกผูกเรือไวที่เอวไมใหลอยไปขางไหนแลวคอยเก็บขาวกันทีละรวงใสเรือกลับมา” นั่น
คือ วิถีการทํานาริมทะเลสาบ 
จากภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ในปจจุบันไดกลายมาเปนจุดขายดานการ 
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ที่มีความโดดเดนและแปลกตา     
เพราะในปหนึ่งจะทําไดเพียงครั้งเดียว สําหรับการดูแลรักษานั้น  
ไมยุงยากและไมตองใชเงินในการซื้อปุย เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้  
มีตะกอนแรธาตุจากธรรมชาติไหลมาทับถมอยูแลว และยังมีน้ํา 
หลอเลี้ยงอยูตลอดเวลา ตามการขึ้นลงของน้ําในทะเลสาบ เกษตรกร 
 จึงไดรบัผลผลิตอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเม่ือตนขาวเจริญเติบโต   การทํานาริมทะเลสาบสงขลาในปจจุบัน 
แลวยังกลายเปนแหลงอาศัยของ กุง หอย ปู ปลา ขนาดเล็กอีกดวย ซึ่งเปนผลพลอยไดที่ชาวบานไดอีกทอด
หนึ่ง การทํานาในทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง ปจจุบันไดรับการฟนฟูเพิ่มมากขึ้นในรอบหลายสิบปที่
ผานมา อันเนื่องมาจากความสนใจจากสื่อโซเชียลมีเดีย รายการโทรทัศน และการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษของหลายภาคสวน และกําลังอยูในกระแสของการทองเที่ยว เกิดการรวบรวมขอมูล ศึกษา คนควา และ
เผยแพรภูมิปญญา การผลิตผลิตภัณฑขาวอินทรียของชุมชน และการเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวทางนิเวศวัฒนธรรม
กับพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปญญาการทํานาขาวริมทะเลสาบอยางตอเนื่องนี้ จะสงผล
ใหคนในชุมชนทุกชวงวัย เกิดความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของมรดกภูมิปญญาของชุมชนและ
นําไปสูการสืบสานภูมิปญญาอยางม่ันคงย่ังยืนตอไป 
 

ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกนาขาว 

ผานระบบ ทบก. 

อําเภอ ตําบล 
บันทึก (รวม) 

ครัวเรอืน แปลง เนื้อท่ี (ไร) 

ควนขนุน พนางตุง 416 1,167 6,247.73 
 
 
 

 
 
 

ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

ผานระบบ ทบก. 

อําเภอ ตําบล 

บันทึก (รวม) 

ครัว แปลง เนื้อท่ี 

เรือน (ไร) 

ควนขนุน พนางตุง 356 584 2,430.87 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๕๒ 
 

 

                                 ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยางพารา 

ผานระบบ ทบก. 

อําเภอ ตําบล 
บันทึก(รวม) 

ครัวเรือน แปลง เน้ือที่ (ไร) 

ควนขนุน พนางตุง 523 751 2,410.48 

                                     ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกทุเรียน 
ผานระบบ ทบก. 

อําเภอ ตําบล 
บันทึก (รวม) 

ครัวเรือน แปลง เน้ือที่ (ไร) 

ควนขนุน พนางตุง 11 16 16 
 
 

ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูหญาเลี้ยงสัตว 

ผานระบบ ทบก. 

อําเภอ ตําบล 
บันทึก (รวม) 

ครัวเรือน แปลง เน้ือที่ (ไร) 

ควนขนุน พนางตุง 6 35.75 35.75 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๕๓ 
 

 

                     ๖.๒ การประมง 
ทะเลนอย เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดพัทลุง อยูในพ้ืนที่ลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลาตอนบน ผูคนรายรอบพื้นที่บริเวณดังกลาวนับมาตั้งแตในอดีต อาศัยผืนน้ําทะเลนอยที่อุดมสมบูรณ ทั้ง
พันธุปลา พันธุกุง หลอเลี้ยงวิถีชีวิตมาอยางยาวนาน ดวยการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ทั้งจับสัตวนํ้า และ
ใชเปนพื้นท่ีเพาะเลี้ยงพันธุปลาเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจําหนายสรางรายไดใหกับคนใน
ชุมชน แตในปจจุบันแหลงน้ํา สัตวน้ําจืดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง ปญหาสืบเนื่องมาจาก
การกระทําของมนุษยและธรรมชาติ เชน การใชเครื่องมือและวิธีการ 
ท่ีฝาฝนกฎหมาย การใชอวนลอม อวนตาถี่ ยาเบื่อเมา ระเบิด ตลอด   
ถึงปลอยน้ําเสีย สารเคมีลงสูแหลงน้ํา และปญหาจากธรรมชาติ คือ 
การรุกตัวของน้ําเค็ม น้ํากรอยในบางฤดูการ เพิ่มปรมิาณของวัชพืช 
น้ําหลายชนิดข้ึนอยูเปนจํานวนมาก จากสาเหตุตางๆเหลานี้ทําให 
ปริมาณสัตวนํ้าไดถูกทําลายลดปริมาณลง ปจจุบันราษฎรท่ีประกอบ 
อาชีพประมงพื้นบานสวนใหญ จึงหันมาประกอบอาชีพในลักษณะทํา         
การประมงแบบยั่งยืนขึ้น โดยใชเครื่องมือ แห ตาขาย โพงพาง อวน        การจับสัตวน้ําดวยยอของชาวประมง 
ลอยเปนตน พรอมกันนี้ก็ประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เชน เลี้ยงสัตว ปลูกพืช ควบคูไปกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
ทดแทนปรมิาณสัตวน้ําธรรมชาติที่จับไดลดลง  

                   ๖.๓ การปศุสัตว 
    การปศุสัตวในพื้นที่ตําบลพนางตุง มีเกษตรกรในหลายหมูบาน ทําการปศุสัตวเพื่อการจําหนาย
ในภาคธุรกิจ และในระดับครัวเรือน มีสัตวเศรษฐกิจท่ีเปนท่ีนิยมเลี้ยงของคนในชุมชน ซึ่งมักจะผันแปรไปตาม
สภาพพื้นที่ และสภาวะเศรษฐกิจ สัตวที่นิยมเลี้ยงกันในพื้นที่ ไดแก โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปด เปน
ตน ในพื้นที่ตําบลพนางตุง มีฟารมมาตรฐานไกเนื้อ จํานวน ๑ ฟารม คือ หจก.ศรีฉัตรฟารม เลขท่ี ๑๕๑ หมูที่ 
๗ ตําบลพนางตุง จํานวนไกเนื้อ ๑๔,๐๐๐ ตัว ไมไดลงทะเบียนไวในระบบของกรมปศุสัตว สวนฟารมสุกร และ
ไกไขท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตวยังไมมีในพื้นที่ มีแตเกษตรกรรายยอยซึ่งขึ้นทะเบียน 
ไวกับกรมปศุสัตว  

                                         ตารางแสดงครัวเรือนประมง และเรือประมง 

ตําบล ครัวเรือนประมง (ราย) เรือประมง (ลํา) 
ผูทําการประมงที่ขึ้น

ทะเบียน 
หมายเหต ุ

พนางตุง ๑๒๙ ๑๒๙ 103   
 
                                                   ขอมูลทะเบียนผูเลี้ยงสัตวน้ํา 

ตําบล จํานวน (ราย) จํานวน บอ รอง กระชัง พื้นที่เลี้ยงรวม (ไร) 

พนางตุง ๒๕๑ ๑๗๘ ๗๕๒ 
 
ที่มา : สํานักประมงอําเภอควนขนุน ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๕๔ 
 

 

การขึ้นทะเบียนปศุสัตวประจําป 2563 
ตําบลพนางตงุ   อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน เกษตรกร หญา โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก เปด แพะ แกะ อื่นๆ สุนัข แมว 

(ไร) (ตัว (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 
๑ บานทะเลนอย ๑๘ ๐ ๕๗ ๐ ๒๗ ๐ ๔๓๙ ๔๘๕ ๐ ๐ ๔ ๑๓ ๑๐ 

๒ บานทะเลนอย ๑๘ ๐.๐๐ ๒๗ ๐ ๖๔ ๐ ๓๖๕ ๒๗๐ ๐ ๐ ๕ ๒ ๑ 

๓ บานควนพนางตงุ ๕๕ ๒๕.๐๐ ๘๗ ๐ ๒๑๕ ๐ ๙,๔๓๗ ๙๙๓ ๐ ๐ ๑๑๓ ๒๘ ๑๕ 

๔ บานชายคลอง ๓๙ ๒.๐๐ ๑๓๘ ๐ ๑๐๓ ๑๒ ๖๖๐ ๖๔๓ ๐ ๐ ๓๐๐ ๓๕ ๒๐ 

๕ บานทาชาง ๔๐ ๔๒.๗๕ ๒๑๑ ๐ ๐ ๔ ๑,๐๓๒ ๓,๑๗๗ ๓๐ ๐ ๗๕ ๑๒ ๒ 

๖ บานใสกลิ้ง ๔๓ ๘ ๖๘ ๐ ๖ ๙๙ ๒,๐๕๐ ๓๕๘ ๑๐ ๒ ๒๕ ๔๒ ๒๓ 

๗ บานคาย ๔๔ ๓ ๔๘ ๐ ๔ ๐ ๑,๒๕๖ ๑๘๖ ๔๓ ๐ ๑๒ ๑๓ ๔ 

๘ บานธรรมเถียร ๕๘ ๑๐ ๑๒๔ ๐ ๘๒ ๘๘๒ ๒,๒๒๕ ๒๖๕๖ ๓ ๐ ๑๓๑ ๒๘ ๑๑ 

๙ บานปากคลองเกา ๒๔ ๐ ๙ ๐ ๐ ๐ ๑,๐๔๗ ๓,๘๖๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๐ บานธรรมเถียร ๒๖ ๑๑ ๙๑ ๐ ๗๓ ๐ ๖๒๒ ๑๕๐๐ ๒๔ ๐ ๕๔ ๓ ๑ 

๑๑ บานไทรงาม ๕๐ ๒ ๘๔ ๐ ๐ ๐ ๒,๖๗๓ ๒,๖๙๓ ๐ ๐ ๘๑ ๑๒ ๓ 

๑๒ บานปากหวย ๖๗ ๕.๕๐ ๕๗ ๐ ๕ ๒๖๓ ๓,๗๕๒ ๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

๑๓ บานทะเลนอย ๒๐ ๒๗.๕๐ ๖๔ ๐ ๑๔๖ ๐ ๕๓๐๕ ๖๐ ๐ ๐ ๒ ๑๒ ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๒ ๑๓๖.๒๕ ๑,๐๖๕ ๐ ๗๒๕ ๑,๒๖๐ ๓๐,๘๖๓ ๑๗,๘๙๐ ๑๑๐ ๒ ๘๐๒ ๒๐๑ ๑๑๕ 

              ที่มา : สํานกังานปศุสัตวอาํเภอควนขนุน 
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                   ๖.๔ การบริการ 
     การบริการในเขตพื้นที่ตําบลพนางตุง สวนมากจะอยูในประเภท การคาและบริการทางดานการทองเท่ียว เชน การบริการเรือนําเท่ียว การบริการโรงแรมและที่พัก การบริการ

รานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกิจกรรมนันทนาการทางเลือกอื่นๆท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนจุดขายของพื้นที่ โดยเฉพาะการบริการอาหารและที่พัก ในชวง
ระยะเวลา ๔-๕ ปที่ผานมา ถือวาไดขยายตัวขึ้นเปนอยางมาก มีกลุมเอกชน ไดกอสรางสถานประกอบการขึ้นมาหลายแหง ไวรองรับนักทองเท่ียวที่หลั่งไหลกันมาไมขาดสาย มีรีสอรท หรือท่ีพัก 
ซึ่งเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวมาพักเปนจํานวนมาก ตั้งกระจายไปตามยานชุมชนริม ทะเลนอย และริมทะเลสาบสงขลาตอนบน บริเวณบานชายคลอง-บานปากประ เขตพื้นที่ตําบล พนางตุง  

ภาพสถานประกอบการ การคาและบริการดานการทองเที่ยวในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                      



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๕๖ 
 

 

            ที่มา : ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล สํานักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอควนขนุน ขอมูล ณ  มีนาคม 2564

                                                                                 รายงานรายไดเฉลี่ยครัวเรือน 
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป 2562 

ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ภาคใต 
 

ท่ี พื้นท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหลงรายไดของครัวเรือน (บาท/ป) รายไดครัวเรือน รายไดบุคคล 

อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอื่น ทํา - หาเอง เฉลี่ย (บาท/ป) เฉลี่ย (บาท/ป) 

1 หมูที่ 01 บาน ทะเลนอย (1) 196 509 127,163.27 7,275 12,355.10 4,352.04 151,145.41 58,201.38 

2 หมูที่ 02 บาน ทะเลนอย (2) 168 508 96,928.57 23,812.50 28,452.98 11,291.67 160,485.71 53,074.02 

3 หมูที่ 03 บาน ควนพนางตุง  251 664 152,786.85 14,165.34 19,573.71 7,521.91 194,047.81 73,325.41 

4 หมูที่ 04 บาน ชายคลอง  142 406 119,392.25 27,500 19,054.93 16,500.70 182,447.89 63,811.82 

5 หมูที่ 05 บาน ทาชาง  270 664 81,268.89 27,311.13 13,089.19 11,402.59 133,071.80 54,110.52 

6 หมูที่ 06 บาน ใสกลิ้ง 240 703 124,990.83 20,887.50 15,583.33 8,019.38 169,481.04 57,859.82 

7 หมูที่ 07 บาน คาย 160 447 114,696.88 1,487.50 6,903.75 2,110 125,198.13 44,813.65 

8 หมูที่ 08 บาน ธรรมเถียร 314 853 124,654.46 18,291.40 12,333.12 6,925.16 162,204.14 59,709.38 

9 หมูที่ 09 บาน ปากคลองเกา 77 193 92,344.16 25,551.95 14,432.47 15,100 147,428.57 58,818.65 

10 หมูที่ 10 บาน ธรรมเถียร 255 693 111,328.63 24,871.37 12,696.86 7,942.16 156,839.02 57,711.33 

11 หมูที่ 11 บาน ไทรงาม 142 381 143,771.13 20,777.46 14,844.37 7,563.38 186,956.34 69,679.27 

12 หมูที่ 12 บาน ปากหวย 232 626 114,327.16 14,099.14 9,963.36 6,797.41 145,187.07 53,807.35 

13 หมูที่ 13 บาน ทะเลนอย (3) 190 407 149,749.48 13,662.11 12,722.11 4,006.32 180,140.01 84,094.85 

เฉลี่ยรวมทุกพื้นท่ี 2,637 7,054 120,150.06 13,662.11 12,722.11 8,000.27 161,005.72 60,188.84 
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             รายชื่อที่พักในตําบลพนางตุง  

 ที่ รายชื่อ ที่ตั้ง 
จํานวน
หอง 

จํานวนคนที่
พักได ราคา เบอรติดตอ    สื่อออนไลน หมายเหต ุ

1 โรงแรมทะเลนอยรสีอรท 309 ม.3 ต.พนางตุง 9 27 600 - 900 081-1896193     
2 บานชายเลรสีอรท 111 ม.4 ต.พนางตุง 4 8 2,000 - 2,500 086-9539914   หองประชุม 50คน 

3 ศรีปากประรีสอรท 222 ม.4 ต.พนางตุง 17 34 1,500 - 2,500 095-0360466   เวทแลนแคมพ 
4 เลเดอรบัวรีสอรท 195 ม.3 ต.พนางตุง 8 16 800 - 1,500 081-3683081   
5 บานลานบัวรีสอรท ม.2 ต.พนางตุง 22 44 700 - 1,200 081-3683081  
6 บานพักสอยดาว 52/1 ม.2 ต.พนางตุง 9 27 600 081-2735767  
7 โรงแรมลอฟทสตารรีสอรท ม.13 ต.พนางตุง 11 33 1,000 074-610899   
8 บานพักชมจันทรรีสอรท 250 ม.13 ต.พนางตุง 8 26 700 - 1,000 080-8702866   
9 บานพักชวนชมรีสอรท 183 ม.2 ต.พนางตุง 6 12 700 - 800 090-1801991   

10 โรงแรมเลนอยบุร ี 106 ม.2 ต.พนางตุง 12 24 1,500 - 2,000 089-7336843   
11 ทะเลบัวรีสอรท 508 ม.2 ต.พนางตุง 9 27 600 - 900 083-6542303   
12 บานพักทวีสุข ม.2 ต.พนางตุง 7 21 500 - 700 087-4664842   
13 ปากประลากูนรีสอรท 222/2 ม.4 ต.พนางตุง 20 40 - 60 2,000 - 3,500 061-1499494   หองประชุม 50คน 
14 สายคลองสองเลรีสอรท 199 ม.4 ต.พนางตุง 7 14 - 21 1,000 084-0766251   บานชายคลอง 
15 ตาลคู รสีอรท 58 ม.4 ต.พนางตุง 8 16 - 40 600 - 1,000 093-6294874     
16 บานพักสวนแกว 388 ม.3 ต.พนางตุง 10 20 600 - 900 089-1962620     
17 บานพักปลายนา 366 ม.13 ต.พนางตุง 9 18 200 - 350 089-9894721     

18 เพ่ือนเพ เฮาสรีสอรท 151 ม.13 ต.พนางตุง 9 18 350 - 500 086-9592480     

19 โรงแรมพนางตุงรีสอรท 222 ม.7 ต.พนางตุง 15 30 360 - 500 089-9766417     

20 พี.ซี.ไนทรีสอรท ม.3 ต.พนางตุง 8 16 500 087-2712899   
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            ที่มา : งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล กรกฎาคม 2564

 ที่ รายชื่อ ที่ตั้ง 
จํานวน
หอง 

จํานวนคนที่
พักได ราคา เบอรติดตอ สื่อออนไลน หมายเหต ุ

21 เค.เอส เกสทเฮาท ม.3 ต.พนางตุง 7 14 500 087-2712899     
22 โฮมสเตย ลุงสนั่น ม.4 ต.พนางตุง - 15 - 20 ตามความสมัครใจ 081-7388271 FB วิชาการ/ศึกษาดงูาน 
23 โฮมสเตยกระจูดวรรณ ี 152 ม.10 ต.พนางตุง 4   1,200 089-5896370 notebooking.com,FB   
24 บานพักริมเล ม.4 ต.พนางตุง 4 16 1,550 - 3,600 089-5896370   

25 ชานไมชายเล ม.4 ต.พนางตุง 4 20 1,800 - 2,500 081-6388966 FB   
26 บานตนลําพ ู 209 ม.4 ต.พนางตุง 4 16 1,200 - 2,500 099-1218942 FB   
27 โรงแรมขวัญสกุลกรีนวิว 182 ม.2 ต.พนางตุง 6 18 500 089-4636324   

28 บานพักเฌอเอม ม.13 ต.พนางตุง 4 12 700 094-0846064 FB   
29 ณ เลนอย ลูทีครีสอรท ม.13 ต.พนางตุง 5 10 800 - 1,000 085-5642564 FB   

30 อินดี้ปากประ 210 ม.4 ต.พนางตุง 4 8 800 - 1,000 089-4766583 FB   
31 นานาขาวหอมรีสอรท ม.3 ต.พนางตุง 4 12 600 086-2507124 FB   

32 เดอะริชรีสอรท 346 ม.12 ต.พนางตุง 12 36 700 - 1,000 095-4407425 FB   
33 บานพักริมคลอง 64 ม.4 ต.พนางตุง 3 800 800 094-2897625 FB   
34 ปากประโฮมสเตย ม.4 ต.พนางตุง 2 6 1,000 - 1,500 083-6541587 FB   
35 บานในพร ุ 204 ม.4 ต.พนางตุง 2 6 1,200 - 1,800 089-4740983 FB   
36 บานปากบางโฮมสเตย 3 ม.4 ต.พนางตุง 5 10 500 098-0174346   
37 ปลายนารีสอรท 366 ม.13 ต.พนางตุง 9 18 300 063-9512218   
38 เวดแลนด 111 ม.4 ต.พนางตุง 4 8 1,800 - 2,500 086-9539914 FB   
39 เคียงปาเคียงเล 193 ม.4 ต.พนางตุง 3 6 1,500 094-8563377 FB   
40 เพชรพันธรีสอรท ม.6 ต.พนางตุง 8 16 300 - 1,000     
41 รัศมีวิวเล 205 ม.4 ต.พนางตุง 3 6 1800 - 2,200 081-8983740 FB,booking.com   
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                    ๖.๕ การทองเที่ยว 
  พื้นที่เทศบาลตําบลพนางตุง เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ สืบเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา ทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนทะเลนอยนั้นเก่ียวพันกับผืนน้ํามานับตั้งแตอดีต โดย
อาศยัทรัพยากรจากทะเลนอย หลอเลี้ยงวิถีชีวิตผูคนไมวาจะเปนการหาผัก หาปลา เลี้ยงสัตว ทอเสื่อ สมุนไพร 
พืชพันธุตางๆซึ่งเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดํารงชีวิตเปนหลักประกอบกับมีการตั้ง
ถิ่นฐานมาอยางยาวนาน ของผูคนในลุมน้ําทะเลนอยนับรอยๆป สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมการเปนอยู จึงไดรับการ
สืบทอด และสั่งสมจากรุนสูรุนปรากฏในหนาประวัติศาสตรทองถ่ิน 
และเอกสารรวมสมัยของชาวตางชาติในยุคสมัยตางๆกันลวนกลาวถึง 
ภูมินามของพ้ืนท่ีแหงนี้ อยางมีนัยสําคัญ ทั้งในแงของการตั้งถิ่นฐานที่ 
อยูอาศัยการเมืองการปกครองในสมัยโบราณการประกอบอาชีพตลอด 
ถึงความอุดมสมบูรณของทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จากวิถี 
ชีวิตท่ีเรียบงายดังกลาว กลายมาเปนตนทุนทางสังคม วัฒนธรรม   
ท่ีเปนอัตลักษณประจําถ่ิน ดึงดูดใจนักทองเท่ียวจากตางท่ีตางถ่ินมา 
เย่ียมชมวิถีวัฒนธรรมท่ีมีเสนหภาพชุมชน ทะเลนอยเกา ยังคงเหลือเคา     อุโบสถหลังเกาของวัดทะเลนอย 
โครงของอดีตไดชัดเจนในวิถีชีวิตของผูคนและรูปแบบอาคารสถาปตย- 
กรรมเกาฝมือชางพื้นบาน ที่ตั้งกระจายอยูตามยานชุมชนหนาแนนรมิ 
ทะเลนอย และพระอุโบสถเกาท่ีรายลอมดวยใบเสมาหินโบราณ บง 
บอกถึงการเปนชุมชนที่มีรากไดอยางภาคภูมิ ทามกลางความเปลี่ยน  
แปลงของโลก ชุมชนทะเลนอยโบราณผานการปรับตัวไปตามสภาพ  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมอยางทาทาย 
แตคุณคาในการคงความเปนคนทะเลนอยในวิถี ยังคงอยูไดดีในระดับ 
หนึ่ง ถือเปนอีกหนึ่งเสนห และเปนไปตามกระแสการทองเท่ียววิถีชุมชน            เรือนปนหยาเกา 
ท่ียึดโยงใหผูคนผูกพันกับพื้นถิ่น อันจะนําไปสูการอนุรักษและหวงแหน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่บรรพชนไดสั่งสมท้ังการอยูการกินใหได  
รับการสืบทอดตอไป ณ วันนี้สายน้ําวัฒนธรรม สายใยชีวิตแหงนี้ยังคง  
เดินทาง และคอยตอนรบัผูคนจากตางที่ตางถ่ิน มาเยี่ยมชมดวยรอยยิ้ม 
และมิตรภาพ 

๑. ทะเลนอย แมจะเปนทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ 
ของภาคใตแตที่นี่กลับมีชื่อเรียกไปในทางตรงกันขามนั่นก็คือ 
“ทะเลนอย”เปนสวนหนึ่งของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ซึ่งมีพื้นที่               นกน้ําเริงราในทะเลนอย 
ครอบคลุมพื้นที่  ๓ จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และ นครศรีธรรมราช ซึ่งมีทั้งสวนที่เปนพื้นดินทุงหญา ปาเสม็ด 
ปาพรุ นาขาว ปาดิบชื้น และพื้นน้ําที่มีอยูประมาณ ๑๗,๕๐๐ ไร คิดจากเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๘๑,๒๕๐ ไร 
ทะเลนอยเปนพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทั้งระบบนิเวศ สัตวปาสัตวนํ้า พรรณพืช โดยเฉพาะ
นกที่มีอยูเปนจํานวนมาก ดวยความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลนอยทําให
พื้นที่ “พรุควนขี้เสี้ยน”ของทะเลนอย ไดรับการประกาศใหเปนเขตพื้นที่ชุมน้ําโลกหรือ “แรมซารไซต” 
(Ramsar Site) แหงแรกในเมืองไทย เมื่อวันท่ี ๑๓ ก.ย. ๒๕๔๑ ถือเปนไฮไลตทางการทองเท่ียวอันโดดเดนของ
จังหวัดพัทลุง ท่ีคอยเชิญชวนนักทองเที่ยว ท้ังในประเทศ และตางประเทศมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย ซึ่งใน
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บริบทของการทองเท่ียวทะเลนอยแหงนี้ นั้นมีหลากหลายสถานท่ีใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมท้ังดูนก ชมบัวมวล
หมูพันธุไมน้ํา ชมวิถีชีวิตของควายน้ํานับเปนพันๆตัว ท่ีตองปรับตัวใหอยูรอดกับระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ในพื้นที่ปาพรุแถบรอบลุมทะเลสาบ ท่ีในบางปมีนํ้าทวมทุงหญาซึ่งเปนแหลงอาหารของควาย มันจึงตองดําน้ํา
ไปกินหญาใตน้ําท่ีทวมเจิ่งนอง หรือบัว พืชพันธุ ไมน้ําอ่ืนๆเพื่อประทังชีวิต กลายมาเปนเสนหที่นาชมอีกมุมมอง
หนึ่ง หรือคอยเวลาใหถึงในชวงเชาที่จะไดชมความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เราจะสัมผัสเห็นแสงแรกของดวง
อาทิตยที่บานปากประไดผุดพรายขึ้นกลางทะเลสาบ ทามกลางยอยักษนับรอยๆหลังท่ีเรียงรายเปนทิวแถว ถือ
เปนภาพที่สวยงามตื่นตาตื่นใจแกผูสัมผัสความงามของธรรมชาติเหมือนดั่งตองมนตซึ่งมีกลุมเรือบริการนําเท่ียว
พาเที่ยวชมในหลายเสนทาง ตามความพอใจของนักทองเท่ียว อีกสิ่ง 
หนึ่งท่ีขาดไมได เมื่อมาเย่ียมเยือนทะเลนอย ก็คอืการแวะชมิปลาดุกรา  
ไขปลาทอดทะเลนอย แกงสมปลาเนื้อออนกับรากบัว หรือปลาตม  
กะทิรากบัว อันมีรสชาติเขมขนแบบฉบับพื้นถิ่น ที่ไดกลิ่นไอตอนรับ  
นักชิมจากทั่วสารทิศ เมื่อยามอาทิตยจะลับขอบฟา บนสะพานเฉลิม  
พระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ท่ีเปนสะพานยกระดับ  
ขามทะเลสาบสงขลา จากอําเภอควนขนุน ไปยังอําเภอระโนด จังหวัด              
สงขลา ระยะทางรวม 5.450 กิโลเมตร ถือเปนสะพานที่มีความยาว                วิถีชีวิตควายน้ํา 
ท่ีสุดในประเทศไทย และเปนอันดับที่ 7 ของโลกเปนจุดชมวิวหนึ่งที่  
สวยงามใหบรรดานักทองเที่ยวไดจับภาพไวเปนที่ระลึกเห็นวิวทิวทัศน  
ไดสดุลูกหู ลูกตาทั้งสองฟากฝงทะเลสาบที่มีฝูงควายน้ํา นกน้ํา สัตว 
อ่ืนๆดูไปเหมือนอยูในทองทุงซาฟารีในทวีปแอฟริกาอยางนั้นเลย 

๒.ปาสงวนแหงชาติคลองยวน เปนพื้นที่ปาพรุในที่ 
ราบลุมลักษณะของปาพรุน้ําจืด ท่ีมีตนไมข้ึนอยูท่ัวไป เปนหยอมๆ  
กระจัดกระจายและยังประกอบดวยทุงหญาปากก ปาราโพ ปากระจูด             
เดิมทีมีลักษณะเปนปาดงดิบ แตไดถูกไฟไหมจนกลายเปนปาเสม็ดใน                 แสงแรกที่ปากประ 
ปจจุบัน นอกจากนั้นยังมีไมเก๊ียะ หรือไมตีนเปดพรุ ไมหวา ไมกระทุม 
หรือไมเมาและไมทองหลางเปนตนเขตรอบนอกของปาพรปุาเสม็ดขึ้น 
แนนท่ัวไป สําหรับใจกลางปาพรุเปนปาธรรมชาติดั้งเดมิประกอบดวย  
ตนไมใหญหลายชนิด มีเรือนยอดลดหลั่นกันไปเปนถ่ินอาศัยของนก  
และสัตวปาในพื้นที่ปาพรุ ตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  
ท่ี แตกตางไปจากสภาพธรรมชาติในปาประเภทอื่นๆสัตวปาที่พบใน  
ปาพรุ จึงมักเปนสัตวสะเทินบก สะเทนิน้ํา สัตวเลื้อยคลานประเภทงู             
ซึ่งอาศัยอยู  ในนํ้าไดดี และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่มีถิ่นอาศัยบนที่ดอน            รูปเหมือนหลวงพอทวด 
เปนบริเวณ  หากินปลาในน้ําเปนอาหารหรือที่ชอบอยูตามโพรงไมหรือคาคบไม เชน ลิงและคางเปนตนจึงตองมี
ความสามารถในการปายปนตนไมหรือเคลื่อนยายที่อยูไปตามที่ดอน ที่มีรากไมระเกะระกะไดดี สวนสัตวปา
ประเภทนก กลับไมตองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในปาพรุที่ผิดแผกไปจากที่อ่ืนๆดังกลาวน้ีมากมักเนื่องจาก
บินไปในอากาศและอาศัย เรือนยอดของตนไมมากกวาที่จะลงมาอาศัยพื้นดินดังเชนสัตวบกอ่ืนๆ นอกจาก
สถานที่ทองเที่ยวที่กลาวมาในขางตนแลวนั้น ยังมีสถานท่ีทอง เที่ยวที่นาชมอีกหลายแหง เชน สวน
พฤกษศาสตรพนางตุง ซึ่งมีพันธุพืชปาพรุนับรอยๆชนิดใหศึกษาคนควาในสวนพฤกษศาสตรแหงนี้ก็ยังมีฝูง ลิง
แสมหลายรอยตัวที่อาศัยอยูในพื้นที่ จุดชมวิวประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพอทวดองคใหญที่สุดในจังหวัดพัทลุง 
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ณ วัดสวนธรรมเจดีย ซึ่งเราสามารถมองทิวทัศนจากมุมสูงได ๓๖๐ องศา ซึ่งนักทองเท่ียวไมควรพลาด 
หลังจากเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแลว แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณประจําถิ่น ก็คือ 
การมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทะเลนอย ซึ่งเปนชุมชนโบราณเกาแก มีการตั้งถิ่นฐานบานเรือนเปนการถาวร มา
ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลางเปนอยางนอย หรือประมาณ ๔๐๐ กวาปที่แลว ขอมูลดังกลาว ปรากฏอยูใน
หนังสือประวัติทําเนียบวัดจังหวัดพัทลุงของพระครูอริยสังวร (เอียด) ซึ่งระบุไววาวัดทะเลนอย ไดสรางข้ึนมา
ตั้งแตป พ.ศ.๒๑๕๔ ปจจุบันรองรอยของอดีต สามารถพบเห็นไดในรูปแบบสถาปตยกรรมอาคาร บานเรือน 
พระอุโบสถเกาของวัดทะเลนอย การประกอบอาชีพ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของผูคนในชุมชน รวมถึงคติชน
ความเชื่อตางๆที่ไดรบัการถายทอดมาจากรุนสูรุน นักทองเที่ยวสามารถเขาเยี่ยมชมจุดเรียนรูตางๆในชุมชนได
อยางหลากหลาย ไมวาจะเปนการทําประมงพื้นบาน การจักสานเสื่อ 
กระจูด การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น  
เชน โนรา เพลงบอก เพลงกลอมเด็ก รวมถึงอาหารการกินพื้นบาน 
โบราณในรูปแบบตางๆซึ่งนับวันจะเลือนหายไปกับสังคมสมัยใหม 
 สิ่งเหลานี้จะแสดงให นักทองเที่ยวไดเห็นถึงรากเหงาวิถีชีวิตของ 
บรรพชนคนทะเลนอยดั้งเดิม ที่เก่ียวพันกับสายน้ําชีวิต สายน้ํา 
วัฒนธรรมแหงน้ี มาอยางยาวนาน พรอมท้ังเปนแรงกระตุนใหเกิด 
การอนุรักษหวงฃแหน ไมใหสิ่งท่ีดีงามเหลานี้เลือนหายไปกับกาลเวลา                 การสานเสื่อกระจูด 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับการ มาทองเท่ียวทะเลนอย ก็คือ  
การเขาเยี่ยมชมกลุมวิสาหกิจชุมชนตางๆในตําบล เชน กลุมวิสาหกิจ 
ชุมชนทาชาง ฟนฟูเศรษฐกิจพอเพียง และกลุมวิสาหกิจชุมชนชมรม 
สื่อแหงปญญาพัฒนาเกษตรยั่งยืน หมูที่ ๕ บานทาชาง เปนจุดเรยีนรู  
ดานการทํานาขาวอินทรีย การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวสังขหยด  
พัทลุง รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑที่ทําจากขาวอินทรีย เปนของฝาก 
ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ กลุมวิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมเลี้ยงควายทะเลนอย ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 6 นักทองเท่ียว                 การอยูกินพึ่งพิงกับสายน้ํา 
สามารถเขามาเย่ียมชม ศึกษา วิถีคนเลี้ยงควายวิถีควายน้ําทะเลนอย  
กลุมวิสาหกิจชุมชน ปลาดุกราบานปากหวยตั้งอยูในพื้นที่ หมูที่ 12 
 เปนจุดเรียนรูการถนอมอาหารจากภูมิปญญาแบบฉบับของปลาดุกรา 
 ทะเลนอย ท่ีมีกรรมวิธีที่ถูกสุขลักษณะและมีรสชาติดีเปนท่ีถูกใจของ 
ผูบริโภค กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ตั้งอยูพ้ืนท่ี หมูที่  
10 เปนจุดเรยีนรูหัตถกรรมจักสานกระจูดท่ีเปนภูมิปญญาผสานกับ 
องคความรูสมัยใหม จนเกิดเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑจากกระจูดที่ 
โดดเดนจนกาวไกลและมีชื่อเสียงในระดับโลก กลุมวิสาหกิจชุมชนที่กลาว         การอยูกินพึ่งพิงกับสายน้ํา 
นําเรียนมา ในเบ้ืองตน เปนสถานที่ตองหามพลาด สําหรับนักทองเท่ียวที่มาเยี่ยมเยือนพื้นที่ตําบลพนางตุง 
นอกจากนี้ในพื้นที่ตําบลพนางตุง จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเปนประจําทุกป หมุนเวียน
กันไปตามแตละโอกาส ตามความเหมาะสมของดานทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน เชน กิจกรรมลองเรือ 
แลนกทะเลนอย กิจกรรมปนจักรยาน กิจกรรมตกปลาน้ําจืดทะเลนอย กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเดิน
พานแลวิถีชาวทะเลนอย กิจกรรมประกวดถายภาพ กิจกรรมอาหารพื้นบาน รวมถึงกิจกรรมการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ จะเห็นไดวาภาคธุรกิจการทองเที่ยว และบริการในบริบทของชุมชนทะเลนอยดังกลาว
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ขางตน ไดสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดให ใหกับประชาชนเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งผลประโยชนที่
ประชาชนไดรับ ก็ลวนมาจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ทําใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แตท้ังนี้เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนา จะตองเนนควบคูไปกับการอนุรักษ ฟนฟู ใหคงอยู
ตอไปดวย 
                      สถิตินักทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ยอนหลัง ๔ ป 
 

ป 

จํานวนนกัทองเท่ียว 
(คน) 

รวม (คน) 
ผูใช

บานพกั 
(คน) 

เงินรายได 
รถ (คัน) 

รวม 
ชาวไทย 

ชาว 
ตางชาติ 

รถใหญ รถเล็ก 
รถจักร 

ยานยนต 

2561 129,220 29 129,249 10,803 222,210 261 15,943 8,616 24,231 

2562 153,415 - 153,415 8,650 329,720 488 14,520 9,978 24,986 

2563 171,750 381 172,131 8,460 464,190 - 17,625 9,519 27,422 

2564 203,495 357 203,852 8,219 360,160 - 13,624 7,558 21,182 

ที่มา : เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย สวนอนรุักษสัตวปา สํานกับริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๖ (สงขลา)  
กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ประจําป ๒๕64 
 
                ๖.๖ การอุตสาหกรรม 
  การจัดประเภทอุตสาหกรรม ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่ตําบลพนางตุง มีประเภท
อุตสาหกรรมดวยกันหลายประเภท สวนใหญนั้นจัดอยู ในประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก            
ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร และภาคการบริการเปนหลัก ไดแก การอุตสาหกรรมเกษตร การเลี้ยงสัตว    
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอ การผลิตกระเปา การพิมพโฆษณา การพิมพและทําสําเนาบันทึก 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี (ประเภทนี้ในพื้นที่คือการทําปุยอินทรีย) การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ
ประดิษฐ การผลิตเฟอรนิเจอร การจําหนายน้ํา การขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนตและ
รถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต การผลิต ผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร เปนตน 
 
        ที่มา : การจัดประเภทอตุสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกจิทุกประเภท ตามมาตรฐานสากล 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ๒๕๔2 
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             ๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 

ที่มา : งานพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลตําบลพนางตุง ป ๒๕64 

 

 

 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (ราย) หมายเหตุ 

๑ รานคาชุมชน/ขายของเบ็ดเตล็ด ๑๔๕   

๒ คลินิกการพยาบาล/การแพทย ๑   

๓ โรงแรม ท่ีพัก รีสอรท ๑๐   

๔ โรงผลิตน้ําดื่ม ๓   

๕ บานเชา ๑๔   

๖ รานอาหาร ๕   

๗ โรงสี ๒   

๘ เสารบั-สง สัญญาณโทรศพัท ๑๔   

๙ โรงพิมพ ๑   

๑๐ รานคอมพิวเตอร และถายเอกสาร ๒   

๑๑ ตูโทรศัพท ๖   

๑๒ อูซอมรถ ๙   

๑๓ สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค ๑   

๑๔ ปมน้ํามัน ๖   

๑๕ บรกิารลางอัดฉีด ๕   

รวม ๒๒๔   

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน (ราย) หมายเหตุ 

๑ ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1,334  

รวม 1,334  
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รายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับอนุมัติการจดทะเบียน 

 
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน ป ๒๕64 
                
                

ที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ทีต่ั้ง 
ว/ด/ป ที่ไดรับ

การอนมุัต ิ
๑ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๑ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน ๖๓ หมูท่ี ๕ ต.พนางตุง ๑๕/๐๓/๒๕๔๙ 

  
เกษตรกรทาชางรวมจิต อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง 

 
๒ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๒ วิสาหกิจชุมชนกลุมธุรกิจชุมชน ๙๑/๑ หมูที่ ๕ ต.พนางตุง ๑๕/๑๑/๒๕๔๙ 

  
ใสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 
๓ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๓ วิสาหกิจชุมชนวาสนาสุรากลั่น ๑๔๖ หมูที่ ๕ ต.พนางตุง ๑๔/๐๒/๒๕๕๑ 

   
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 
๔ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๔ วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตวิสาหกิจ ๓๖ หมูที่ ๕ ต.พนางตุง ๒๔/๐๗/๒๕๕๑ 

  
ชุมชนทาชางฟนฟูเศรษฐกิจ อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง 

 
๕ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๕ วิสาหกิจชุมชนพนางตงุพรชัย ๒๙๔ หมูที่ ๑๒ ต.พนางตุง ๒๔/๐๗/๒๕๕๑ 

  
สุรากลั่น อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 
๖ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๙ 

วิสาหกิจชุมชนชมรมสือ่แหงปญญา
พัฒนาเกษตรย่ังยืน 

400 หมู 5 ต.พนางตุง อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง 

๑๒/๐๕/๒๕๕๔ 

     ๗ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๑๐ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูด ๑๕๒ หมูที่ ๑๐ ต.พนางตุง ๐๘/๐๕/๒๕๕๕ 

  
วรรณี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 
๘ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๐๗ วิสาหกิจชุมชนทาชางสุรากลั่น 

๓๘๔ หมูที่ ๕ ต.พนางตุง อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง 

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ 

๙ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒๑ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกร
ทางเลอืกบานพนางตุง 

๕๖/๑ หมูที่ ๓ ต.พนางตุงอ.
ควนขนุน จ.พัทลุง 

๑๐/๐๙/๒๕๕๖ 

๑๐ ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒๒ วิสาหกิจชุมชนสมพรธรรมเถียร ๔ หมูที่ ๑๐ ต.พนางตุง ๒๔/๑๐/๒๕๕๗ 

  
สุรากลั่น อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 
11 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒3 วิสาหกิจชุมชนกลุมเลีย้งควาย 170 หมูที่ 6 ต.พนางตุง 13/09/๒๕61 

  ทะเลนอย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   

12 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒4 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญบาน 191 หมูที่ 8 ต.พนางตุง 09/10/๒๕61 
  ธรรมเถียร อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   

13 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒5 วิสาหกิจชุมชนปลาดุกราบาน 342 หมูที่ 12 ต.พนางตุง 13/11/๒๕61 
  ปากหวย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   

14 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒6 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ 12 หมูท่ี 12 ต.พนางตุง 13/11/๒๕61 
   กระจูดบานปากหวย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   

15 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/2-๐๐01 เครอืขายวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
กระจูดพัทลุง 

152 หมูที่ 2 ต.พนางตุง 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

29/11/๒๕60 

16 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒7 วิสาหกิจชุมชนคาวบอยทะเลนอย 195 หมูที่ 13 ต.พนางตุง 29/07/๒๕63 
    อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   

17 ๕-๙๓-๐๕-๑๒/๑-๐๐๒8 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ 39/1 หมูท่ี 8 ต.พนางตุง 10/11/2563 
  ปาลมน้ํามันตําบลพนางตุง อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง   



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๖๕ 
 

 

                   ๖.๘ แรงงาน 
  ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-๕๙ ป ของตําบลพนางตุง มีประมาณรอยละ ๖๕.๓๙ ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด คิดเปนจํานวน ๖,๕๗๑ คน จากจํานวนรวมของทุกกลุมประชากรในพื้นที่ ซึ่งมี
ประมาณ ๑๐,๐๕๐ คน สวนมากเปนแรงงานในภาคการเกษตร ในระดับครัวเรือน ทิศทางการเคล่ือนยายของ
แรงงานตางถิ่น ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจมหาภาคเปนตัวกําหนด อัตราคาครองชีพของพื้นที่ยังไมสูงมากนัก 
เมื่อเทียบกับอัตราคาครองชีพของเมืองใหญๆในระดับภูมิภาคของภาคใต เชน ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ โดย
จังหวัดพัทลุง มีอัตราคาจางข้ันต่ํา อยูที่ 320 บาท ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา   
(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

๗.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
                 ๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน หรือชุมชน 
  ตําบลพนางตุง เปนตําบลหนึ่งของอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แบงเขตการปกครอง
ออกเปน ๑๓ หมูบาน มีจํานวนประชากร ทั้งสิ้น ๑๐,๐๕๐ คน มี เปนตําบลท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน
ท่ีสุดในอําเภอควนขนุน ประชากรในพื้นที่นี้สวนใหญ ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร การประมง การ
หัตถกรรม การปศุสัตว การคา และบริการดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะดานทองเที่ยวพื้นที่ของตําบลพนางตุง 
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่รูจักกันอยางแพรหลายในระดับประเทศ ก็คือ ทะเลนอย ดวยภูมิศาสตรเชิงพื้นที่มีความ
หลากหลายในระบบนิเวศ มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เปนลักษณะเฉพาะ
พื้นถ่ินลุมน้ําทะเลสาบสงขลา วิถีชีวิตของผูคนที่นี่จึงผูกพันกับผืนน้ํา 
ประวัติศาสตรชุมชนพนางตุง มีการตั้งถิ่นฐานของผูคนมาอยางยาว   
นานนับหลายรอยป ท้ังนี้ เปนไปตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานของผูคน 
แถบถิ่นนี้ตามลักษณะภูมิประเทศเขา ปา นา เล ซึ่งสอดคลองกับ 
การดาํรงชพีและการเคลื่อนยายของกลุมประชากรในสมัยโบราณท่ี 
เก่ียวพันกับดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสงครามของยุคนั้นๆ 
เปนประการสาํคญั หลักฐานที่พอหลงเหลือใหเห็นถึงการเปนชุมชน 
โบราณในปจจุบันปรากฏเห็นชัด ในโบราณสถานของวัดทะเลนอย        ภาพถายหนาอุโบสถเกาวัดทะเลนอย 
ซึ่งประกอบ ดวยพระอุโบสถ ซึ่งมีใบเสมาหินรายรอบพระอุโบสถ เปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ปราชญ
พื้นบานกลาววาพระอุโบสถผานการบูรณะซอมแซมมาหลายยุคสมัยโดยชางพื้นบาน ซึ่งตามประวัติทําเนียบวัด
จังหวัดพัทลุงของพระครูอริยสังวร (เอียด) กลาววา วัดแหงนี้ไดสรางมาตั้งแตป พ.ศ.๒๑๕๔ อันเปนชวงสมัย
อยุธยาตอนกลาง ซึ่งขอเท็จจริงของการสรางบานแปลงเมืองในยุคสมัยกอน กวาที่จะกอสรางศาสนสถาน อัน
เปนที่ศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนเหลานั้นได ชุมชนจะตองมีการรวมตัวกันหนาแนนเปนชุมชนใหญมากอน 
ซึ่งตองใชเวลานับรอยป กวาชุมชนโบราณแตละแหงจะเขมแข็งขึ้นมาได การอยู การกิน ที่พึ่งพิงกับแหลงน้ํา 
หรือหมายถึงพื้นที่เล ในภูมินาม เขา ปา นา เล ที่มักกลาวถึงกันในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาน้ัน ยอมเปนที่
ประจักษในขอเท็จจริงของพื้นที่นี้อยางแนชัด ผืนน้ําทะเลนอย คลองปากประ คลองกระถิน ไดหลอเลี้ยงวิถีชีวิต
ผูคนมาอยางยาวนาน ถึงแมวันนี้จะราโรยไปมาก ทั้งในแงของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ลดนอยถอยลง
จากการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มีอยูไปกับการจากขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๖๖ 
 

 

                   ๗.๒ ขอมูลดานเกษตร  
                      (การใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการเกษตร) 
 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน 

เนื้อท่ีถือครอง
การเกษตร

ทั้งหมด (ไร) 
(๑) 

เนื้อท่ีทําการเกษตรจริง (ไร) 
เนื้อที่ถือครองไมได
ใชประโยชน (๑)-
(รวม๑+รวม๒) 

เนื้อที่ทําการปลูกพืช 
รวม ๑ 

เนื้อท่ีทําการเกษตร
อื่นๆ รวม ๒ 

ขาว ยางพารา ไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร ประมง ปศุสัตว 
๑ บานทะเลนอย ๙๘๕ ๕๕๐ ๕๔ - ๕๘ ๘ - ๖๗๐ ๔๔ ๒๕ ๖๙ ๒๔๖ 
๒ บานทะเลนอย ๑,๐๑๕ ๕๕๒ ๑๐๔ ๑ ๔๙ ๑๒ - ๗๑๗ ๓๖ - ๓๖ ๒๖๒ 
๓ บานควนพนางตุง ๑,๖๓๘ ๖๕๕ ๘๐๕ ๒๔ ๗๕ ๒๘ - ๑,๕๘๖ ๒๘ ๘ ๓๖ ๑๖ 
๔ บานชายคลอง ๑,๕๒๘ ๘๙๕ ๔๐ ๓ ๒๖๖ ๑๒๘ - ๑,๓๓๒ ๔๐ ๕ ๔๕ ๑๕๒ 
๕ บานทาชาง ๓,๓๔๘ ๒,๒๙๘ ๕๘๓ ๔๖ ๒๑๖ ๘๙ ๕๒ ๓,๒๘๔ ๕๒ ๑ ๕๓ ๑๑ 
๖ บานไสกลิ้ง ๑,๕๔๒ ๕๗๐ ๖๗๗ ๔๔ ๑๒๙ ๓๘ ๖ ๑,๔๖๔ ๔๕ ๒ ๔๗ ๓๒ 
๗ บานคาย ๒,๓๔๘ ๙๙๕ ๑,๐๔๘ ๕๘ ๑๑๐ ๑๒ - ๒,๒๒๒ ๔๓ - ๔๓ ๘๓ 
๘ บานธรรมเถียร ๓,๐๕๓ ๑,๐๘๑ ๑,๘๒๙ ๖๗ ๔๒ ๑๙ - ๓,๐๓๘ ๑๕ - ๑๕ - 
๙ บานปากครองเกา ๑,๐๔๙ ๘๐๓ ๔๕ ๒๐ ๘๒ ๒๐ - ๙๗๐ ๒๖ - ๒๖ ๕๓ 

๑๐ บานธรรมเถียร ๑,๗๑๓ ๘๔๖ ๖๖๑ ๖๒ ๑๐๗ ๑๗ - ๑,๖๙๓ ๒๐ - ๒๐ - 
๑๑ บานไทรงาม ๑,๔๔๓ ๖๕๐ ๔๗๗ ๔๐ ๖๑ ๒ - ๑,๒๒๙ ๓๔ - ๓๔ ๑๘๐ 
๑๒ บานปากหวย ๑,๔๒๘ ๕๗๘ ๖๐๗ ๒๘ ๑๓๙ ๒๑ ๑ ๑,๓๗๔ ๔๑ ๑๓ ๕๔ ๑ 
๑๓ บานทะเลนอย ๖๔๓ ๔๘๐ ๓๒ ๒ ๔๑ ๒ - ๕๖๗ ๒๕ - ๒๕ ๕๒ 
             รวม ๒๑,๗๓๓ ๑๐,๙๕๓ ๖,๙๖๒ ๓๙๒ ๑,๓๗๒ ๔๐๖ ๕๙ ๒๐,๑๔๔ ๔๔๙ ๕๔ ๕๐๓ ๑,๐๘๖ 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน ป ๒๕64 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๖๗ 
 

 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากรทัง้หมด      (คน) 
จํานวนประชากรภาคเกษตร  

(คน) 
พื้นที ่(ไร) 

หมายเหต ุ
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญิง รวม ทั้งหมด 
ถือครองทํา
การเกษตร 

อื่น ๆ 

๑ บานทะเลนอย ๒๕7 ๓17 ๓๓0 ๖47 ๗๖ ๗๒ ๑๔๘ ๔,๘๖๐ ๙๘๕ ๓,๘๗๕  

๒ บานทะเลนอย ๒๒๓ ๒๘0 ๓๒2 ๖02 ๕๒ ๕๒ ๑๐๔ ๓,๙๓๓ ๑,๐๑๕ ๒,๙๑๘  

๓ บานควนพนางตุง ๔๖6 ๕๑3 ๕๓4 ๑,๐47 ๑๓๕ ๑๕๕ ๒๙๐ ๓,๖๗๔ ๑,๖๓๘ ๒,๐๓๖  

๔ บานชายคลอง ๒๐4 ๒๗7 ๒80 ๕๕7 ๖๓ ๗๗ ๑๔๐ ๔,๔๓๗ ๑,๕๒๘ ๒,๙๐๙  

๕ บานทาชาง ๓๔๙ ๔๘5 ๕44 ๑,๐๒9 ๑๖๕ ๑๖๕ ๓๓๐ ๔,๔๒๒ ๓,๓๔๘ ๑,๐๗๔  

๖ บานใสกลิ้ง ๓๘8 ๔๘5 ๕08 ๙๙3 ๑๓๘ ๑๖๓ ๓๐๑ ๒,๑๐๑ ๑,๕๔๒ ๕๕๙  

๗ บายคาย ๒๗7 ๓๗7 ๓๘6 ๗๖3 ๙๐ ๙๙ ๑๘๙ ๓,๓๙๔ ๒,๓๔๘ ๑๐๔๖  

๘ บานธรรมเถียร ๓๘4 ๕๑7 ๕82 ๑,๐๙9 ๑๖๕ ๒๒๗ ๓๙๒ ๓,๒๔๘ ๓,๐๕๓ ๑๙๕  

๙ บานปากคลองเกา ๘๕ ๑๒๒ ๑๓6 ๒58 ๔๙ ๕๔ ๑๐๓ ๑,๒๐๐ ๑,๐๔๙ ๑๕๑  

๑๐ บานธรรมเถียร ๓๕7 ๔๘4 ๔๘2 ๙๖๖ ๑๕๒ ๑๖๓ ๓๑๕ ๒,๒๑๓ ๑,๗๑๓ ๕๐๐  

๑๑ บานไทรงาม ๑๗3 ๒๓7 ๒๗๑ ๕08 ๗๖ ๙๑ ๑๖๗ ๑,๗๐๒ ๑,๔๔๓ ๒๕๙  

๑๒ บานปากหวย ๒๗1 ๔๐1 ๔๐9 ๘๑9 ๑๒๔ ๑๓๗ ๒๖๑ ๒,๐๒๑ ๑,๔๒๘ ๕๙๓  

๑๓ บานทะเลนอย ๓34 ๓๕0 ๓๙1 ๗๔1 ๖๐ ๕๒ ๑๑๒ ๙๕๑ ๖๔๓ ๓๐๘  

รวม ๓,๗68 ๔,๘54 ๕,๑๗5 ๑๐,๐29 ๑,๓๔๕ ๑,๕๐๗ ๒,๘๕๒ ๓๘,๑๕๖ ๒๑,๗๓๓ ๑๖,๔๒๓  

             ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน ป ๒๕64 
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                             (ขอมูลการใชที่ดินภายในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง) 

การใชที่ดิน 

ต.พนางตุง : รวมเนื้อที่ 324,432 ไร 
คาตัวเลขไดมาจากการคํานวณดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 

ขอบเขต ประเภท เนื้อที่ (ไร) รอยละ 
ต.พนางตุง นาราง 143 0.04 
ต.พนางตุง นาขาว 15,408 4.79 
ต.พนางตุง พริก 14 0.004 
ต.พนางตุง ไมยืนตนเสื่อมโทรม 50 0.01 
ต.พนางตุง ยางพารา 7,838 2.41 
ต.พนางตุง ปาลมน้าํมัน 3,824 1.17 
ต.พนางตุง ปาลมน้าํมัน/กลวย 18 0.005 
ต.พนางตุง ปาลมน้าํมัน/สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 32 0.01 
ต.พนางตุง สนประดิพัทธ 62 0.02 
ต.พนางตุง กระถิน 162 0.05 
ต.พนางตุง ไมผสม 369 0.11 

ต.พนางตุง เงาะ 7 0.002 
ต.พนางตุง มะพราว 11 0.003 
ต.พนางตุง มะพราว/กลวย 23 0.007 
ต.พนางตุง กลวย 9 0.002 

ต.พนางตุง นาหญา 22 0.007 
ต.พนางตุง โรงเรอืนเลี้ยงสัตวปก 11 0.003 

ต.พนางตุง สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง 43 0.01 

ต.พนางตุง สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 42 0.01 

ต.พนางตุง สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 33 0.01 

ต.พนางตุง ปาไมผลัดใบสมบูรณ 36 0.01 

ต.พนางตุง ปาพรุรอสภาพฟนฟู 847 847 

ต.พนางตุง ปาพรุสมบูรณ 7,051 0.26 

ต.พนางตุง ทุงหญาธรรมชาติ 219 0.07 

ต.พนางตุง ไมละเมาะ 101 0.03 

ต.พนางตุง พื้นท่ีลุม 11,334 3.49 

ต.พนางตุง พื้นท่ีลุม+นาขาว 906 0.28 
ต.พนางตุง บอลูกรัง 91 0.03 

ต.พนางตุง พื้นท่ีถม 8 0.002 
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ขอบเขต ประเภท เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

ต.พนางตุง ที่อยูอาศัย 3,703 1.14 

ต.พนางตุง สถานท่ีราชการ 372 0.11 

ต.พนางตุง ถนน 4,640 1.43 

ต.พนางตุง โรงงานอุตสาหกรรม 35 0.01 

ต.พนางตุง สถานีบริการน้าํมัน 15 15 

ต.พนางตุง แมน้ํา ลาํหวย ลําคลอง 1,821 0.005 

ต.พนางตุง หนอง บึง ทะเลสาบ 264,527 82 

ต.พนางตุง บอน้ําในไรนา 27 0.008 

ต.พนางตุง คลองชลประทาน 578 0.18 

   แหลงขอมูลขอมูลการใชที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน (2564) 

                 ๗.๓ ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
  (ขอมูลแหลงน้ําภายในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง) 
 

ลําดับที ่ หมูที ่ ช่ือแหลงน้ํา กวาง (เมตร) ยาว (เมตร) 

        1 1 คลองกลางบาน (คลองทะเลนอย) 4.00 2,738.00 
2 2 คลองยวน 15.00 3,451.00 
3 2 คลองบานกลาง 40.00 996.00 
4 2 คลองนางเรียม 32.00 2,637.00 
5 4 คลองปากประ 100.00 5,230.00 
6 5 คลองบางไขขิง-หวยปากหวย 7.00 3,705.00 
7 6 คลองกระถิน 15.00 8,944.00 
8 8 คลองหัวแซะ 1 6.00 2,754.00 
9 8 คลองหัวแซะ 2 5.00 873.00 

10 9 คลองปากคลอง 12.00 1,576.00 
11 10 คลองนายายหนู 6.00 2,108.00 
12 10 คลองโคกเมา 15.00 1,282.00 
13 11 คลองสายกลาง 5.00 590.00 
14 13 คลองอาวเจ 12.00 87.00 
15 13 คลองทางถาง 10.00 2,027.00 
16 2 ทะเลนอย     

      ที่มา : กองชาง เทศบาลตําบลพนางตุง 
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                   ๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช 
  แหลงน้ํากิน น้ําใช ในครัวเรือนในพื้นที่ตําบลพนางตุง ประชาชนไดรับบริการผานระบบ
ประปาหมูบาน ซึ่งเปนระบบประปาแบบน้ําบาดาล ที่ครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน ๑๓ หมูบาน แตกตางกัน
ตามรูปแบบรายการที่กอสราง และอัตรากําลังผลิต ปจจุบันเทศบาลตําบลพนางตุง ไดรับโอนกิจการประปาของ
หมูบาน มาอยูในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล จํานวน ๒ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๓ บานควนพนางตุง และ
หมูที่ ๙ บานปากคลองเกา สวนแหลงน้ํากิน น้ําใช แหลงอ่ืนๆ ก็อยูกระจัดกระจายไปตามยานชุมชนตางๆซึ่ง
เปนแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติ หรือ ขุดลอกขึ้น เชน บอน้ํา สระ คู คลอง หนองบึง เปนตน น้ําในสวนน้ีใชใน
กิจการภาคการเกษตรเปนหลัก   
                    พื้นที่ตําบลพนางตงุ มีแหลงน้ํากิน นํ้าใชที่เพียงพอ จะมีปญหาอยูบางในชวงหนาแลง หรือฝน
ทิ้งชวง แตก็กินระยะเวลาไมยาวนานนัก การบริหารจัดการน้ําของเทศบาลตําบลพนางตุง ในหวงระยะเวลา    
๑ - ๒ ปที่ผานมา ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเขามาพัฒนาแหลงน้ําคู 
คลอง สายที่สําคัญในพื้นที่ ทําใหระบบการกักเก็บน้ํา ระบบการระบายน้ําเขาสูแปลงเพาะปลูกของเกษตร หรือ
การขุดลอก การกําจัดวัชพืชที่ขีดขวางทางน้ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เปนประโยชนตอ
ประชาชนผูใชน้ํา ทั้งเพื่อการอุปโภค และบริโภค  

๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                  ๘.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชากรสวนใหญของตําบลนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๙.๗๓ นอกนั้น นับถือศาสนา
อิสลาม รอยละ ๐.๑๕ และนับถือศาสนาคริสต รอยละ ๐.๑๑ มีวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่ จํานวน ๕ วัด ไดแก วัดสวน
ธรรมเจดีย ตั้งอยูหมูที่ ๓ บานควนพนางตุง วัดควนพนางตุง ตั้งอยูหมูท่ี ๓ บานควนพนางตุง วัดธรรมสถิตย 
ตั้งอยูหมูที่ ๑๐ บานธรรมเถียร วัดไทรงาม ตั้งอยูหมูที่ ๑๑ บานไทรงาม วัดธรรมสามัคคี ตั้งอยูหมูที่ ๖ บานใส
กลิ้ง สํานักสงฆ จํานวน ๑ แหง คือ สํานักสงฆทาประดูทอง ตั้งอยูหมูที่ ๕ บานทาชาง และที่พักสงฆ จํานวน ๑ 
แหง คือ ที่พักสงฆสุคะโต ต้ังอยูหมูที่ ๔ บานชายคลอง สถานท่ีตางๆเหลานี้ เปนสถานท่ีรวมใจของชาวบานใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อมาอยางยาวนาน วิถีชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติ 
สืบทอดกันมา ไดแก การทําความเคารพผูใหญ การปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา รวมถึงการเคารพ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีนับถืออันเปนคติความเชื่อของคนในชุมชน เชน ทวดตาขุนดํา ทวดนางเรียม ครูหมอตายาย
โนรา ตนไมเทพารัก 

                   ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
  ๑. ประเพณีทําบุญเดือนสิบ ซึ่งเก่ียวของกับการเชิญผีบรรพบุรุษ คือ ปู ยา ตา ยาย ท่ีตายไป
แลวมากินเลี้ยง แตชวงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีทาํบุญเดือนสิบ จะมีขึ้นในวันแรม ๑ คํ่า
ถึงแรม ๕ ค่ํา เดือนสิบของทุกป แตสําหรับวันท่ีชาวใตมักจะนิยมทําบุญกันมากคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ํา 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยในสวนใหญแลวจะตรงกับเดือนกันยายนโดยจะทํารานจัดหฺมฺรับ คือ สํารับ
กับขาวไปวางไว เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกเปรตท่ีหมายถึง ผีบรรพบุรุษ เมื่อวางแลวก็มีผูคนท้ังหลาย ไปแยง
สิ่งของเหลานั้น จึงเรยีกวา“ชิงเปรต”เปนประเพณีที่ปฏิบัติกันท่ัวไป ในภาคใตมาแตโบราณกาลจนถึงปจจุบันนี้ 
ถือเปนคติชนความเชื่อทองถ่ิน ที่เปนการบมเพาะความประพฤติใหคนมี ความกตัญูกตเวทีตอบรรพชนกอรป
ใหเกิดเปนจารีตอันดีงามใหเกิดขึ้นในจิตใจของลูกหลานชาวใตและถือเปนหวงเวลาที่รอคอยของเหลาเด็กๆ ซึ่ง
มักเปนที่นิยมชมชอบลอใจอยางเฮฮาสนุกสนานและยังมีความเชื่ออีกวาหากใครไดกินอาหารบนหลาเปรตจะได 
รับกุศลแรง เปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว เสร็จสิ้นการชิงเปรตตางก็แยกยายกลับบานดวยใจอิ่มบุญ 
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                  ๒. ประเพณชีักพระ พุทธประวัติกลาววาวันที่พระองค 
เสด็จลงมาจากสวรรคสูมนุษยโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระ               
พุทธมารดา ณ สวรรคชั้นดุสิตตลอดพรรษา คือ วันข้ึน ๑๕ ค่ํา  
เดือน ๑๑ อันเปนวันสุดทายของพรรษาทรงเสด็จลงมาตามบันไดแกว, 
บันไดทอง,บันไดเงินบันได ท้ัง ๓ ทอดลงมายังประตูนครสังกัสสะ  
เมื่อเสด็จถึงประตูเมืองเปนเวลาเชาตรูของวันแรม ๙ ค่ํา เดือน ๑๑  
อันเปนวันออกพรรษาพอดี พุทธบริษัททั้งหลายทราบขาว  
ตางมาคอยตอนรับเสด็จอยางเนืองแนน เพื่อจะคอยตักบาตร                           ทําบุญเดือนสิบ 
 ถวายภัตตาหาร ดอกไมธูปเทียน ซึ่งเปนท่ีมาของประเพณี“ตักบาตรเทโว” ซึ่งบางคนไมสามารถ เขาถวาย
ภัตตาหารเพราะมีคนอยางลนหลามที่จะถวายภัตตาหารดวยศรัทธาแรงกลาของผู 
ท่ีเขาไมถึงพระพุทธองค จึงเกิดประเพณีทําขนมข้ึนชนิดหนึ่งหอดวยใบไม 
(ใบจาก ใบเตย) เรียก“ขนมตม”หรือหอตมหรือหอปดก็เรียกสําหรับโยน 
และปาจากระยะหางเขาไปถวายได ซึ่งความจริงอาจเปน ความสะดวก             
ในการนําพาไปทาํบุญ สามารถเก็บรักษาไวไดนาน และสะดวก ตอการ 
นําพาไปกินเวลาหิวขณะลากพระ ตลอดจนการขวางปาเลนกัน (เรียกซัด 
ตม) ดังนั้น ขนมตมจึงถือเปนขนมหลักเปนเอกลักษณประจําเทศกาล ดังมี 
คํากลาววา “เขาษากินตอก ออกษากินตม” คือ ขนมประเพณีประจํา 
เทศกาลเขาพรรษา ก็คือ ขาวตอก สวนในเทศกาลออกพรรษา คอื ขนมตม      
 ถือปฏิบัติมาแตโบราณวันข้ึน ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ เปนการทําบุญออกพรรษา      
 ถือปฏิบัติมาแตโบราณวันข้ึน ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ เปนการทําบุญออกพรรษา               
ตามปกติ บางวัดมีการตักบาตรหนาพระลากเพิ่มเปนพิเศษ เรียก  
“ตักบาตรหนาลอ”ในตอนกลางคืนระหวางท่ีมีพิธี “คุมพระ”               เรือพระวัดทะเลนอยเมื่อ 50 ปท่ีแลว 
(ประโคมพระลาก) อีกดวยพอถึงวันแรม ๑๑ ค่ําเดือน ๑๑ อันเปนวันออกพรรษาหลังจากทําบุญท่ีวัดตามปกติ
แลวจะมีการลากพระตออีก ๑-๒ วัน อยางสนุกสนานมีเพลงลากพระรองเลนอีกดวย ประเพณีลากพระของชาว
ภาคใต มีอยู ๒ รูปแบบ คือลากพระทางบก คือ การอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุมบาตรข้ึนประดิษฐานบนนมพระ 
หรือบุษบกแลวแหแหน โดยการลากไปบนบก วัดสวนใหญ ท่ีดําเนินการประเพณีลากพระวิธีนี้ มักตั้งอยูในที่
ไกลแมน้ําลําคลองลากพระทางน้ํา เปนการอัญเชิญ พระพุทธรูปปางอุมบาตรขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ในเรือ 
แลวแหแหนโดยการลากไปทางน้ํา ประเพณีลากพระท่ีมักกระทําดวยวิธีนี้ เปนของวัดท่ีสวนใหญอยูใกลแมนํ้า
ลําคลอง ประเพณีชักพระในภาคใต มีประวัติความเปนมายาวนาน ดังปรากฏในบันทึกของภิกษุชาวจีนชื่อ อ้ีจิง 
ไดจาริกผานคาบสมุทรมลายู เพื่อไปศึกษาศาสนาในอินเดีย ใน พ.ศ.๑๒๑๔-๑๒๓๘ ก็ไดเห็นประเพณีการลาก
พระของชาวเมือง "โฮลิง" อันเปนชื่อเดิมของเมืองนครศรีธรรมราช จึงไดบันทึกไววา "พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค
หนึ่ง มีคนแหแหนนํามาจากวัด โดยประดิษฐานจากรถหรือบนแคร มีพระสงฆและฆราวาสหมูใหญแวดลอมมา 
มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีตางๆมีการถวายของหอมดอกไมและถือธงชนิดตางๆที่ทอแสงในกลางแดด 
พระพุทธรูปเสด็จไปสูหมูบานดวยวิธีดังกลาวน้ี ภายใตเพดานกวางขวาง "จากหลักฐานในจดหมายเหตุของภิกษุ
อ้ีจิงนี ้ทําใหนักวิชาการบางคนเชื่อวาประเพณีลากพระในภาคใตมีมาแลว ตั้งแตสมัยศรีวิชัย ประเพณีลากพระ
ของชาวใตสมัยกรุงศรีอยุธยา เห็นวาเปนประเพณีที่ทั้งสถาบันศาสนาและสถาบันกษัตริยถือเปนเรื่องสําคัญย่ิง 
ดังปรากฏในเรื่องประทวนตราใหแกพระครูอินทรโมลีคณะปาแกวหัวเมืองพัทลุงในพ.ศ.๒๒๔๒ วา "แลเมื่อครั้ง
คณะปาแกวแตกอนมีพระครอูันดบั ๖ องค ไดชวยการพระราชพิธีตรุศสารท แลงานลากพระถวายพระราชกุศล 
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"และขออีกตอนหนึ่งวา "แลราชการซึ่งเปนพนัดแกขุนหมื่นกรมคณะปาแกว มีแตหนาที่เมืองเสนหนึ่งแลการ
พระราชพิธีตรุศสารท แลงานลากพระเจาเมืองจะไดเบียดเสียดเอาขาพระไปใชราชการนอก แตนั้นหามิได " 
เมืองนครศรีธรรมราชปลายสมัยกรุงศรอียุธยา ในรชักาลพระเจาอยูบรมโกศ แมแตผูตีกลองในงานลากพระก็ถือ
วาสําคัญ จึงมีแจงไวในทําเนียบขาราชการตกเปนพระอัยการไววา "ขุนรันไภรี ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานตี
กลองแหพระ" ตําแหนงนี้มีมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ดังปรากฏในทําเนียบขาราชการเมือง
นครศรีธรรมราช ครั้งรัชกาล ที่ ๒ วา "ขุนรนัไภรี ถือศักดินา ๒๐๐ พนักงานตีกลองแหพระ" เชนกัน 
                  ๓. โนราโรงครู ในชุมชนทะเลนอย มีประชาชนที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษเปนมโนราประมาณ ๓๐ 
สายสกุล จึงมีการสืบทอดคติชนความเชื่อของบรรดาเหลาลูกหลาน และผูที่ศรัทธาจัดพิธีโนราโรงครูกันเปน
ประจําทุกป “โนราโรงครู” มีผูใหความหมายไวหลายทานพอสรุปไดดังนี้ โนราที่แสดงเพื่อประกอบพิธี เชิญ
วิญญาณครู หรือบรรพบุรุษที่เปนโนรา ซึ่งเรียกวา ตายายโนรา หรือ“ตาหลวง”มาเขาทรงลูกหลานที่เปนราง
ทรง ซึ่งมีวัตถุประสงค ก็เพื่อแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ เพื่อความเปนสวัสดิมงคล แกชีวิตและครอบครัว 
หรือเพื่อใหรับการเซนสังเวย หรือเพื่อแกบน ตามที่ไดบนบานเอาไว หรือเพื่อครอบเทริด หรือผูกผาใหญใหแกผู 
แสดงโนรารุนใหม ดวยเหตุน้ีจึงตองเชิญครูมาเขาทรงหรือมา 
“ลง”ยังโรงพิธีโนราที่จะเลนลงครไูด ตองมีความรอบรูเรื่องพิธี 
กรรมในการรําลงครเูปนอยางดี ดวยเหตุนี้ บางที่จึงเรียกโนรา 
ลงครู เปน “โนราโรงครู” ถือเปนกุศโลบายในการอนุรักษ สืบ 
ทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามไดอยางแยบยล ผาน 
คติชนความเชื่อ ที่มลีักษณะรูปแบบเฉพาะเปนอัตลักษณประ 
จําถิ่น  คณะมโนราหของชาวทะเลนอย ที่มีชื่อเสียงในอดีต ได 
แก โนรา ยก โนราเลื่อน โนราลั่น โดยเฉพาะโนรายก ชูบัว  
ทานผูเปนศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (มโนราห) ป  
๒๕๓๐ ก็ไดฝงรก เปนหนอเนื้อเชื้อไขของคนท่ีนี่ ปจจุบันลูก                 พิธีกรรมโนราโรงครใูนอดีต 
หลานชาวทะเลนอย ที่มีเชื้อสายโนรา ก็จะจัดพิธีโนราโรงครูเปนประจําทุกป ในชวงระยะเวลา ชวงเดือน 3 
เดือน 6 และเดือน 9 และมีขนมธรรมเนียมในการแสดงโดยเฉพาะคือ 3 วัน 2 คืน หรือแสดง 1 วัน 1 คืน
ในชวงเวลาดังกลาว เสียงป กลอง ทับ มโนราห จะดังไปทั่วคุงน้ําทะเลนอย และถือไดวาทะเลนอยเปนชุมชน
มโนราห ที่คับคั่งแหงหนึ่งของภาคใต ทามกลางความผันแปรของโลก ผูคนยังยึดโยงอยูกับพื้นถิ่น ชุมชนทะเล
นอย เปนชุมชนที่มีราก วิถีวัฒนธรรมท่ีบรรพชนไดสั่งสม สมควรที่คนรุนหลัง จะไดเห็นถึงคุณคา รูสึกหวงแหน 
และสงตอการอนุรักษสืบทอด ใหคงอยูสืบไปเบื้องหนา เพราะเปนสิ่งจรรโลงสังคม ที่มีมาอยางยาวนาน 

๔. ทวดตาขุนดํา/ทวดแมนางเรียม เปนความเชื่อของชาวจังหวัดพัทลุง สืบเนื่องไปจนถึง 
ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื้อความในตํานานบอกเลาวา สมัยกอนทวดจระเขชื่อ “ทวดตา
ขุนดํา”5 อยูครองรักกับ“ทวดนางเรียม” อยางเปนสุข ครั้งกาลตอมา ทวดตาขุนดําแอบไปมีภรรยานอยอยูฝง 
ระโนดรูถึงหูของทวดนางเรยีมภรรยาหลวงนางจึงเดินทางตามสามีมาขึ้นฝงที่ระโนดซึ่งการเดินทางก็ยากลําบาก
ย่ิงนักเนื่องดวยไมมีลําคลองใหวายน้ําตาม นางจึงใชลําตัว และหัวมุดดําดินเพ่ือใหเกิดเปนทางน้ํา  
                                                           
5 ทวดตาขุนดํา เมื่อยังเปนมนุษยทานมีชื่อวา“ดํา”มีลูกสาวหนึ่งคน ดวยความท่ีทานเปนผูทรงศีลและไดถือศีลบําเพ็ญเพียรอยู
เนิ่นนานในขนํา ติดกับคลองปากประ โดยมีลูกสาวคอยนํากับขาวมาใหในตอนเชา-เที่ยง จนกระทั่งวันหนึ่ง ลูกสาวไดนํากับขาว
มาใหตามปกติ แตไมเห็นพอ เพียงแตสังเกตเห็นคลายกับรอยสัตวเลื้อยคลานเหมือนจระเขเลื้อยลงไปในน้ํา หลังจากนั้นก็ไม
เห็นทานอีกเลย ชาวบานละแวกนั้นจึงมีความเชื่อวาทานอาจบําเพ็ญเพียรอยูนานกระทั่งบรรลุและกลายรางเปนจระเขซึ่งถือวา
เปนเทพที่ส่ิงสถิตยอยูในรางของจระเขนั้นเอง 
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จากนั้นจึงเดินทางไปหาสามีจนกระท้ังสําเร็จเกิดเปนคลองเรยีกกันติด 
ปากวา“คลองนางเรียม” ดังปรากฏในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องเลา 
กันมาแตครั้งรุนปูยาตาทวดวา ภายในคลองนางเรียมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน 
ถือเปน เทวดาประจําถิ่น สถิตหรือพํานัก อยู เรียกวา“ทวดเรียม”หรือ“              
ทวดคลองนางเรยีม”ซึ่งทวดของที่นี่จะแสดงรูปในลักษณะครึ่งเทวดา 
ครึ่งสัตวกลาว คือ ทวดคลองนางเรียมในความเชื่อของชาวบานที่นี่แสดง 
รูปลักษณะของจระเขน้ําจืดขนาดยักษ สืบเนื่องดวยเชื่อกันวาคนในสมัย 
กอนเคยเห็นทวด เรียมเปนจระเขใหญมีขนาดของสวนหัวจรดปลายหาง    ทวดตาขุนดํา 
เทียบเทากับความกวางของคลองนางเรียมพอดิบพอดีชาวบานเชื่อกันวาจระเขดังกลาวไมทํา อันตรายตอคน
เพราะเปนจระเขศักดิ์สิทธิ์หรือจระเขเจาเรียกวา“ทวดคลองนางเรียม”นอกจากนี้ชาวบานเชื่อวา  หากขอพรกับ
ทวดคลองนางเรียมแลวจะทําใหทําไรทํานาไดผลผลิตดี สัตว เลี้ยงไมลมปวย และตายลงดวยโรคระบาด 
นอกจากนี้ในสมัยกอนคนที่ทะเลนอยจะนิยมเดินทางไปซื้อวัวซื้อควาย 
หรือซื้อสัตวเลี้ยงเพ่ือทําการเกษตรที่ฝงอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา หรือ 
ในพื้นที่ใกลเคยีง ขากลับจึงเลี่ยงไมไดเลยที่จะตองตอนฝูงสัตวเหลานั้น 
เดินผานขามคลองนางเรียมดังมีความเชื่อแตครั้งเกากอนสืบทอดกันมาวา 
หากผูใดจะนําฝูงสัตวขามคลองนางเรียม ตองกระทําการบอกกลาวใหทวด 
คลองนางเรียมรูเสียกอนดวยการลอยหมากพลูขอขมาแกทวด ไมเชนนั้น 
ฝูงสัตวจะไมเดินยํ่าเทาขามลําคลองเดด็ขาด 

๕. กินวาน หรือ ออกปาก เปนประเพณีวัฒนธรรมของ              
ชาวใตที่ไดปลูกฝงความรักสามัคคี ใหคนในทองถ่ินไดหันมาชวยเหลือกัน 
ผานกิจกรรมตางๆออกปากมีความหมายวาขอชวยวานใหชวย(ไหววาน)                ทวดนางเรียม 
(หรือตรงกับภาคกลางวา“ลงแขก”) เชน ตอเชา(พรุงนี้) ปาหองออกปาก 
ใหไปชวยเก็บขาว (เกี่ยวขาว) ๑ วัน หรือ ตอรือ (มะรืนนี้) ลุงชมออกปาก              ทวดนางเรียม 
ใหไปชวยหาบขาวหวันเย็น (ชวงเย็น) ฯลฯกิจกรรมที่ได “ออกปาก” ใหมาชวยงานนั้น มักจะเปนงานท่ีตองใช
คนหรือแรงงานจํานวนมาก คือหมายความวาผูออกปากไมสามารถทําใหเสร็จคนเดียวได หรือเปนงานที่
จําเปนตองทําใหเสร็จในเวลารวดเร็วหากปลอยชา งานอาจจะเสียหายได เชน การเกี่ยวขาว หรือหาบขาว 
จะตองเกี่ยวอยางรวดเรว็ เพราะขาวสุกมากแลว หากปลอยไวขาวจะคอหัก(รวงหัก) จะทําใหเก่ียวยาก และบาง
ทีเมล็ดขาวอาจจะรวงได และเมื่อเก่ียวเสร็จก็ตองรีบนําขาวไปเก็บที่ลอมขาว (ยุงฉาง) เพราะหากปลอยท้ิงไวที่
แปลงนา บางทีอาจมีความชื้นหรือฝนตกลงมาได ในการออกปากผูที่มาชวยงานจะไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน
ทอง แตวาผูออกปากหรือ “เจาการ” (ภาคกลางเรียกเจาภาพหรือเจางาน) จะตองจัดขาวปลาอาหารไวให
พรอม เรียกตรงนี้วา “กินวาน” เชน ถาออกปากไปทํานาก็เรียกวา “กินนาวาน” ซึ่งคนปกษใตจะให
ความสําคัญเรื่องกินเปนเรื่องใหญ (เรื่องอ่ืนเรื่องเล็ก) จะตองจัดเลี้ยงใหดีไมใหถูกตําหนิได เปนตนวาถาออก
ปากทั้งวัน (เต็มวัน) ก็จะตองจัดเลี้ยงอาหารม้ือเชาดวย เชน หุงขาวเหนียวมากินกับแกงไกทอดหยวก มื้อเชาจะ
เนนเรียบงาย สวนมื้อกลางวันจะมีขาวแกงครบชุด แกงไก แกงเนื้อก็วากันไป และที่ขาดไมไดก็จะตองมีขนม
หวานรวมดวย กรณีจัดเลี้ยงมื้อเย็นมักเปนการออกปากหาบขาว ซึ่งจะเปนผูชายลวนๆ เจาการจะจัดเลี้ยง
น้ําตาลเมา หรือน้ําหวาก (น้ําตาลโตนดสดแชกับแกนไมเคี่ยม) และอาจจะมีกับแกลมเปนจําพวกปลาปง
เล็กๆนอยๆนาเสียดายวาวันนี้ “ออกปากกินวาน” เริ่มจางหายไป เพราะวาเครื่องจักรทุนแรงเขามาแทนที่ และ
เงินเขามาแทนน้ําใจของคน ประเภทท่ีวาผลัดกันลงแรง ใชน้ําใจแทนน้ําเงินหาดูไดยากแลว 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๗๔ 
 

 

๖. งานทําบุญวาง หรือประเพณีวันวางของชาวใต หรือวันสงกรานตนั่นเอง ซึ่งตามประเพณี
เมื่อเขาชวงเดือนเมษายนของทุกป โดยที่บางทานถือเอาวันทางจันทรคต ิบางทานเอาวันทางสุริยคติ ตามความ
สะดวกของแตละทาน ในชวงเดือนนี้ถือเปนการรวมญาติกันครั้งสําคัญในรอบป ซึ่งลูกหลานที่จากถ่ินเกิดไปอยู
ตางจังหวัด ตางภาค ไดกลับบานถิ่นเกิด พาลูกหลานมารูจักกับญาติผูใหญท้ังหลายและรวมกันทําบุญบังสุกุล
อุทิศใหแก ปูยา ตายาย พอแมและญาติที่ถึงแกกรรมไปแลว ลูกหลานที่ยังอยูตองปฏิบัติตามที่บรรพบุรุษได
กระทําสืบๆ กันมาชานาน ประเพณีวันวางนี้ ลูกหลานทุกคนตางไดกระทําสืบเนื่องกันมาจากรุนหนึ่งสูอีกรุน
หนึ่ง และคงอยูคูสังคมไทยไปตลอด 
  ๗. งานเทศกาลลองเรือ แลนก ทะเลนอย จัดขึ้นเปนประจําทุกป ในระหวางเดือนกุมภาพันธ 
ถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่มีดอกบัวแดงบานสะพรั่ง ทั่วผืนน้ําทะเลนอย นับลานๆดอก มีนก อพยพ และนก
ประจําถิ่น มากมายหลายสายพันธุ นับลานๆตัว จนผูคนกลาวขานกันวาเปนดินแดน นกลานตัว บัวลานดอก มี
การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆเชน มหกรรมอาหารดี เที่ยวสงกรานตปลอดภัย สนุกไดไร
แอลกอฮอล กิจกรรมสรงน้ําพระ ๙ วัด กิจกรรมประกวดภาพถาย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
และการแสดงรวมสมัยตางๆ ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหนักทองเท่ียวมาเที่ยวทะเลนอยเพิ่มมากขึ้นในแตละป 

๘. งานเดินพาน แลชุมชน คนเลนอย เปนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม        
ที่ชุมชนไดริเริ่มจัดขึ้น ในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา ลักษณะการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบถนนคนเดิน มีกิจกรรมการ
แสดงทางวัฒนธรรม การขาย อาหารการกินพื้นบานเปนจุดขาย ภายใตแนวคิดการพัฒนา โดยกําหนดใชพื้นที่
จุดที่นาสนใจ หรือการจัดโซนนิ่งจากความหลากหลาย อันมีที่มาจากทุนทางสังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ใน
มิติตางๆ เชน มิติดานอาหาร การกิน มิติดานคติชนความเชื่อมิติดานการประกอบอาชีพ มิติดานศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี และการละเลนพื้นบาน มิติดานสุขภาพ มิติดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ให
กลายมาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจผูมาเยือน เพื่อสรางมูลคาในระบบเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 

 ๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
       8.3.1 ภูมิปญญาทองถิ่น รอบลุมทะเลสาบสงขลา มีความหลากหลายทางดานชีวภาพ ชาติ
พันธุและลักษณะภูมิประเทศ กอใหเกิดการบมเพาะภูมิปญญาชาวบาน ท่ีแตกตางจากภาคอ่ืนๆจึงมีศักยภาพใน
ดานภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับการทํามาหากิน ภูมิปญญาเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย ภูมิปญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
โภชนาการ ภูมิปญญาเก่ียวกับเครื่องนุงหม ภูมิปญญาเก่ียวกับยารักษาโรค ภูมิปญญาเก่ียวกับการหลบเลี่ยง
อันตราย ภูมปิญญาเกี่ยวกับการรวมพลัง และการพึ่งพา ภูมิปญญาการสรางสรรค เปนตน เหลานี้ลวนสืบสาน
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
  ปราชญพื้นบาน คือ ผูที่มีภูมิปญญา มีองคความรูในดานตางๆ ที่เกิดจากการดําเนินชีวิต 
และสั่งสมประสบการณ ทั้งจากทางตรง และทางออม ดวยความศรทัธา มีความคิดวิเคราะหในการแกไขปญหา
ตางๆ จนหลอมรวมเปนองคความรูที่เปนลักษณะของตนเอง สามารถพัฒนาความรู ปรับปรุงจนเกิดทักษะ และ
ความชํานาญ แลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังถายทอดองคความรูและ
นวัตกรรมในดานตางๆ ใหกับคนในชุมชน เชน ดานศิลปกรรม ดานหัตถกรรม ดานวรรณกรรม ดานปฏิมากรรม 
ดานนวัตกรรม ดานพิธีกรรม ดานวาทะกรรม ดานประติมากรรม และ ดานเภสัชกรรม (หมอพื้นบาน) ซึ่งใน
พื้นที่ตําบลพนางตุง มีปราชญพื้นบานอยูหลายแขนงท่ีถือวาเปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ปรากฏ
รายชื่อ และภูมิปญญาดังตอไปนี้ 
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      ที่มา : วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ป ๒๕๕๙ 

 8.3.2 ภาษาถิ่น พื้นที่ตําบลพนางตุง ประชาชนพื้นถิ่นโดยสวนใหญ ใชภาษาไทยถิ่นใต
ตะวันออก ในการสื่อสารระหวางกัน ในชีวิตประจําวัน เปนการสืบทอดภาษาโดยธรรมชาติ แตยุคสมัย
เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของภาษาในวิถี ก็ยอมทําใหเด็กลูกหลานชาวใตคนรุนใหมอาจไมใชคําภาษาไทยถิ่น
ใต หรือไมอาจเขาใจคําภาษาถิ่นเหมือนคนรุนกอน เพื่อแสดงขอบงชี้ใหเห็นถึงรากของภาษาไทยถ่ินใต ของแต
พื้นที่วามีความเหมือนกันหรือการใชสื่อความหมาย ตั้งแตการเปลงสําเนียง การใหความหมายท่ีแตกตางกัน
ออกไป โดยปราชญผูรูไดแบงภาษาไทยถิ่นใต ออกเปน 5 กลุม ดวยกันคือ 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ท่ีอยู องคความรู ภูมิปญญา

๑ นายพัน  คงวงค  ๒๔ หมูที่ ๕ หัตถกรรมจักสาน

๒ นายวิชัย น่ิมคร  ๒๘๗ หมูที่ ๑๒ เคร่ืองปนดินเผา

๓ นายเร่ิม  สุขสุวรรณ ๒๐๒ หมูท่ี ๘ การรักษาโรคดวยสมุนไพร

๔ นางละมัย ปลองไหม ๑๑๒ หมูท่ี ๔ ขนมโบราณ

๕ นางวรรณา เพชรคง ๒๕ หมูที่ ๕ การเกษตรผสมผสาน

๖ นางสาวสมพร คงดํา ๓๔๗ หมูที่ ๑๒ นวดแผนไทย

๗ นางละมาย อาษาชํานาญ ๑ หมูที่ ๕ รองเพลงกลอมเด็ก

๘ นายเล่ียม  สุขคง ๑๗ หมูที่ ๑๑ การรักษาโรคดวยสมุนไพร

๙ นายจําลอง น่ิมคร ๙๙ หมูที่ ๑๒ การตีเหล็ก

๑๐ นายร่ืน  ศรีนุน ๒๓๓ หมูที่ ๑๐ การรักษาโรคดวยสมุนไพร

๑๑ นายเย้ือน คงวงศ ๙ หมูที่ ๕ ครกสี/รักษาโรคดวยสมุนไพร

๑๒ นายสมคิด ทองแกว ๑ หมูที่ ๕ ทําวาวพ้ืนบาน

๑๓ นายเผือน ปลองไหม ๑๑๒ หมูท่ี ๔ เคร่ืองมือจับสัตวนํ้า

๑๔ นายสุภาพ ทองแกว ๑๗๕ หมูท่ี ๓ การหาของปา จับผ้ึง

๑๕ นายสวาง มากเอียด ๕๑ หมูที่ ๕ การเกษตรครบวงจร

๑๖ นายสมนึก เพชรมณี ๖๑ หมูที่ ๔ การเกษตร การขยายพันธุพืช

๑๗ นางประคอง ทองดํา ๑๒๒ หมูท่ี ๖ นวดแผนไทย

๑๘ นายสมหมาย  นุนคง ๘๐ หมูที่ ๑ การประมงพ้ืนบาน

๑๙ นางสาวเสง่ียม  ยกทอง ๖๒ หมูที่ ๑ หัตถกรรม

๒๐ นายจําปา  หม่ืนหนู ๑๙๖ หมูท่ี ๑ คติชนความเช่ือ/ประวัติศาสตรชุมชน

๒๑ นางเกสร  ทองพูนเอียด ๙๑ หมูที่ ๒ ขนม อาหารพ้ืนบาน

๒๒ นางวรรณี  เซงฮวด ๑๕๒ หมูที่ ๑๐ หัตถกรรม

๒๓ นายอํามร  สุขวิน ๔๐๐ หมูท่ี ๕ เกษตรอินทรีย

๒๔ นางมาลี  พันธวงศ ๓๖ หมูที่ ๕ เกษตรอินทรีย



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๗๖ 
 

 

                   (๑) ภาษาไทยถิ่นใตตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใตตะวันออก ไดแกภาษาไทยถิ่นใตที่พูดกันมาก
ทางฝงตะวันออกของปกษใต บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี (อําเภอโคกโพธิ์, อําเภอ
แมลาน, อําเภอหนองจิก และ อําเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมูบานควนขนุน บานตาน้ํา ,ในรัฐ    
เคดาห - บานทางควาย บานบาลิ่ง ) ภาษาไทยถิ่นใตที่ใชในกลุมนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คลายคลึงกัน (ตรัง 
และสตูล แมจะตั้งอยูฝงทะเลตะวันตก แตสําเนียงภาษา ถือเปนกลุมเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช 
คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก ไดชัดเจน) 
  (๒) ภาษาไทยถิ่นใตตะวันตก ภาษาไทยถิ่นใตตะวันตก ไดแก ภาษาไทยถิ่นใตที่พูดอยูบริเวณ
พื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี และชุมพร ภาษาไทยถ่ินใตที่พูดอยูบริเวณพื้นที่จังหวัด
เหลาน้ี จะมีลักษณะเดนที่คลายคลึงกัน เชนออกเสียงคําวา แตก เปน แตะ ดอกไม เปน เดาะไม สามแยก เปน 
สามแยะ ฯลฯ สําเนียงนครศรีธรรมราช กลุมฉวาง พิปูน ทุงใหญ ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยูใน
กลุมนี้ สวนจังหวัดชมุพร และจังหวัดสุราษฎรธานี แมจะตั้งอยูฝงทะเลตะวันออก แตสําเนียงภาษาถือเปนกลุม
เดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คอื ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก ไมได 
  การแบงเขตระหวางพื้นที่ท่ีใชภาษาไทยถ่ินใตตะวันออก (คําที่มีเสียงสระยาวสามารถออก
เสียง ก. สะกดไดชัด) กับพื้นที่ที่ใชภาษาไทยถิ่นใตตะวันตก (คําที่มีเสียงสระยาว ออกเสียง ก. สะกดไมได) 
สามารถกําหนดแนวแบงเขตได เคราๆ ไดโดยลากเสนแนวแบงเขตจากจังหวัดสุราษฎรธานีฝงอาวไทย ลงไป
ทางใต โดยใชแนวเขาหลวง(เทือกเขานครศรีธรรมราช) เปนแนวแบงเขต ผานลงไปถึงจุดระหวางอําเภอทุงสง 
และอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นวกไปทางทิศตะวันตกไปยังอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ จรดทะเลอันดามัน 

(๓) ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงสงขลา ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงสงขลา ไดแก ภาษาไทยถ่ินใตที่
พูดอยูบริเวณพื้นท่ีจังหวัดสงขลา บางสวนของจังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีลักษณะที่เดนคือ หาง
เสียงจะไมขาดหวน แตจะคอยๆเบาเสียงลง ซึ่งลักษณะดังกลาวชวยใหภาษาสงขลาฟงแลวไมหยาบกระดาง
อยางสําเนียงใตถ่ินอ่ืน นอกจากนี้ยังคําที่ใชบอยในสําเนียงนี้คือ คําวา เบอะ หรือ กะเบอะ ซึ่งมีความหมายใน
ภาษาไทยมาตรฐานวา เพราะวา, ก็เพราะวา เรียกเงินวา เบ้ีย ในขณะที่ถิ่นอ่ืนนิยมเรียกวา ตางค และคําท่ีนิยม
ใชอีกคําหนึ่ง คือ ไมหอน ซึ่งมีความหมายวา ไมเคย เชน ฉานไมหอนไป เปนตน 

(๔) ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงเจะเห ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงเจะเห หรือ ภาษาไทยถ่ินใต
สําเนียงตากใบ ไดแก ภาษาไทยถิ่นใตที่พูดอยูบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี(เฉพาะ อําเภอยะ
หริ่ง อําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุร)ี รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมูบานที่พูดภาษาไทย จะใช
ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงเจะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบงยอยไดอีกหนึ่งภาษา คือ ภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันใน
ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง และตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานีเทานั้น 

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทํางานในจังหวัดนราธิวาส จึง
นําภาษาไทยถิ่นใตของแตละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส สวนใหญจะเปนคนไทยถิ่นใตจากจังหวัด
พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สําเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต สําเนียง เจะเห 
และสําเนียงภาษาไทยถิ่นใตตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุมเครือญาติ หรือตาม
ชนบทของนราธิวาส แตในเมืองมักจะพูดสําเนียงภาษาไทยถิ่นใตตะวันออก 

(๕) ภาษาไทยถ่ินใตสําเนียงพิเทน ภาษาไทยถิ่นใตสําเนียงพิเทน เปนภาษาถิ่นยอยของ
ภาษาไทยถ่ินใตสําเนียงตากใบท่ีใชอยูในตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง และตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัด
ปตตานี ปจจุบันคนในตําบลพิเทนพูดภาษาไทยถิ่นพิเทนนอยลง สวนมากจะใชภาษามลายูปตตานีใน
ชีวิตประจําวัน ตามความนิยมของผูใชภาษาสวนใหญ ผูที่สามารถใชสําเนียงพิเทนไดดีคือผูที่มีอายุ 40 ปข้ึนไป 
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อายุนอยกวานี้บางคนไมยอมพูดภาษาของตน หรือพูดไดก็ยังไมดีเทาที่ควร โดยภาษาพิเทนมีการใชคํายืมและ
คําท่ีใชรวมกันกับภาษามลายูปตตานีถึงรอยละ 97 

ตัวอยางคาํศัพท 
พืช ผัก ผลไม 
มะมวงหิมพานต = กาหยู (เทียบอังกฤษ cashew) , กาหยี (ใชมากในแถบ ภูเก็ต พังงา คํานี้เขาใจวาคนใตฝง
ตะวันตกจะรับมาจากฝรั่งโดยตรง) , ยารวง, ยาโหย, หัวครก (ใชมากแถบพัทลุง สงขลา), มวงเล็ดลอ,ทายลอ, 
และ มวงแตแหร (ใชในภาษาไทยถิ่นใต สําเนียงเจะเห ) 
ชมพู = ชมโพแกว, น้ําดอกไม, ชมโพน้ําดอกไม 
ฝรั่ง = ชมโพ ยาหมู หยามู (คํานี้มาจาก jambu ในภาษามลายู ) 
ฟกทอง = น้ําเตา 
ฟก = ขี้พรา 
ขมิ้น = ขี้หมิ้น 
ตะไคร = ไคร 
พรกิ = ดีปล,ี โลกแผ็ด, ลูกเผ็ด 
ขาวโพด = คง (คํานี้มาจาก jagong ในภาษามลายู ) 
มะละกอ = ลอกอ กลวยหลา 
สับปะรด = หยานัด (คาํนี้ ใชท่ัวไปทั้งภาคใต บางครั้งจะออกเสียงเปนหยาน-หัด; คํานี้เขาใจวาคนใตรับมาจาก
ฝรั่งโดยตรง โดยฝรั่ง รับมาจากภาษาอินเดียนแดงแถบบราซิล[ตองการอางอิง] ซึ่งเรียกพันธุไมชนิดนี้วา อนานัส
[ตองการอางอิง] เมื่อถายทอดเสียงมาถึงปกษใต จึงกลายเปน หยานัด) มะ-หลิ (คํานี้ใชมากในเขตจังหวัดพัทลุง 
อําเภอรัตภูมิ อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด ของจังหวัดสงขลา) 
ดอกมะลิ = ดอกมะเละ (เสยีง อิ แปลงเปนเสียง เอะ) 
แตงโม = แตงจีน 
ตําลึง = ผักหมึง 
รสสุคนธ = เถากะปด (ประจวบคีรขีันธ), ยานปด, ปดคาย 
หมอขาวหมอแกงลิง = หมอลิง 
ละมุด = ซาวา (คาํนี้ใชเฉพาะในเขตสงขลา สตูล พัทลุง มาจาก sawa ในภาษามลายู) หมาซี้กู (ใชเฉพาะเขต 
พังงา ตะก่ัวปา) มุดรั่ง (ใชในเขตนครศรีธรรมราชขึ้นไป) 
ผลไมที่มีคําวา “มะ” นําหนา (บางคาํ) จะเปลี่ยนเปน “ลูก” เชน มะมวง-ลูกมวง, มะนาว-ลูกนาว, มะขาม-ลูก
ขาม, มะเขือ-ลูกเขือ เปนตน 
ผลไมที่มีรสเปรี้ยวมักมีคําวา “สม” นําหนา เชน มะขาม-สมขาม, มะนาว-สมนาว เปนตน 

  

ทั่วไป 
เปนไงบาง/อยางไรบาง = พรอืมัง, พันพรือม, พันพรือมัง (สงขลา จะออกเสียงวา ผรื่อ เชน วาผรื่อ = วา
อยางไร) 
ตอนนี้ ปจจุบัน = หวางนี่ (คํานี้ใช ในภาษาถิ่นใตทั่วไป) , แหละนี่ (คํานี้จะใชเฉพาะในเขตอําเภอจะนะ อําเภอ
นาทวี อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย ของจังหวัดสงขลา และอําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี) 
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โง = โม, โบ 
วัว = ฮัว (มาจากคําวา งัว ในภาษาเกา เนื่องจากในสาํเนียงใตจะไมมีเสียง ง. งู แตจะใชเสียง ฮ. นกฮูก แทน) 
เจาชู = ออรอ (จะใชเฉพาะ กับผูหญิง เชน สาวคนนี้ ออรอ จัง คํา ๆ นี้มีความหมายในแงลบ ใกลเคียงกับคําวา 
แรด ในภาษากรุงเทพ) 
ทุกข ลําบาก = เสดสา มาจากภาษามลายู siksa (เชน ปนี้เสดสาจัง = ปนี้ลาํบากมาก) 
กลับบาน = หลบบาน, หลบเริน 
เยอะๆ หลายๆ = ลุย, จังหู, จังเสีย, กองเอ, คาเอ, จังแจ็ก, จังเสีย, จาน, กองลุย 
ไปไหน มาไหนคนเดียว = มาแตสวน 
แฟน = แควน (ฟ จะเปลี่ยนเปน คว เกือบทุกคํา) ,โมเดก็ 
ตะหลิว = เจียนฉี่ คํานี้แถบจังหวัดพัทลุงจะออกเสียงเปน ฉอนฉี (ชอนฉี)), แถบอําเภอฉวาง อําเภอพิปูน จะใช
คําวา หวักผัด 
ชะมด = มูสัง มาจากภาษามลายู musang 
อรอย = หรอย 
อรอยมาก = หรอยจังหู, หรอยพึด, หรอยอีตาย 
ไมทราบ = มารูมาย (คาํนี้ใชในเขต นครศรีธรรมราช และใกลเคยีง) ไมโร (สําเนียงสงขลา เสียง อู จะแปลงเปน 
เสียง โอ เชน รู คนสงขลาจะพูดเปน โร, คู คนสงขลาจะพูดเปน โค, ตนประดู = ตนโด ฯลฯ ) 
ขี้เหร, ไมสวยไมงาม = โมระ หรือ โบระ (ออกเสียงควบกล้ํา มากจาก buruk เทียบมลายูปตตานี ฆอระ) 
กังวล, เปนหวง = หวังเหวิด (คํานี้มักใชในภาษาไทยถิ่นใตตอนบน แตโดยทั่วไปก็เขาใจในความหมาย), มิมงั 
(ภาษาไทยถิ่นใต ในเขต จะนะ เทพา สะบายอย), วิมัง (ในสําเนียงตากใบ) 
ศาลา = หลา 
ภาชนะสาํหรับตักน้ําในบอ = ถุง, หมาตักน้ํา บางถ่ินเรยีก ตีหมา หรือ ตีมา มาจาก timba ในภาษามลายู 
รีบเรง ลนลาน = ลกลัก, ลกลก (สงขลา จะใชคําวา ลกลัก , นครศรีฯ จะใชวา ลกลก ) 
อาการบาจี้ = ลาตา 
ขวางออกไป = ลิว, ซัด 
ซอมซอ = มอร็อง, หม็องแหม็ง 
เกาๆ,ขาดๆ = ราย,รายๆ เชน ผาราย หมายถึงผาเกาๆ หรือผาขี้ริ้ว, สาดรายๆ หมายถึง เสื่อขาดๆ 
โลภมาก = ตาลอ, หาจก, ตาอยาก 
โกรธ = หวิบ, หวี่ 
โกรธมาก = หวิบอยางแรง , หวิบหูจี้ 
บอง = เบรอ, เหมฺรอ ,เรอ 
ทําไม = ไซ ,ใส , สอ , ไตร 
อยางไร = พันพรือ, พรือ, ผรือ่ 
โกหก = ขี้หก, ขี้เท็จ 

กระทอม = หนํา, ขนํา, กองซี (บานพักชั่วคราวซึ่งปลูกขึ้นอยางงายๆ) มาจาก 公司 ในภาษาจีน 
อีกแลว = หลาว 
กะละมัง = โคม, พุน 
เลอะเทอะ = หลูหละ, ซอกปร็อก (มาจากคําวา สกปรก แตออกเสียงสั้นๆ หวนๆ กลายเปน สก-ปรก) 
หกนองพื้น = เพรื่อ 
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ประจํา = อาโหฺะ, โหฺะ (เสียงนาสิก) 
ทิ้ง = ทุม 
อาการขวางสิ่งของลงบนพ้ืน = ฟด (ภาษาไทยถิ่นใตดั้งเดิม ไมมีเสียง ฟ. จะใชใชเสียง ขวฺ หรือ ควฺ แทน “ฟด”
จึงออกเสียงเปน ขวัด) 
กัด = ขบ, ค็อบ 
กัดแทะ โดยใชฟนหนา = คล็อด เชน คล็อดคง หมายถึง การกัดแทะฝกขาวโพดตม โดยใชฟนหนา(กัดกินใน
ขณะที่ใชมือหมุนฝกขาวโพด) 
กลิ่นฉุน = ฉ็อง (ตัวอยาง “เหม็นฉ็องเย่ียว” = เหม็นฉุนเย่ียว, ฉ็องจาน หมายถึง ฉุนจัง) 
ดื้อรั้น = ช็องด็อง 
กินไมหมด = แหญะ (ขาวที่เหลือจากการกิน เรียกวา ขาวแหญะ) 
เอาเงินไปแลก = แตกเบ้ีย (แลกเงินเปนแบงคยอยสัก 100 บาท เรียกวา แตกเบี้ยซักรอยบาท) 
สะใจดี = ไดแรงอก 
เขียง = ดานเฉียง 
นิ่งเสีย, นิ่งเดี๋ยวนี้ = แหนงกึ๊บ (คํานี้ใชขูเด็กขี้แยใหหยุดรองไห) 
ผงชูรส = แปงหวาน 
บริเวณท่ีลุม มีน้ําแฉะ = โพระ หรือ พรุ (มาจาก baroh ในภาษามลาย)ู 
กาแฟ = กาแคว, โกป (มาจาก kopi ในภาษามลายู) 
การแสดงความเคารพของทหาร ตาํรวจ = ตะเบะ (มาจาก tabik ในภาษามลายู) 
ก็เพราะวา = เบอ ,เบอะ ,กะเบอ,กะเบอะ เปนคําในภาษาสงขลาใชนําหนาคาํที่ตองการเนน เชน เบอะหมันบา 
ความหมายคือ ก็ไอคนนั้นมันบา หรือจะใชตามหลังคําที่ตองการเนนก็ได เชน เสือกเอง เบอะ ความหมายคือ ก็
อยากเสือกเอง คําวา เบอะ นีใ้นปจจุบันเด็กใตโดยเฉพาะในเขตอําเภอหาดใหญ สงขลาและใกลเคียง จะใชพูด
จนติดปากเกือบทุกประโยคที่พูด จนบางครั้งนํามาพูดในภาษาไทยสาํเนียงกลาง ซึ่งจะสรางความสับสนงนุงง
ใหกับผูฟงท่ีเปนคนตางถ่ิน ตางภาค 
คาดวา, นาจะ, คงเปนเชนนั้น = สาหวา, สาวา 
เศษเหรียญ = ลูกกัก, ลูกเหรียญ, ลูกตาง 
จะ = อิ, อี (เชน จะใชแลวเร็วๆหนอย เปน อีใชแลวแขบๆหิ๊ด), ติ (เชน อิไปไหน = จะไปไหน) 
รีบ = แขบ 
โดน(สัมผัสเบาๆ) = แทง ( แทง เขาหีด หนึ่ง รองเหมือนถูกเชือดเลย = แตะเขานิดหนึ่ง รองไหเหมือนถูกเชือด
เลย) 
แอบ, หลบซอน = หยบ 
กลับบาน = หลบเริน 
รูความ = รูสา 
รูสึก (รังเกียจ) = สา 
กะป = เคย 
น้ําพริก = น้ําชุบ 
เอาอีกแลว = เอาแหลวหลาว 
ตะปู = เหล็กโคน 
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สํานวน 
ลอกอชายไฟ = ใชพูดเพ่ือตัดพอผูที่มองไมเห็นคุณคาของตน แตพอผิดหวังกับคนที่หวังเอาไว จึงคอยหัน
กลับมาเห็นความสําคัญทีหลัง 
ชางแลนอยายุงหาง = อยาขัดขวางผูมีอํานาจ (“แลน” หมายถึง วิ่ง, “ยุง” หมายถึง จับหรือดึง) 
คุยขอนหาแข็บ = มีความหมายเดียวกับ “ฟนฝอยหาตะเข็บ” ในภาษาไทยกลาง ซึ่งตามพจนานุกรม หมายถึง 
คุยเข่ียหาความที่สงบแลวใหกลับเปนเรื่องข้ึนมาอีก 
อยูไมรูหวัน = ใชวาคนที่เฉิ่ม ๆ หรือไมคอยรูเรื่องรูราว มาจากอยูไมรูวันไมรูคนื ( สวนใหญจะพูดยอ ๆ วา อยู
ไมหวัน ) 
เหลี่ยมลอกอลิด = ใชกับคนที่มีเลหเหลี่ยมแพรวพราวคลายๆกับมะละกอ (“ลอกอ” หมายถึงมะละกอ) ท่ีถูก
ปอกเปลือก (“ลิด” หมายถึงปอกเปลือก) ซึ่งเมื่อปอกไปมากๆ จะเกิดเหลี่ยมมุมมากขึ้นเรื่อยๆจนนับไมถวน 
ควัดด็องเปลา = การกระทําอะไรซึ่งทําแลวไมเกิดผลอะไรตอตนเองเลยแมแตนอยเปนการเสียแรงเปลาๆ 
(เหมือนการฝดขาวดวยกระดงท่ีไมมขีาวอยูเลย “ด็อง” คือกระดง) 
ท้ังกินทั้งขอ ท้ังคดหอหลบเริน = การตักตวงผลประโยชนเขาตัว (“คดหอ”หมายถึงการนําขาวใสภาชนะแลว
พาไปไหนมาไหน)เปรียบกับเม่ือบานไหนมีงานแลวจะมีคนที่ท้ังกินสวนที่เขาใหกิน แลวยังไปขอเพิ่มและหอกลับ
บานไปอีก

6
 

               ๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ที่ถือเปนเอกลักษณของพื้นที่ตําบลพนางตุงนั้น มีอยูดวยกัน
หลายอยาง สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกโดยสวนใหญ เกี่ยวพันกับวิถีเกษตร วิถีชาวประมงพื้นบาน และวิถี
การจักสานหัตถกรรม เปนประการสําคญั สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก ที่มีความโดดเดนของพื้นที่นี้ ไดแก                      
                       8.4.1 ผลิตภัณฑขาวสังขหยด พัทลุงอินทรยี ของกลุมวิสาหกิจชุมชนทาชางฟนฟูเศรษฐกิจ 
และของกลุมวิสาหกิจชุมชน ชมรมสื่อแหงปญญาพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตั้งอยูพื้นที่ หมูที่ ๕ บานทาชาง ตําบล
พนางตุง มีพื้นที่นาขาวอินทรีย รวมกันประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ปจจุบันทางกลุมไดรับมาตรฐานสินคา ออรแกนิค
ไทยแลนด ซึ่งเปนผลิตผลจากการเกษตร ที่ไดผานกระบวนการผลิต ที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด ท่ีจะเปนอันตราย
ตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม ตลอดจนกระบวนการเพาะเลี้ยง การปลูก ตองมีการดูแลอยางพิถีพิถัน กอนที่
จะเริ่มการปลูกก็จะตองเตรียมหนาดินดวยวิธีธรรมชาติ เมล็ดพันธุที่เลือกมาปลูกตองสะอาดปลอดภัย เรียกได
วาตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการตองผานการดูแลอยางพิถีพิถันตามหลักมาตรฐานสากล จึงกลายมาเปน
สินคาที่มีความตองการของตลาดผูบริโภคเปนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เปนขาวสังข
หยด พัทลุง ซึ่งเปนพืช GI อันเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ย่ิงทําใหเปนท่ีรูจักกัน
อยางแพรหลายในระดับประเทศ 
 

 

                                                           
6 https://nolapanmay.wordpress.com/author/nolapanmay/ 
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  8.4.๒ ผลิตภัณฑการแปรรูปหัตถกรรมกระจูด ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี ซึ่งได
พัฒนา นวัตกรรมการผลิต การออกแบบกลายรางจากกระจูดที่มีคนครหาวาเชย มาเปนกระจูดแสนเก ควา
รางวัลดานดีไซนมากมาย ไดออกไปอวดโฉมในตลาดท้ังไทย และตางประเทศ จนเปนที่ยอมรับในระดับโลก 
ตั้งอยูพื้นที่ หมูที่ ๑๐ บานธรรมเถียร ตําบลพนางตุง  
 

 
              
 
                    8.4.๓ ผลิตภัณฑการแปรรูปสัตวน้ํา ของคนชุมชนทะเลนอย ตั้งอยูพื้นที่ หมูที่ ๑,๒,๑๓     
บาน ทะเลนอย ตําบลพนางตุง มีการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลา ที่จับไดในผืนน้ําทะเลนอย และทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งเปนที่นิยมไดแก ปลาดุกรา ปลาเค็ม ปลาแหง เคยปลา น้ําพริก น้ําเคยปลาเขมขน ฯลฯ ซึ่งเปน
กรรมวิธีการถนอมอาหารดวยองคความรูและภูมิปญญา ปจจุบันไดมีงานวิจัยของสถาบันการศึกษา หรือหนวย
วิจัยเขามาชวยเหลือในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหเกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต 
คุณคา และรูปลักษณผลิตภัณฑที่โดดเดนยิ่งข้ึน ถือเปนทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภคไดเปนอยางดี 
 

 
 
 
  ผลิตภัณฑดังที่กลาวมาขางตน ลวนเปนผลิตภัณฑที่นิยมชมชอบ ของบรรดากลุมผูบริโภค 
และนักทองเท่ียว ทั้งจากภายในประเทศ และตางประเทศ ในแตละปไดสรางรายไดปละหลายสิบลานบาท 
สามารถยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึนใหกับคนในชุมชน  
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๙.ทรัพยากรธรรมชาติ 
                 ๙.๑ น้ํา      
 แหลงทรัพยากรน้ําท่ีสําคัญของตําบลพนางตุง ท่ีเกื้อกูลตอการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่มา
อยางยาวนาน นับตั้งแตในอดีตจวบจนถึงปจจุบันนี้ ก็คือ ทะเลนอย และทะเลสาบสงขลา ในสวนของผืนน้ํา 
ทะเลนอย มีปริมาตรน้ําประมาณ ๔๒ ลานลูกบาศกเมตร ไหลถายเทกับแหลงน้ําอื่นๆ อันไดแก ทะเลสาบ
สงขลาตอนบน ท่ีเชื่อมตอระหวางกันดวยคลองนางเรียม คลองบานกลาง คลองยวน ทะเลนอยเปนพื้นที่รับน้ํา
จากคลองตะเคร็ง คลองโคกเมา คลองแหลมโตนด คลองปนแต ทะเลสาบสงขลาตอนบนเปนพื้นที่รับน้ําของ
คลองนายายหนู คลองกระถิน คลองปนแต คลองทาแนะ คลองปากประ คลองบางไขขิง  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : ฝายการโยธา กองชาง 
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                      ๙.๒ ปาไม  
    ปาสงวนแหงชาติคลองยวน (ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ กําหนดใหปาคลองยวน ในทองที่ตําบลพนางตุง อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปนปาสงวนแหงชาติ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากปาแหง
นี้มีพันธุไมชนิดดีมีคาเปนปริมาณมาก เชน เสม็ด เตียวหวาและตะเคียนจําเปนตองรักษาสภาพปาไมของปาอัน
เปนทรัพยากรธรรมชาติไว เพื่อใหมีไมและของปาไวและเพื่อประโยชนทางออมอีกสวนหนึ่งซึ่งจะเปนประโยชน 
มากยิ่งกวา ท่ีจะแผวถางลงเปนที่เพาะปลูก หรือเพื่อกิจการอยางอื่นจึงสมควรสงวนปาแหงนี้ไวเพื่อประโยชน
แหงรัฐและประชาชน เปนขอความสําคัญ ตามที่ประกาศในราชกิจจานุ 
เบกษา ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของผืนปาสงวนแหงชาติคลองยวน 
ดังกลาว ในพื้นท่ีปาสงวนคลองยวน ในอดีตวากันวาปาแหงนี้ถือเปนปาที่  
อุดมสมบูรณมากมีไมหลากหลายพันธุ แตในชวงกรุงศรีอยุธยาไดมีการ 
ลองเรือมาที่นี่แลวตัด เอาไมที่มีคาไปหมด ทําใหพื้นท่ีปาแหงนี้กลายเปน 
ปาเสื่อม  โทรม เหลือเพียงตนเสม็ดขึ้นปกคลุมแทน  
                  สวนพฤกษศาสตรพนางตุง สวนพฤกษศาสตรพนางตุง 
 ตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดยใชพื้นที่ของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เขต      ปาเสม็ดโบราณคลองยวน 
 ปาสงวนแหงชาติปาคลองยวน และท่ีดินสาธารณประโยชนทุงสระ ในทอง 
ท่ีตําบลพนางตงุ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประมาณ  6,100 ไร  
เพื่อรักษาสภาพปาพรุดั้งเดิมพื้นท่ี เปนที่ราบต่ํามีน้ําทวมถึงและมีน้ําขัง 
เปนบางบริเวณ บางแหงทวมสูง 1-2 เมตรนาน 15-30 วัน ดานทิศใต 
ท่ีติด กับทะเลนอย มีคลองน้ําจืดไหลผานจากคลองยวนไหลสูคลอง 
ปากประ และ จากคลองประไหลลงสูทะเลสาบสงขลาตอนบนดินเปนดิน 
พีต (Peat) มีความเปนกรดสูงความสมบูรณต่ําพรรณไม สวนใหญเปน       
พรรณไมในปาพรุหรือปาเสม็ด ซึ่งเปนเสม็ดแดง หรือปาเสม็ดซึ่งเปนเสม็ด           เสนทางศึกษาธรรมชาต ิ
เปนพรรณไมหลัก พรรณไมรองลงไปไดแก หยี น้ํา กระทุม คุระ ไทร  
ทองหลาง หวา เตยทะเลและพรรณไมน้ํานานาชนิด เชน บัว กก กระจูด 
 หญายุง ปรงทะเล ฯลฯ 
 
 ๙.๓ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย พัทลุง 
นครศรีธรรมราช สงขลา                                                                     

 เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัด 
พัทลุง ไดรับการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ               นกน้ําในทะเลนอย 
๒๕๑๘ แตประชาชนมักเรียกกันวา“อุทยานนกน้ําทะเลนอย”ซึ่งนับเปนเขตหามลาสัตวปาแหงแรกของประเทศ
ไทย รอบๆทะเลนอยบริเวณพรุควนขี้เสียน เปนแรมซารไซตแหงแรกของประเทศไทยและเปนลําดับที่ ๑๑๐ 
ของโลก เมื่อป ๒๕๔๑   เนื้อที่ประมาณ๒๘๕,๖๒๕ ไร ครอบคลุมในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือพัทลุง สงขลา และ
นครศรีธรรมราชสวนท่ีเปนพื้นน้ํา (ทะเลนอย) ประมาณ ๑๗,๕๐๐ ไร พื้นที่สวนใหญของทะเลนอย เปนพื้นที่
ราบริมทะเลสาบประกอบไปดวยนาขาว ปาพรุทุงหญา ตัวทะเลนอย กวางประมาณ ๕ กิโลเมตร ยาวประมาณ 
๖ กิโลเมตร มีพืชน้ําปกคลุมเชน ผกัตบชวา กง กระจูดหนู บัวตางๆและพืชลอยน้ํา ความลึกเฉลี่ย ๑.๒๕ เมตร 
สัตวปาท่ีอาศัยอยูแบงออกเปน นกน้ํา สัตวเลื้อยคลาน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นกน้ํามีทั้งนกท่ีประจําถิ่น และนก
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อพยพ เชนนกกาบบัว นกกุลา นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาเล็กน้ํา นกแขวก เปนตน สิ่งที่นาสนใจใน
การเที่ยวชมในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย คือ พระตําหนักทะเลนอย ทะเลบัวยามเชา ฝูงนกน้ํานานาชนิด 
แหลงทํารังวางไขของนกน้ําบริเวณอาวหมอ หนวยพิทักษปาควนขี้เสียน แหลงทํารังวางไขของนกน้ําบริเวณ
ควนทะเลมอง และจุดชมธรรมชาติบริเวณศาลานางเรียม ความหลากหลายในระบบนิเวศนของเขตหามลาสัตว
ปาทะเลนอย ทางดานกายภาพประกอบไปดวยขอมูลของพืชพันธุ สัตวปา และนกในทะเลนอย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  พืชพรรณ 
         พื้นที่ปาในทะเลนอยแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ ปาพรุ ซึ่งมีพรรณไมเดนคือตนเสม็ด อัน
เปนแหลงทํารังของนกน้ําขนาดใหญ เชน นกกระสาแดงและนกกาบบัว ทุงหญา ประกอบดวยตนกกหรือลาโพ 
และหญาชนิดตางๆ ปาดิบชื้น จะพบบนท่ีดอน เชน ควนข้ีเสียน ควนเคร็ง เปนตน พื้นที่นาขาว จะเปนแหลงหา
กินของนกน้ําตางๆ บริเวณพื้นน้ํา จะเปนแหลงรวมพืชพรรณไมน้ําที่นาสนใจหลายชนิด เชน กง สาหราย 
กระจูด ผักตบ และบัวชนิดตางๆ โดยเฉพาะบัวสายจะขึ้นเต็มพื้นน้ําเปนทะเลบัวที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย  
                    สัตวปา 
  สัตวปาท่ีมีรายงานในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยมีไมต่ํากวา ๒๕๐ ชนดิ โดยเปนสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม ๑๓ ชนิด เชน ลิงแสม เสือปลา และลิงลม เปนตน สัตวเลื้อยคลานอยางนอย ๒๕ ชนิด เชน เตา
ตะพาบน้ํา จิ้งแหลน และงูชนิดตางๆสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก กุง ปู หอย และสัตวน้ําอ่ืนอีกเปนจํานวนมาก 
สวนพวกปลาน้ําจืดพบไมต่ํากวา ๔๕ ชนิด ปลาที่นาสนใจและพบไดไมยาก เชน ปลาชอน ปลากระดี่ ปลาซิว 
สวนปลาที่นาสนใจแตพบตัวไดยากกวา เชน ปลาปกเปาน้ําจืด และปลาเสือพนน้ํา เปนตน 
                   นกในทะเลนอย 
          จากสภาพพื้นน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณดวยพืชพรรณไมน้ําและสัตวน้ําตางๆทะเลนอยจึงมี
ความเหมาะสมเปนแหลงอาศัยหากิน ทํารังและวางไขของนกนานาชนิด โดยเฉพาะอยางย่ิงนกน้ํา จากการ
สํารวจพบนกราว ๑๘๗ ชนิด แยกออกเปนนกประจําถ่ินอาศัยอยูประจําตลอดปและนกอพยพยายถิ่น โดยจะ
อพยพมาในชวงฤดูหนาวระหวางเดือนตุลาคม-มีนาคม ซึ่งเปนชวงที่นกมีประชากรมากที่สุด สวนชวงที่มีนก
นอยที่สุดอยูระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน อันเปนชวงที่นกน้ําทํารัง นกตางๆที่นาสนใจในทะเลนอย มีดังน้ี 
                 วงศนกยาง (Heron) นกน้ําในวงศนี้มีลักษณะขายาว คอขาว กินปลาและสัตวน้ําเล็กๆมีขนาด
กลางถึงขนาดใหญ พบในทะเลนอยราว ๑๕ ชนิด เชน นกยางไฟหัวดํา (Yellow Bittern) นกยางโทนใหญ 
(Great Egret) นกกาบบัว (Painted Stork) นกกระสาแดง (Puple Heron) เปนตน โดยเฉพาะนกยางและนก
กระสาแดงจะทํารังและอาศัยอยูในทะเลนอยตลอดทั้งป เปนจํานวนมาก 
  วงศนกเปดน้ํา (Duck and Geese) นกน้ําคลายเปดซึ่งมีปากแบน แตมีขนาดเล็กกวาสามารถ
วายน้ําและดําน้ําหาปลาไดดี สวนใหญอยูรวมกันเปนฝูงอพยพมาในฤดูหนาว นกเปดน้ําที่พบในทะเลนอย เชน 
นกเปดแดง (Lesser Whistling-Duck) เปดคับแค (Cotton Pygmy-Goose) เปดลาย (Garganey) นอกจากนี้
ยังมี นกเปดผี (Little Grebe) ซึ่งอยูในวงศ Grebes มีลักษณะคลายนกเปดน้ํา ตางกันตรงปลายปากแหลม 
วายน้ําและดําน้ําเกงมาก 
  วงศนกอัญชัญ (Rails) นกนํ้าวงศนี้จะมีขาและนิ้วยาว สามารถเดินหากินบนกอไมน้ําไดเปน
อยางดี นกวงศนี้พบไดงายในบริเวณรอบๆที่ทําการเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยนั่นเอง สวนใหญเปนนกประจํา
ถิ่น เชน นกอัญชัญคิ้วขาว (White-browed Crake) นกกวัก (White-Breasted Waterhen) นกอีลุม 
(Waterhen) นกอีล้ํา (Common Moorhen) นกคูท (Coot) 
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  วงศนกพริก (Jacana) นกน้ําวงศนี้มีน้ิวที่ยาวมากสามารถเดินขามบนกอไมน้ําไดดี ลักษณะ
เดนตัวผูจะทําหนาพี่ฟกไขเลี้ยงลูก ตัวเมียจับคูครั้งละหลายตัว พบที่ทะเลนอย ๒ ชนิด คือ นกอีแจว 
(Pheasant-tailed Jacana) นกพริก (Bronzewinged Jacana) 
  วงศนกกาน้ํา (Cormorant) นกน้ําสีดํารูปรางคลายกา นิ้วเทามีพังผืดดําน้ําเกงมาก มีทั้งกาน้ํา
เล็ก (Little Cormorant) และกาน้ําใหญ (Great Cormorant) 

วงศนกตีนเทียน (Stilts) นกชายเลนชนิดนี้มีขายาวปากยาว มีสีเปนขาวดําชอบอยูรวมกันเปน
ฝูงเมืองไทยมีชนิดเดียวคือ นกตีนเทียน (Blackwinged Stilt) นอกจากน้ีแลวยังมีนกทีพบเสมอ เชนเหยียวแดง 
(Brahminy Kite) นกกระแตแตแวด (Redwattled Lapwing) นกนางนวลแกรบเคราขาว(Wiskered Tern) 
นกกระเตน็นอยธรรมดา (Common Kingfisher)นกนางแอนบาน (Barn Swallow) เปนตน 

                 ๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 การมาดูในมิติของคณุภาพทรพัยากรธรรมชาติของพื้นที่ตําบลพนางตุง ในภาพรวมเราจะเห็น

ไดอยางเดนชัด จากความหลากหลายในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา ก็คือ ทะเลนอย เปนสวนสําคัญ พื้นที่นี้มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ระหวางพืชพรรณ สัตวนํ้า สัตวปา ฝูงปลา นกนํ้า ฯลฯ ซึ่งไดเกื้อกูลและหลอเลี้ยง
วิถีชีวิตของผูคน และสรรพสัตวมาอยางยาวนาน ในที่น่ี เราสามารถวิเคราะหขอมูลคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นท่ีตําบลพนางตุง ไดใน ๒ มิติ ก็คือ ในแงมุมของความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติจาก
ฐานขอมูลเดิม และในแงมุมของความเสื่อมโทรมถดถอยของทรัพยากรธรรมชาติ จากฐานขอมูลในปจจุบัน 
ปรากฏในเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 ๙.๔.๑ ความหลากหลายของชนิดพืช 
 พื้นที่ตําบลพนางตุง พบวามีปา ๒ ลักษณะ คือ ปาพรุ (peat swamp forest) และปาบึงน้ํา

จืด (freshwater swamp forest) 7โดยพื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนปาพรุเสม็ด และเสม็ดขาวเปนพืชหลัก 
สวนสภาพพื้นท่ีปาบึงน้ําจืดพบโดยบริเวณรอบทะเลนอย บริเวณคลองยวน-คลองปากประ แตสวนใหญ
คอนขางเสื่อมโทรมมาก ในบริเวณทะเลนอยมีน้ําขังอยูตลอด พืชท่ีข้ึนอยูมีเฉพาะพรรณไมน้ําชนิดตางๆไดแก 
แหนแดง เถาวตรษุ บอน กกสามเหลี่ยม ผักตบชวา ผักแวน เซงใบมน บัวหลวง บัวสาย บัวผัน สันตวาใบพาย 
เซงใบยาว จาก ขลู สรอยทับทิม ผักไผน้ํา จอกหูหนู ผักปราบชาง ผักบุง กะเม็ง แพงพวยน้ํา และวานน้ําเปน
ตน แพลงตอนพืชชุกชุมมากที่สุดในบรเิวณทะเลนอย รองลงมาคือท่ีควนขี้เสียน และพรุควนเคร็งตามลําดับ ทั้ง
ในเดือนกันยายนและตุลาคม เนื่องจากชวงเดือนตุลาคมมีฝนตก ทําใหปริมาณน้ํา ความขุนของนํ้าเพิ่มขึ้น และ
น้ําจากควนขี้เสียนและพรุควนเครง็ไหลลงสี่ทะเลนอยซึ่งเปนแหลงรองรับน้ํา  

 ชนิดพันธุพืชเดนที่พบในกลุมพันธพืชน้ํา ไดแก จูดหนู แหวทรงกระเทียม บัวหลวง บัวสาย กง 
เตยทะเล และผักตบชวา เปนตน บริเวณตอนกลางของทะเลนอยซึ่งลึกที่สุดจะพบพืชจมใตน้ําไดแก สาหราย
ฉัตร และสาหรายเสนดายเปนสวนใหญ ขณะท่ีพลับพลึงพบมากบริเวณดานทิศตะวันตกของทะเลนอย ซ่ึงมี
ระดับน้ําไมลึกมากนัก พบบัวหลวงขึ้นเปนกลุมใหญบรเิวณใกลเคียงกันทางตอนเหนือ และดานทิศตะวันอกของ
ทะเลนอยพบจูดหนูเปนพืชเดนกวาชนิดอื่นๆนอกจากพืชดังกลาวแลว ยังพบพืชที่ประชาชนในทองถิ่นปลูกเพื่อ
ใชในการประกอบอาชีพหลัก เชน กระจูด ใชในการทําผลิตภัณฑจากอาชีพทอเสื่อและเครื่องใช มีการปลูกขาว
เพื่อใชในการบริโภคและขายเปนรายได มีการปลูกยางพารา เพื่อใชในการประกอบอาชีพและขายเปนรายได

                                                           
7 สํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษที่ ๖ กรมอุทยานแหงชาติสตัวปาและพันธุพืช,รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบทการ
จัดการสิ่งแวดลอม สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาทะเลนอย,มีนาคม ๒๕๔๙,น.๒-๑๔ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๘๖ 
 

 

ของครอบครัว และอาจมีการเผาถานจากไมเสม็ดที่ขึ้นในธรรมชาติ ประโยชนของพันธุพืชตอสัตวท่ีอาศัยอยูใน
ทะเลนอย สัตวทุกชนิดมีการพึ่งพาพืชชนิดตางๆในบริเวณนั้นสําหรับหาอาหารและใชเปนที่อยูอาศัย 

    ๙.๔.๒ ความหลากหลายของชนดิสัตว 
 พื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย มีระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณและมีความสําคัญ

มาก โดยเฉพาะในแงท่ีเปนแหลงพักพิงของนกอพยพในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนเปนถิ่นที่อยูอาศัย  
แหลงอาหาร และแหลงสืบพันธุของนกน้ํานานาชนิด ในป พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดสํารวจชนิด
พันธุ ประชากร และถิ่นที่อยูอาศัยของนก พบวามีนกอยางนอย ๑๘๗ ชนิด แยกเปน นกที่มีถิ่นที่อยูและหากิน
ในพื้นที่ชุมนํ้าเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย อยางนอย ๔๔ ชนิด นกที่ไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ํา แตหาอาหาร
บริเวณน้ัน รวมทั้งชนิดท่ีอาศัยตามดงหญา ปารอบๆทะเลนอย พบอยางนอย ๑๑๕ ชนิด นกประจําถิ่นพบอยาง
นอย ๑๓๐ ชนดิ นกอพยพจากประเทศอ่ืนมาสูประเทศไทยในฤดูหนาว พบอยางนอย ๓๗ ชนิด นกที่อยูประจํา
ถิ่นและบางครั้งก็อพยพยายถิ่นดวยอยางนอย ๕ ชนิด นกที่มจีํานวนประชากรมาก พบอยางนอย ๑๐ ชนิด นก
ที่อยูในสภาพถูกคุกคามและใกลถูกคุกคาม พบอยางนอย ๒๘ ชนิด นกที่พบไดตลอดฤดูกาล พบอยางนอย  
๓๔ ชนิด นกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พบอยางนอย ๔๒ ชนิด นกที่ทํารังวางไขในพ้ืนที่ชุมน้ําเขตหามลา
สัตวปาทะเลนอย พบอยางนอย ๑๒ ชนิด 
  ในป พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ไดทําการสํารวจชนิดพันธุและแหลง
วางไขของนกในบริเวณพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย และบริเวณหนวยพิทักษปา ๗ แหงและรอบ
ทะเลนอย สรุปได ดังนี้ 
  ประเภทของนกที่พบในบริเวณพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ๑๑๐ ชนิด พบนกน้ํา
อยางนอย ๗๒ ชนิด นกประจําถิ่นอยางนอย ๗๖ ชนิด นกอพยพยายถิ่นจากประเทศอ่ืนมาสูประเทศไทยในชวง
ฤดูหนาวอยางนอย ๔๑ ชนิด นกประจําถ่ินและนพอพยพยายถิ่นดวยอยางนอย ๑๔ ชนิด นกที่อพยพผานมา
ตามฤดูกาลอยางนอย ๗ ชนิด นกที่อพยพมาเพื่อผสมพันธุอยางนอย ๓ ชนิด นกที่อยูในสถานภาพถูกคุกคาม 
(threatened) อยางนอย ๘ ชนิด และนกที่อยูในสภาพใกลถูกคุกคาม (near threatened) อยางนอย ๔ ชนิด 
  แพลงกตอนสัตวขนาดเล็กมีความชุกชุมมากกวาขนาดใหญ เชน Protozoa เปนแพลงกตอน
สัตวขนาดเล็ก มีความสามารถสูงในการดูดซับสารอาหารจําพวกคารบอนเขาเซลล จึงเปนสัตวที่เปนตัวเชื่อม
ระหวางสัตวอื่นๆที่ไมสามารถใชสารคารบอนไดโดยตรง นากจากนี้ Rotifer,Cladoceran และCopepod เปน
องคประกอบของประชาคมแพลงกตอนสัตวที่สําคัญในแหลงน้ําจืด หรือทะเลสาบ Rotifer เปนสัตวกินพืชที่
สําคัญจึงมีบทบาทหลักในการถายทอดพลังงานไปสูระดับชั้นท่ีสูงข้ึนไปในระบบนิเวศ 
  ความหลากชนิดของสัตวที่รองลงมาจากนก คือ กลุมของสัตวเลื้อยคลาน แตจํานวนในแตละ
ชนิดท่ีพบคอนขางนอย สัตวที่พบมากที่สุดคือ งู พบถึง ๑๘ ชนิดที่นาสนใจคือ งูกระดาง ซึ่งคาดวาในปจจุบัน 
ในภาคใต จะพบเห็นงูชนิดนี้ไดในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย และทะเลสาบสงขลาเทานั้น สวนบริเวณควน     
ขี้เสียนเปนแหลงที่อยูอาศัยสําคัญของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมหลายชนิด ที่พบไดแก เสือปลาซึ่งเปนสัตวที่ตอง
อนุรักษอยางเรงดวน 

 สัตวหนาดิน (Benthos) เปนสัตวที่อาศัยและหากินตามพื้นผิวหนาดิน หรือดํารงชีวิตอยู
บริเวณพ้ืนทองน้ํา และรวมถึงสัตวกลุมท่ีเกาะหรืออาศัยอยูตามกองหิน โขดหิน ขอนไมในน้ํา หรือแมแตพืชนํ้า 
ที่พบไดในระบบนิเวศแหลงน้ํา เปนดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ (Biological indicators) ได 
เน่ืองจากวงจรชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําจากสัตวหนาดินไดอยางตอเนื่อง สัตวหนาดิน
เปนผูบริโภคอันดับแรกๆของหวงโซอาหาร และเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ําขนาดใหญอ่ืนๆ เปน
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ผลผลิตทุติยภูมิที่สําคัญ ในระบบนิเวศในน้ํา ไมวาจะเปนแหลงน้ําจืด หรือทะเลในทะเลสาบน้ําตื้น นอกจากจะ
เปนแหลงอาหารของปลาหนาดินแลว พบวาสัตวหนาดินหลานชนิดท่ีสามารถอาศัยอยูในน้ําที่มีปริมาณ
ออกซิเจนนอย สารอินทรยีมาก และไอโดรเจนซัลไฟดมาก เชน พวกไสเดือนทะเล หอยสองฝา 

 นอกจากนี้ ยังมีปลา และสัตวอื่นๆในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยรวม ๓๕ ชนิด เมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยมวลชีวภาพของปลา และสัตวน้ําอื่นๆท่ีพบในบริเวณทะเลนอย ในป ๒๕๒๕ และป ๒๕๓๒ 
พบวาคาเฉลี่ยมวลชีวภาพลดลง จาก ๒.๓ กรัม/ตารางเมตร ในป ๒๕๒๕ เหลือ ๑.๓ กรัม/ตารางเมตร ในป 
๒๕๓๒ แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ที่เปนไปในทางที่เสื่อมโทรมลงแมวาจํานวนชนิดของปลา
ที่พบในบริเวณทะเลนอยมิไดลดลงไปกวาที่รายงานในป พ.ศ.๒๕๓๒ ก็ตาม8 
                    ๙.๔.๓ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไม 

 ปาไมเปนทรัพยากรที่สําคัญในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เน่ืองจากเปนพื้นท่ีที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความอุดมสมบูรณมาก ประกอบกับปาไมบริเวณทะเลนอยมีโครงสรางของ
ระบบนิเวศที่เปราะบาง และออนไหว ดังเชน ปาควน หรือปาพรุ ในปจจุบันระบบนิเวศปาไมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการบุกรุกปาเสม็ด เพื่อเปลี่ยนสภาพเปนนาขาว บอเลี้ยงปลา ปลูกปาลมน้ํามัน 
หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆการตัดตนไมโดยเฉพาะตนเสม็ดเพื่อเผาเปนฐาน การบุกรุกปาเพื่อสรางบานเรือนที่อยู
อาศัย ทําเปนคอกปศุสัตว โดยมีการเลี้ยงควายจํานวนมากในปาเสม็ดซึ่งอยูในพื้นท่ีชุมน้ําเขตหามลาสัตวปา
ทะเลนอย ซึ่งผลกระทบโดยตรงตอปาเสม็ดเนื่องจากการเหยียบย่ํา และการชนกันของควาย ปญหาท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คอืการบุกรุกปาบริเวณแหลงอาหาร หรือแหลงวางไขของนกน้ํา การเผาปาพรุและไฟปา ทําใหนก
น้ําและสัตวปาตายไปจํานวนมาก เปนสาเหตุในนกน้ํายายที่อยูอาศัยและท่ีทํารัง 

    ๙.๔.๔ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
 การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสมกับศักยภาพของดิน บริเวณโดยรอบทะเลนอย เชน การ

พัฒนาเปนชุมชนที่หนาแนนขึ้น มีอาคารบานเรือน รีสอรท สถานประกอบการมากมาย ซึ่งทําใหเกิดปญหาขยะ 
และน้ําเนาเสีย การใชสารเคมีในแปลงเพาะปลูกพืชมาอยางยาวนานก็ทําใหดินเสื่อมคุณภาพ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมกับชนิดพืชที่เพาะปลูก เชน พื้นที่นาขาว เปลี่ยนมาเปนสวนปาลม
น้ํามนั เปนตน 
                     ๙.๔.๕ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรนํ้า 

 ปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในทะเลนอยและลําคลอง มีสาเหตุมาจากน้ําเสียที่
ระบายออกจากบานเรือนลงสูทะเลนอยโดยไมมีการบําบัด มกีารทิ้งขยะบางสวนลงในทะเลนอยโดยตรง การแช
ตนกระจูดกอนจะนําไปตากแหงและยอมสีทําใหเกิดน้ําเสีย มีสารเคมีอันตรายและโลหะหนักปนเปอนอยูในสี
เคมี การทิ้งน้ําลางชําแหละสัตวลงในทะเลนอย ก็เปนสาเหตุที่ทําใหวัชพืชน้ําโตเร็วและแพรกระจายไปทั่ว  
ทะเลนอย เนื่องจากมีธาตุอาหารสําหรับการเติบโตของพืชสูง 

นอกจากปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังกลาวแลวนั้น ระบบนิเวศทะเลนอย 
ยังประสบปญหาสภาวะยูโทรฟเคชั่น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาเชิงระบบ ที่เกิดจากตอบสนองทาง
กระบวนการชีวธรณี เคมีตอการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารพืช ในกรณีของทะเลนอยผลการศึกษา พบวา ธาตุ
ฟอสฟอรัส เปนปจจัยหนึ่งที่สาํคัญตอพลวัต ความถี่ของการเกิด และความรุนแรงของกระบวนการยูโทรฟเคชั่น 
ซึ่งแหลงกําเนิดที่สําคัญของฟอสฟอรัส คือ น้ํา เสียจากชุมชนโดยรอบและตะกอนบริเวณพื้นทองน้ํา 

                                                           
8 จิรารัตน พรเทวบัญชา.การจัดการพ้ืนที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง, คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.2555.น. 11-13 
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แหลงกําเนิดทั้งสองสวนนี้ ชวยรักษาระดับสภาวะยูโทรฟเคชั่นในทะเลนอย ใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
ปญหาทั้งสองดานที่ทะเลนอยกําลังประสบ มีการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ กันอยางใกลชิด ผานทาง
กระบวนการชีวธรณีเคมีระหวางองคประกอบที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งจะสงผลกระทบที่สลับซับซอนตอสมดุล
และกระบวนการเมตาบอลิซึมของระบบนิเวศ และสงเสริมใหสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มี
แนวโนมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหลายเทาตัวในอนาคตอันใกล โดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิซึ่งจะเปนปจจัยกําหนดที่ทําใหลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาใน
บริเวณพ้ืนท่ีรับน้ํา มีความแปรปรวนเพิ่มขึ้น โดยจะสงผลโดยตรงตอปริมาณสารมลพิษที่ระบายลงสูทะเลนอย 
รวมทั้งสมดุลของกระบวนการชีวธรณเีคมีและความเสถียรของระบบตอปจจัยคุกคามภายนอก 

การพื้นฟูความเสื่อมโทรม และแกไขปญหาสภาวะยูโทรฟเคชั่นในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําทะเล
นอย นับเปนปญหาสําคัญที่ตองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวน แนวทางการแกไข คือ ตองพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงและปฏิสัมพันธระหวางทะเลนอยและสิ่งแวดลอมโดยรอบ ในลักษณะภาพรวมของทั้งลุมน้ํา แนวทาง
ที่ควรดําเนินการเรงดวน คือ การลดมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีทราบตําแหนงแนนอนควบคูกับมลพิษจาก
แหลงกําเนิดที่ไมทราบตําแหนงที่แนนอน ทั้งนี้ การลดมลพิษจากแหลงกําเนิดที่ไมทราบตําแหนงที่แนนอน จะ
เกี่ยวของโดยตรงกับการฟนฟูความเสื่อมโทรมของพื้นท่ีปาและดินบริเวณตนน้ําและพรุควนเคร็ง เน่ืองจาก
สภาวะยูโทรฟเคชั่น เปนปญหาที่ซับซอนและสะสมเปนเวลานาน การแกไขปญหาดังกลาว ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองในเชิงบูรณาการที่นํามาตรการหลายๆ ดานมาใช ซึ่งอาจใชระยะเวลานานหลายป ถึงแมวา มลพิษจาก
แหลงกําเนิดตางๆ ที่ระบายลงสูทะเลนอย ถูกลดปริมาณลงอยางมาก สภาวะยูโทรฟเคชั่น อาจเกิดขึ้นไดอยาง
ตอเน่ืองอีกหลายป ทั้งนี้ เนื่องจากธาตุอาหารพืชจากตะกอนดินพื้นทองน้ํา ยังเปนแหลงพลังงานสํารองที่สําคัญ
ตอการเจริญเติบโตตอผูผลิตขั้นปฐมภูมิดังนั้น นอกจากการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษจากพื้นดินแลว อาจจะ
ตองลดการรบกวนทะเลนอยจากกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชน เพื่อใหระบบมีการฟนตัวและปรับตัวเองไดเร็ว
ขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดการในพื้นท่ีทะเลนอย จะไมเกิดผลเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ หากขาดการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
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    ๙.๔.๖ การคุกคามทรัพยากรนกน้ําและสัตวปา                                                                                            
   ในปจจุบันนกซึ่งเปนสัตวที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเล
นอยจังหวัดพัทลุง ถูกคุกคามและมีปริมาณลดลงเรื่อยๆจากการศึกษาประชากรนกในเขตหามลาสัตวปา   
ทะเลนอย ในชวงป พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓ พบวามีนกประจําถ่ินและนกอพยพทั้งสิ้น ๑๔๙ ชนิด ตอมาในป พ.
๒๕๔๓ จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ซึ่งรายงานไวในหนังสือชื่อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย พบวามีนก ๑๔๐ ชนิด ซึ่งลดลงไป ๙ ชนิด10 
ในป พ.ศ.๒๕๕๒ ศูนยวิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางไดทําการสํารวจพบวามีนกทั้งหมด ๑๐๑ 
ชนิดลดลงจากป พ.ศ.๒๕๔๓ จํานวน ๓๙ ชนิดและนกที่อยูในภาวะเสี่ยงใกลสูญพันธุ ไดแก นกชอนหอยขาว 
และนกที่ไมพบอีกเลยในทะเลนอย คือ เหย่ียว กิ้งกาสีดํา 

                                                           
9 ออนจันทร โคตรพงษ, อัศมน ลิ่มสกุล, วุฒิชัย แพงแกว, และบุญชอบ สุทธมนัสวงษ, “พลวัตของธาตุอาหารพืช ยูโทรฟเคชั่น 
และเมตาบอลิซึม ของระบบนิเวศในพ้ืนที่ชุมนํ้าทะเลนอย Nutrient Dynamics, Eutrophication and Ecosystem 
Metabolism in Thalenoi Wetland.วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม ปท่ี 6 เลมที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553.สถาบัน  
พัฒนบริหารศาสตร.น.๑๖. 
10 คณะจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขาลนครินทร,”เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาคร้ังท่ี ๓ การสรางความรูความ
เขาใจ การจัดทําขอเสนอแนะแนวเขตพ้ืนที่และมาตรการเพื่อประกาศ เขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา,”มีนาคม ๒๕๕๔,น.26-27 
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                      สาเหตุที่ทําใหนกมีความหลากหลายชนิดลดลง เน่ืองจากปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา การ
ทําลายทรัพยากรปาไม ปญหาไฟไหมปา ซึ่งสงปลกระทบโดยตรงตอแหลงที่อยูอาศัยของนกและสัตวปา 
เน่ืองจากเมื่อเกิดไฟไหมมักจะเกิดเปนเวลานาน และลุกลามครอบคลุมพื้นที่จํานวนมาก สงผลกระทบตอสัตว
ปาชนิดตางๆเชน เตาดํา เตาบัว เตานา พังพอน กระรอก ฯลฯนอกจากนี้ยังทําใหนกตาย หรือทําลายแหลงที่
อยูอาศัยและทาํรังวางไขของนก ทําใหนกตองหาที่อยูใหม เชน นกกาน้ําเล็ก นกกระสาแดง นายางเปย และนก
แขวกเปนตน 
                     นอกจากนี้ การเลี้ยงควายจํานวนมากก็สงผลกระทบตอทรัพยากรนกน้ําและสัตวปาเชนกัน 
เพราะการปรากฏตัวของควายจํานวนมาก และการเคลื่อนไหวของควายจะทําใหนกบางชนิดตื่นตกใจ และ
เหยียบยํ่ารังของนกท่ีสรางบนดินและกอหญา เชน นกแอนทุงใหญ นกตีนเทียน และนกกระแตแตแวด ในสวน
ของการคมนาคมทางน้ําโดยเรือนําเที่ยวและเรือประมงที่ใชอยูในทะเลนอยเปนเรือหางยาวขนาดกลางถึงใหญที่
แลนเร็วและมีเสียงดัง เมื่อแลนผานฝงูนกหรือเขาใกลบริเวณท่ีทํารังวางไขของนก จะมีผลกระทบตอการวางไข
ของนกเปนอยางมาก เพราะเสียงของเรือหรือคล่ืนจากเรือกระทบตอรังนกที่ทํารังอยูบนกอพืชน้ํา 
                     ๙.๔.๗  ทรัพยากรประมงและสัตวหายากลดลง 

การทําประมงเปนอาชีพที่มีความสําคัญของชาวบานในชุมชนรอบทะเลนอยและบริเวณ
ใกลเคียง จากรายงานการศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตสามารถยืนยันไดวาปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆลด
นอยลง เนื่องจากสาเหตุการทําประมงที่เกินศักยภาพของทรัพยากรประมง พรรณไมน้ําท่ีขึ้นอยูหนาแนน ทําให
มีพื้นที่ท่ีใหสัตวอาศัยลดลง ประกอบกับอาหารพ้ืนฐานของสัตวน้ํา เชน สัตวหนาดินกนทะเลนอย แพลงกตอน
พืช และแพลงกตอนสัตว ลดนอยลงเนื่องมาจากคุณภาพน้ําลดลง หรือดินโคลนใตผิวน้ํามีปริมาณกาซไอโดรเจน
ซัลไฟด (กาซไขน้ํา) เพิ่มข้ึน ความตื้นเขินของทะเลนอยโดยสวนรวมโดยเฉพาะจากตะกอนดินโคลน และถูกลา
เปนอาหารโดยสัตวอื่นๆเชน นาก ซึ่งชกุชุมมากขึ้น 

ปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลงทําใหระบบนิเวศทางน้ําเสื่อมโทรมลงดวย เชน การตายและ
ยอยสลายของพืชน้ําทําให DO ต่ําลง ซึ่งจะมีผลกระทบตอความชุกชุมของสัตวน้ํา หรือการที่มีน้ําเสีย ขยะ ที่
ถูกทิ้งลงสูทางน้ําเพิ่มข้ึน เปนที่นาสังเกตวาบริเวณพรุควนขี้เสียน ซึ่งไดรับน้ําเปรี้ยวมาจากปาพรุควนเคร็งมี
ความชุกชุมของสัตวต่ํามาก ปจจุบันสัตวน้ํามีผลผลิตเฉลี่ยต่ํากวา ๕ กก./ไร (ควรมีอยางนอย ๑๐ กก./ไร) สวน
น้ําเปรี้ยวก็มีสวนทําใหกระจูดหนูไดลุกลามออกไปสูกลางน้ําของทะเลนอยเปนจํานวนมาก ปญหาทรัพยากร
ทางประมงจึงมแีนวโนมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

นอกจากนี้ ยังพบการวางเครื่องมือจับปลาที่หนาแนนมาก โดยใชเครื่องมือประมงชนิดทําลาย
ลาง เชน อวนรุน ยาเบื่อ โพงพาง และเครื่องชอตปลา การใชเฝอกตาถ่ีที่ยาวมากในการดักปลา เปนตนลวน
เปนสาเหตุที่ทําใหทรัพยากรประมงในทะเลนอยเสื่อมโทรมลงอยางมากนักวิชาการประมงมีการตั้งขอสังเกตวา 
ปลาที่ลดนอยลงเกิดจากการใชเครื่องมือจับปลาที่มากเกินไป เพราะเมื่อจับปลาไดนอยลง ทําใหปลามีราคาแพง 
ชาวประมงยิ่งใชเครื่องมือจับปลามากขึ้น แมทางประมงจังหวัดจะจัดใหมีการปลอยพันธุปลาทุกป ชาวประมง
จะไปดักจับทันที และใชอวนหรือแหที่ตาถี่ลงเรื่อยๆทําใหปลาตัวเล็กถูกจับและโตไมทันที่จะขยายพันธุ11 
 
 
 
 

                                                           
11 อางแลว เชิงอรรถที ่๘,น. ๑๓ 
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๑๐.ทรัพยากรการบริหารขององคกร 
 
                    ๑.๑ อัตรากําลังของบุคลากร      

สําหรับขาราชการฝายประจําของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา โดยแบงสวนการ
บริหารออกเปนสํานักและกองงานตางๆ ดังนี้ คือ ๑. สํานักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองชาง               
๔. กองการศึกษา ซึ่งโครงสรางเปนไปตามรูปแบบการจําแนกตําแหนงระบบแทง ที่มาปรับเปลี่ยนรูปแบบ เมื่อ 
๑ มกราคม ๒๕๕๙  

 
 

ตาราง 1 : จํานวนขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจําและพนกังานจาง  
 

 
 
 
ตาราง 2 : การศึกษาของขาราชการ/พนักงาน จําแนกตามเพศ 
 

จํานวน

จางจากเงิน จางจากเงิน จางจากเงิน จางจากเงิน

อุดหนุนของรัฐ รายไดของทองถ่ิน อุดหนุนของรัฐ รายไดของทองถ่ิน

จํานวนตําแหนงท้ังหมด 38 1 1 3 36

จํานวนตําแหนงท่ีมีคนครอง 29 1 1 2 30

จํานวนตําแหนงท่ีไมมีคนครอง 9  -  - 1 6

จํานวนลูกจางประจํา จํานวนพนักงานจาง

ขาราชการ/พนักงาน
อัตรากําลัง

รวม ชาย หญิง

ปริญญาเอก  -  -  -

ปริญญาโท 14 4 10

ปริญญาตรี 13 3 10

ตํ่ากวาปริญญาตรี 2 2  -

รวม 29 9 20

ระดับการศึกษา
จํานวนขาราชการ/พนักงาน (คน)
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 ตาราง 3 : จํานวนขาราชการ/พนักงาน จําแนกตามสายงาน ประเภทตําแหนง และระดับตาํแหนง  

 

 
 
 

แบบรายงานขอมูลทะเบียนประวตัคิอมพิวเตอร 
สังกัดเทศบาลตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนนุ  จังหวดัพทัลุง 

ลาํดบั 

ขอ้มลูบคุคล การศกึษา ปฏบิตัริาชการ 

  คาํนํา 

หน้าชอื 

ชอื 

  

สกุล 

  

เลขประจาํตวั 

ประชาชน 

ว/ด/ป เกดิ 

  

วฒุิ

การศกึษา 

  

สาขา 

  

จากสถาบนั 

  

ตาํแหน่ง 

ปัจจุบนั 

ว.ด.ป.ท ี

ดาํรง

ตาํแหน่ง 

ระดบั 

  

ว/ด/ป ทเีขา้ 

รบัราชการ 

ปี

เกษยีณ 

พ.ศ. 
1 นาย ชศูกัด ิ พจนากนกกุล 3930500910789 07/10/2506 ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์ ม.รามคําแหง ปลดัเทศบาล 01/03/2556 กลาง 16/09/2539 2567 

2 นาย ชาํนาญ ทองดํา 3930500907320 19/08/2509 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ทกัษณิ หวัหน้าสาํนกัปลดัเทศบาล 01/06/2555 ตน้ 02/09/2539 2569 

3 นาย วรีะ แกว้พูล 3930500363753 22/11/2518 ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์ ม.รามคําแหง หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ 01/04/2557 ตน้ 01/11/2549 2579 

4 นาย พเิชษฐ ์ พรหมเชก็ 5930590017040 15/01/2524 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ทกัษณิ หวัหน้าฝ่ายปกครอง 01/07/2563 ตน้ 03/08/2547 2584 

5 น.ส กฤตกิร บุญจนัทร ์ 3930500904304 16/12/2522 ปรญิญาตร ี นิตศิาสตร ์ ม.รามคําแหง นิตกิร 16/10/2555 ชก. 01/03/2549 2582 

6 นาง กรธนชั วเิชยีรบุตร 3930500317468 30/08/2514 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ปทุมธาน ี นกัจดัการงานทวัไป 18/01/2560 ชก. 06/03/2549 2574 

7 นาย อภากร พลูขาว 3800700163848 18/03/2522 ปรญิญาตร ี รฐัประศาสตร์บณัฑติ 

ม.ราชภฎั

นครศรธีรรมราช 

นกัวเิคราะห์นโยบาย 

และแผน 01/01/2559 ชก. 01/08/2548 2582 

8 น.ส. สถาพร ขนุทอง 3930100985609 30/03/2520 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ทกัษณิ นกัพฒันาชมุชน 26/02/2561 ปก. 06/05/2548 2580 

9 นาง พรรณกาญจน์ ขนุนุ้ย 1800700146483 05/082533 ปรญิญาตร ี รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ราชภฎัจนัทรเกษม นกัทรพัยากรบุคคล 01/02/2561 ปก. 01/02/2561 2593 

10 นาง วนัด ี มุสกิวงศ ์ 3930500151691 13/05/2514 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ปทุมธาน ี เจา้พนักงานธุรการ 08/12/2551 ชง. 16/06/2540 2574 

11 นาง จุรรีตัน์ กาละกาฬ 3930500393067 05/05/2523 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ปทุมธาน ี เจา้พนกังานธุรการ 28/10/2557 ชง. 01/07/2547 2583 

12 จอ. นรศิ จนัทรท์พิย ์   3900200233129 01/10/2514 ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์ ม.แม่โจ ้

จพง.ป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 13/06/2559 ชง. 01/05/2539 2575 

13 น.ส ยุภาวด ี คงดํา 1930500023760 08/05/2528 ปรญิญาโท สาธารณสขุชมุชน ม.ราชภฏัสงขลา เจา้พนักงานสาธารณสขุ 13/06/2559 ชง. 20/12/2553 2588 

14 นาง รตกิร บุญสนิท 3930500639490 12/08/2515 ปรญิญาตร ี การจดัการทวัไป ม.ราชภฎัสงขลา ผูอํ้านวยการกองคลงั 01/12/2554 ตน้ 01/08/2540 2575 
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ลาํดบั 

ขอ้มูลบุคคล การศกึษา ปฏบิตัริาชการ 

คํานํา 

หน้าชอื 

ชอื 

  

สกุล 

  

เลขประจําตวั 

ประชาชน 

ว/ด/ป เกดิ 

  

วฒุกิารศกึษา 

  

สาขา 

  

จากสถาบนั 

  

ตําแหน่ง 

ปัจจุบนั 

ว.ด.ป.ท ี

ดํารงตาํแหน่ง 

ระดบั 

  

ว/ด/ป ทเีขา้ 

รบัราชการ 

ปี

เกษยีณ 

พ.ศ. 

15 นาง สภุญิญา เรอืงนิม 3930501064920 09/05/2512 ปรญิญาตร ี การจดัการทวัไป ม.สโุขทยัธรรมาธริาช หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได ้ 01/12/2557 ตน้ 19/09/2540 2572 

16 นาง อรอุมา แสงสวา่ง 3930500606630 06/09/2523 ปรญิญาตร ี รฐัศาสตร ์ ม.รามคําแหง เจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี 18/10/2555 ชง. 17/11/2546 2583 

17 นาย สมพร จุลศร ี 3930100022878 10/08/2519 ปวส. การบญัช ี วท.พทัลงุ เจ้าพนกังานจดัเกบ็รายได ้ 09/08/2555 ชง. 07/08/2549 2579 

18 น.ส กลัยาณี ศรสีขุ 3930100414091 06/09/2523 ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัทติ ม.สโุขทยัธรรมมาธริาช เจ้าพนกังานพสัดุ 05/10/2559 ชง. 20/05/2551 2584 

19 นาย อานุวฒัน์ วฒันรตัน์ 3930500614292 13/04/2518 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ ม.ทกัษณิ ผูอ้ํานวยการกองช่าง 01/06/2554 ตน้ 02/06/2540 2578 

20 นาย อดเิรก นวลคง 3930500813333 12/06/2525 ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร ์ วศิวกรโยธา 02/04/2561 ชก. 01/07/2554 2585 

21 นาย อํานาจ สงัขเ์หลอื 3930500906978 02/05/2525 ปวส. ชา่งก่อสรา้ง วท.พทัลงุ นายชา่งโยธา 15/08/2556 ชง. 15/08/2548 2585 

22 น.ส อารยี ์ เหลอือจนัทร์ 3930500686366 09/02/2518 ปรญิญาตร ี

การจดัการงานช่างและ

ผงัเมอืง ม.สงขลานครนิทร ์ นายชา่งโยธา 21/08/2558 ชง. 01/12/2548 2578 

23 น.ส กุสมุา ทองอ่อน 3930500519851 05/12/2512 ปรญิญาโท การบริหารการศกึษา ม.ทกัษณิ ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา 01/03/2555 ตน้ 01/05/2541 2573 

24 นาง อญัชล ี เพชรทองดว้ง 3930700061327 02/04/2519 ปรญิญาโท การบริหารการศกึษา ม.รามคําแหง หวัหน้าฝ่ายบรหิารการศกึษา 01/04/2557 ตน้ 31/08/2550 2579 

25 น.ส. สจุริา ทองขาว 3930500942711 16/12/2518 ปรญิญาโท การบริหารการศกึษา ม.กรงุเทพธนบรุ ี นกัวชิาการศกึษา 01/08/2550 ชก. 01/08/2550 2578 

26 นาง อุไรวรรณ เพชรสวุรรณ 3930500785984 06/06/2508 ปรญิญาตร ี ปฐมวยัศกึษา ม.สโุขทยัธรรมาธริาช คร ู 01/11/2561 คศ.2 01/08/2555 2568 

27 นาง สวุรรณา ชดูํา 3930500810474 25/11/2514 ปรญิญาตร ี การศกึษปฐมวยั ม.ราชภฏัสวนดุสติ คร ู 01/08/2557 คศ.1 01/08/2555 2575 

28 นาง วนัด ี สงช ู 3930500785861 01/08/2522 ปรญิญาตร ี การศกึษาปฐมวยั ม.ราชภฏัสวนดุสติ คร ู 01/05/2563 คศ.2 26/01/2555 2582 

29 นาง เอมอร แกว้หลบิ 3930300346189 03/07/2509 ปรญิญาตร ี การศกึษาปฐมวยั ม.ราชภฏัสวนดุสติ คร ู 01/08/2555 คศ.2 01/08/2555 2569 

 รวม  คน 
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ตาราง 3 : จํานวนขาราชการ/พนักงาน จําแนกตามสายงาน ประเภทตําแหนง และระดับตาํแหนง (ตอ) 
ปลัดเทศบาล ขอมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63 

งบหนาแบบรายงานตามกรอบอัตรากําลังขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดพัทลุง 

หนวยงาน 

จํานวน ขาราชการพนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง ตามกรอบ มีคนครอง มีอัตราวาง 

ทองถิ่น ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง อัตรากําลัง ทุก
ตําแหนง 

รวมทุก
หนวย 

(แหง) ตาม
กรอบ 

มีคน
ครอง 

ท่ีวาง ตาม
กรอบ 

มีคน
ครอง 

ท่ีวาง ตาม
กรอบ 

มีคน
ครอง 

ที่วาง รวมทุก
หนวย 

จํานวน
(คน) 

ทุกตําแหนง 

ทต.พนางตุง 1 36 29 7 2 2 0 39 29 10 77 60 17 

รวม 1 36 29 7 2 2 0 39 29 10 77 60 17 
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         1.2 งบประมาณ 

                ๑.3 ระเบียบกฎหมาย และการจัดการ      

                   1.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐ (หมวด ๑๔ การปกครองทองถิ่น) 
  มาตรา ๒๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑ ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ท้ังน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กฎหมายบัญญัติ 

         การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในดานรายได จํานวนและความหนาแนนของประชากร และ
พื้นที่ที่ตองรับผิดชอบ ประกอบกัน 

         มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

         การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจ
โดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนนิการใด ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาที่
และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 

          ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ
นั้นก็ได  

งบประมาณเงินอุดหนนุท่ัวไประบุวัตถุประสงค ที่ไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจายจริง (บาท) 

1 เงินบําเนจ็บํานาญลูกจาง 95,952.36 

2 เงินสิทธิ์ประโยชนถานยโอน (กสจ.) 7,808.40 

3 คาจางประจาํบุคลากรถายโอน 260,280.00 

4 คาวัสดุโครงการปองกันโคโรนา 37,320.00 

5 คาจัดซื้ออุปกรณหองเรียน (DLTV) 30,200.00 

6 กอสรางถนน คสล.สายบานนายวชิัย-โรงเหลา ม.3 218,000.00 

7 กอสรางถนน คสล.สายโคกยาง ม.5 5,130,000.00 

รวม 5,779,560.76 
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         รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการ
จัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให
สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ ในระหวางท่ียังไมอาจดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพลางกอน 
                    กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาการเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทําเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต
และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการ
กาวกายการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสวนทองถิ่นดวย 
                      มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันเพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือการ
สับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได 
                     มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง 

ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ินหรือในกรณี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอ่ืนก็ได แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไวในรฐัธรรมนูญดวย 

มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหาร
ทองถิ่นเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนใน
ทองถ่ิน 
                    มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อ
เสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

๑.3.๒ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังน้ี 
  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  ๒. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  ๓. การจัดใหมีและการควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื ทาขาม และที่จอดรถ 
  ๔. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
  ๕. การสาธารณูปการ 
  ๖. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
  ๗. การพาณชิยและการสงเสริมการลงทุน 
  ๘. การสงเสริมการทองเที่ยว 
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  ๙. การจัดการศึกษา 
  ๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เดก็ สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  ๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  ๑๒. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
  ๑๓. การจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  ๑๔. การสงเสริมการกีฬา 
  ๑๕. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
  ๑๖. สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑๗. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  ๑๘. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล 
  ๒๐. การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
  ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
  ๒๒. การจัดใหมีการควบคุมการฆาสัตว 
  ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
  ๒๔. การจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  ๒๕. การผังเมอืง 
  ๒๖. การขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  ๒๗. การดูแลรกัษาที่สาธารณะ 
  ๒๘. การควบคุมอาคาร 
  ๒๙. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓๐. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๓๑. กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
                  ๑.3.๓ อํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)  
 มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  
  (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
            (๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  (๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
  (๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
  (๖) ใหราษฎรไดรบัการศกึษาอบรม 
  (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
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  (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
  (๙) หนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
  (๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (๒) ใหมีโรงฆาสัตว 
  (๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (๖) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
  (๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  (๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (๙) เทศพาณิชย 

 10. การผังเมือง 
  เทศบาลตําบลพนางตุง ยังไมไดจัดทําผังเมืองเพื่อการพัฒนาและใชประโยชนพื้นที่ แตอยู
ภายใตกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ 2560“เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผัง
เมืองรวมในทองท่ีจังหวัดพัทลุง เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ.๒๕๕๘ บัญญัติวา การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
นี้” 

12
การใชประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดจําแนกประเภททาย

กฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งประกอบดวย  
- เขตสีชมพู ท่ีดินประเภทชุมชน  
- เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
- เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรกัษปาไม  
- เขตสีฟา ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

                                                           
12 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ 
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การใชประโยชนที่ดินของเทศบาลตําบลพนางตุง ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชน
ที่ดิน ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง ตามท่ีกําหนดไวในขอ 5 คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๑๖ ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดินประเภท
ชุมชน มีรายการดงัตอไปนี้ (ขอมูลลงไวเฉพาะพื้นท่ีคาบเก่ียวกับเทศบาลตําบลพนางตุง)  

๑.๓ ดานเหนือ จดเสนตั้งฉากกับถนนสายพนางตุง-แหลมโตนด ฟากตะวันตกที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสายพนางตุง - แหลมโตนด บรรจบกับถนนสายศาลาเจาแมอุบล-โคกศักดิ์ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย
พนางตงุ-แหลมโตนด เปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับศูนยกลางถนนสายศาลาเจาแมอุบล -
โคกศักดิ์ เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายศาลาเจาแมอุบล-ปลายตรอก เหมืองโคกจูด          
ฝงใต และคลองตะเคร็งฝงใต 
                    ดานตะวันออก จดเขตหามลาสัตวปา ทะเลนอย คลองยวน ฝงตะวันตกและแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาคลองยวน 

ดานใต จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พท.๕๐๕๐ แนวเขตปา
สงวนแหงชาติ ปาคลองยวน ทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๗ ฟากตะวันออกเสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท พท.
๔๐๐๗ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกและทิศใตจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับถนนสายควนพนางตุง-สามแยก
ทาประดู ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับถนนสายควนพนางตุง-สามแยกทาประดู ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนสายควนพนางตุง-สามแยกทาประดูบรรจบกับถนนสายไสกลิ้ง ซอย ๒ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสายควน
พนางตุง-สามแยกทาประดูเปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายไสกลิ้ง ซอย 
๒ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ 
บรรจบกับถนนสายไสกลิ้ง ซอย ๒ ไปทางทศิใตตามแนวทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร 

ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ เสนตั้ง
ฉากกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔๐๔๘ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ 
บรรจบกับทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ 
เปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ และเสน
ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายพนางตุง-แหลมโตนด 

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนท่ีดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้ (ขอมลูลงไวเฉพาะพื้นท่ีคาบเกี่ยวกับเทศบาลตําบลพนางตุง) 

๓.๒ ดานเหนือ จดแนวเขตผังเมอืงรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด
พัทลุงกับจังหวัดนครศรธีรรมราช 

ดานตะวันออก จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขียว ปาสงวนแหงชาติปาคลองยวน และเขต
หามลาสัตวปา ทะเลนอย คลองตะเครง็ ฝงใต ทะเลนอย คลองตะเคร็ง ฝงเหนือเหมืองโคกจูด ฝงเหนือ เสนขนาน
ระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายศาลาเจาแมอุบลปลายตรอก เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสายศาลาเจาแมอุบล-โคกศักดิ์ เสนตั้งฉากกับถนนสายพนางตงุ-แหลมโตนด ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ถนนสายพนางตุง-แหลมโตนดบรรจบกับถนนสายศาลาเจาแมอุบล-โคกศักดิ์ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย
พนางตุง-แหลมโตนดเปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสายพนางตุง-แหลม
โตนดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ เสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ บรรจบกับทางหลวง
ชนบท พท.๔๐๐๑ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๔๘ 
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เปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ เสนตั้งฉากกับทาง
หลวงชนบท พท.๔๐๐๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ บรรจบกับถนนสายไสกลิ้ง 
ซอย ๒ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๑ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับ
ศูนยกลางถนนสายไสกลิ้ง ซอย ๒ เสนต้ังฉากกับถนนสายควนพนางตุง-สามแยกทาประดู ฟากตะวันออก ท่ีจุดซึ่ง
อยูหางจากถนนสายควนพนางตุง-สามแยกทาประดู บรรจบกับถนนสายไสกลิ้ง ซอย ๒ ไปทางทิศใตตามแนวถนน
สายควนพนางตุง-สามแยกทาประดูเปนระยะ ๓๐๐ เมตร เสนตรงท่ีลากจากเสนตั้งฉากกับถนนสายควนพนางตุง -
สามแยกทาประดูฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๗ 
ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท พท.๔๐๐๗ ฟากตะวันตก เสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง
ชนบท พท.๕๐๕๐ และทะเลสาบสงขลา 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๕ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสี
เขียวใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้ (ขอมูลลงไวเฉพาะพื้นที่คาบเกี่ยวกับ
เทศบาลตําบลพนางตุง) 

๔.๒ ดานเหนือ จดคลองบานสวน ฝงใต คลองกระถิน ฝงใต และคลองปากประ ฝงใต 
ดานตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา  
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๐ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสี

ขาวใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้ (ขอมูลลงไวเฉพาะพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลตําบล
พนางตงุ) 

๖.๒ ปาสงวนแหงชาต ิปาเขียว ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองยวน และเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน 

ประเภทที่โลงเพื่อการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้ (ขอมูลลงไวเฉพาะพื้นที่คาบเก่ียวกับเทศบาล
ตําบลพนางตุง) 

๗.๑ เขตหามลาสัตวปา ทะเลนอย 
๗.๒ ทะเลสาบสงขลา 
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สวนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

     ๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. 2561 - 2580) 
สถานการณแนวโนม วิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 

1.1.1 บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ เปนตนมา   

ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับ เปนประเทศในกลุม
บนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอม ที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทาย ตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูใน ระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปใน
ชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุ หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มท่ี โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได
อยางเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับ ความ
ตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ   
ตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง พื้นฐาน
ตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมี ปญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลัก ท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปน ประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ํา อยางย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟูการใชและการรกัษาทรัพยากร อยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน 
สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็ว                      

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ 
ประชาชน ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลด ความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลัก
เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 
                      ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนา ประเทศในมิติ
ตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทนุและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว 
                    1.1.๒ ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปน
ประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ ประเทศ
เพื่อนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงตองให ความสําคัญกับ
ปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกัน หลายมิติที่อาจเปนประเด็น
ทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนกับประชาชน        
ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคขีองคนในชาติ ที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐอาทิองคการระหวางประเทศและ บรรษัท
ขามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ และมาตรฐานสากลตาง ๆ ทั้งในดาน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจ และการเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรม ขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด 
การคามนุษยและการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมและ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะเปนปจจัย
สนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย มีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนม
สําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการ
ที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔           
จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้น อยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผล ตอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน 
ตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาค และความกาวหนา
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและ การยายถ่ินมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออก ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือ ทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงข้ึน ทั้งนี้การยายถิ่น
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปน
ประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบาน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
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การยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการ พัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่ง
ทําใหเกิดความเสี่ยงตอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิต และทรัพยสิน ระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่อง กับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา 
ขณะที่ระบบนิเวศตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปได คอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกและความเสื่อมโทรม ของระบบนิเวศตางๆดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะ
มีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญ และความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมี
ความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนา ตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆที่สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารสี
จะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 

แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติท้ังในสวนของ      
การจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ       
ความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ ท่ีซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอรรูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือการ
เคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูเทคโนโลยี และสินคาและบริการ การ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยาก การเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรค
อุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศ มีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความ
เหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นไดหากไมมีมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ 
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียม ความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐาน และองคความรู
สมัยใหมมีระดับ ความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตาง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงาน   
ที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน ดวย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีปรบัตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตนที่จะทําให
เกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมคีวามแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาว จะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว       
มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศ อยางมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ ทุกดานการพัฒนาที่เก่ียวของ มีความ
รวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของ หุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยางบูรณา
การ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของ ซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ มีความรูสมรรถนะ และทักษะ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวให
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สามารถดําเนินชีวิตไดอยาง มีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและ
กติกาใหมๆ และ มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนา
ระบบ และปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสราง พ้ืนฐาน รวมท้ัง
การใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถ ยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบาย ไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิด
การสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการ เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ 
อาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนา และขยาย
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ
ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสกฎหมาย 
ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่
สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้ง ทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมท้ังใหความสําคัญของ การรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพื่อกระชับและสราง สัมพันธไมตรีเสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษา ความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตาง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

ดังน้ัน ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อให
เกิดการปรบัตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศ
เจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาว ที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลัก
ในดานตาง ๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็ง
และจุดเดนของประเทศ และปรบัปรุงแกไข จุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปน
เปาหมายใหญในการขับเคลื่อน ประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืนๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตรภารกิจ และพื้นที่ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีพิเศษตาง ๆ อาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

1.1.3 วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพื่อสนองตอบ              
ตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของ สถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปน
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ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ มีความมั่นคง
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี
ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความย่ังยืน 
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกัน
ตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสราง
รายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับ
กับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ 
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ
สมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                      ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการรกัษา และการฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณมากขึ้นและส่ิงแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
                        โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 
                    ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
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๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
1.1.4 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการ
พัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทําใหประเทศไทยมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนา
ยกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ ประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆได อยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มี
วินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมได
อยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมมีใครถูกทิ้ง ไวขางหลัง 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง      
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชา
รัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติ ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต
ละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังน้ี 

(๑) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
และทกุระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่
กําหนด 

(๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิตบินพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรบักับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปู
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ทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 
โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ 
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศ
ไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับ
การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ
ไดในคราวเดียวกัน 

(๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การ
พัฒนาท่ีสําคญัเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้ง
กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

(๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนา
ที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม
ใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดย
รัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคณุภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

(๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยาง
บูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวม
ในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพื้นฐานการเตบิโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืน
เพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

(๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” 
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปน
ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและ
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สราง จิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ 
ชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา
และเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
                ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
  ๑.๒.๑ ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบัน ที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
                     ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
                     เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิด
การรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของ
ยุทธศาสตรชาติที่กลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาที่กําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับตางๆ ควรจะ
ยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังน้ัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนํา
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนํายุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง ๖ 
ดานที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เปนสําคัญ 
                   
                    ๑.๒.๒ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
  สศช.ไดนําความคิดเห็นจากการประชุมประจําป ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกรางแนวคิด
ยุทธศาสตร และนําเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตรหลัก 
ดังนี้ 
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                   ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนษุย  
  พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟูและ
ดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย 
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเปนฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการ
ลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพื่อสรางสุขภาวะที่ดี การสรางความอยูดี
มีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
  ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคน
ในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึง
การศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรู
และทักษะที่เหมาะสม เนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทาง
สังคมขั้นพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมี
ชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสราง
โอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะ
นําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย 
                    ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
  ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เปน
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต
เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
ธุรกิจภาพยนตร การศกึษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน 
  ทั้งนี้ โดยจะใหความสําคญักับรปูแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
การคา การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ ซึ่งเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศ
รายไดสูง ที่มีการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว 
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                    ๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  มุงอนุรกัษฟนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม บริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ ตามเปาหมายระยะยาวพัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงานเพื่อ
ปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
ยั่งยืน 
                    ๕) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
   ใหความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม    
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) 
ความสามัคคขีองคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความ
สงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝงทะเล 
เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง (๕) สรางความเชื่อมั่น
และพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถ
ปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร (๗) รกัษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทาง
ทะเล (๘) เสรมิสรางความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหวางประเทศ รวมท้ัง
พัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ไดอยางเปน
รูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนา
ดานความมั่นคง 
                     ๖) ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
   เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรบัผิดชอบและตรวจสอบ
ไดอยางเปนธรรมรวมทั้งประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวาง
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถิ่นใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการ
คอรรัปชั่น ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ
และบรรลุเปาหมายที่วางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗ 
                      ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
                       การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนนการ
พัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหาร
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จัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนสงสินคาระหวางประเทศที่ไดมาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหม
ของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริม
ผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 
                    ๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้ังการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรงุสภาพแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ทั้งการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบรกิารใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพ
การแขงขันท่ีสูงขึ้น เสริมสรางสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพื่อเปนรากฐานการดํารงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้งเพื่อแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ที่เก่ียวของ อันจะสนับสนุนให
ประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศ
ที่มีรายไดสูงในอนาคต 
                   ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของพื้นท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักบรเิวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 
  ๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค  
  กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนา
ความรวมมือกันระหวางประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การคา
มนุษย และอื่นๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการ
รองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) 
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การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค และการ
สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การ
ใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเปนฐานความ
รวมมือในเอเชีย                   
 
            ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
                1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต 
  (๑) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต 
  ภาคใตมีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ 
สรางรายไดใหกับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝงทะเลทั้งสองดาน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝงที่เปน แหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ไดแก 
ยางพาราและปาลมน้ํามันซึ่งเปนแหลงผลิตและแปรรูปที่สําคัญของประเทศยังเปนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใตมี
ความไดเปรียบดานสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อยูใกลเสนทางการคาโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาค
อ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก 
                      ดังนั้น การพัฒนาภาคใตควรพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมี
ชื่อเสียง ของแหลงทองเที่ยวระดับโลก พรอมกับพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาการเชื่อมโยงการคา การลงทุน กับภูมิภาคตางๆ ของโลก 
                    (๒) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร “ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปน
ศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับ
ภูมิภาคอ่ืนของโลก”  
   
                    (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 
ยุทธศาสตรที ่๑ พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคณุภาพ ช้ันนําของโลก                                            
                     แนวทางการพัฒนา  
  ๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยว ท่ีมีชื่อเสียงของภาค 
เชน ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเปะ เปนตน เพื่อเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อยางย่ังยืน ดวยการพัฒนาระบบบริการ พื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก (ระบบขนสงและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคํานึงถึงมาตรฐาน ความสะอาดและ
ปลอดภัยของสถานที่ทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการทองเที่ยว ระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว ควบคูกับการสงเสริมธุรกิจบริการตอเน่ืองกับการทองเที่ยว อาทิ ศูนยประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจ
โรงแรม รานอาหาร การผลิตและจาหนายสินคาที่ระลึก และธุรกิจบริการ ดานการแพทย โดยการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล 
เชน ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน การแพทยเฉพาะทาง เปนตน รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรดานทักษะภาษา และ
บริการทองเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูล และประชาสัมพันธการทองเที่ยวและสงเสริม
การตลาดสําหรับนักทองเท่ียวตางชาติระดับบน (High End) 
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  ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยวเรือสําราญ และการทองเที่ยว เชิงอาหาร เพื่อการ
ทองเที่ยวของภาคไปสูแหลงทองเท่ียวชั้นนาระดับโลก โดยการปรับปรุงทาเรือ ปรับปรุงพิธี ตรวจคนเขาเมืองของ
ผูโดยสารเรือสําราญ การบริหารจัดการทาเรือใหมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
เหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสําราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม บริการตอเนื่องและธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวเรือสําราญและการทองเท่ียวเชิงอาหาร พัฒนาเสนทางทองเที่ยว ใหเชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน สรางความพรอม ของชุมชนเพื่อรองรับ
การทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตามแนวชายฝงที่เปนแหลงทองเท่ียว รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลทองเที่ยว การประชาสัมพันธ 
และการตลาดการทองเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา ดานอาหาร เปนตน 
  ๓) พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ ขนสง
มวลชน (Monorail) เพื่ออานวยความสะดวกในการใหบริการนักทองเที่ยว โดยเรงรัดพัฒนาระบบขนสง มวลชน 
(Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีตางๆ ใหทันสมัย การรักษาสภาพแวดลอมและการใช พลังงาน
ทดแทน การพัฒนาระบบขอมูลการแจงเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ํา การเตือนภัย ภัยพิบัติ 
การใชระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงขายการคมนาคมใหเชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ การบูรณาการ
เชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกําจัดขยะและนํ้าเสีย รวมทั้งการสราง จิตสํานึกของ
ประชาชนในการมีสวนรวมและทาประโยชนเพื่อสวนรวมในดานสิ่งแวดลอม 
  ๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว ทางทะเลที่มี
ชื่อเสียง อาทิ เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี และอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช และ
แหลงทองเที่ยวชายหาดใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมและมีการเชื่อมโยงโครงขาย ทองเที่ยวบริเวณชายฝงทะเล
อาวไทยกับชายฝงทะเลอันดามัน รวมท้ังเชื่อมโยงสูเขตการพัฒนาการทองเท่ียว ฝง ทะเลตะวันตก (The Royal 
Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟนฟูแหลงทองเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคใหมี
มาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน เพื่ออํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลง ทองเท่ียวอ่ืนๆ สงเสริม
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแล และปองกันปญหาสิ่งแวดลอมใน แหลงทองเท่ียว สราง 
route เชื่อมโยงการทองเที่ยว จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวของภาค 
  ๕) พัฒนากิจกรรมและบริการทองเที่ยวรูปแบบใหมใหมีความหลากหลายเพ่ือสราง มูลคาเพิ่ม
ใหกับการทองเที่ยวที่สาํคัญของภาค อาทิ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พรอมทั้งสงเสริมความคิด สรางสรรคเพื่อ
พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑและบริการทองเท่ียว อาทิ ผลิตภัณฑสมุนไพร (อาทิ ขมิ้นชัน เถาวัลยเปรียง หัวรอยรู) 
และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎรธานี และพัทลุง) ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม (วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเกา (จังหวัด สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) 
และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (อนุรักษ รักษา และพัฒนา Satun Geo Park ใหเปนอุทยานธรณีโลก Global Geo 
Parkตอไป) การทองเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎรธานี) การทองเที่ยวเชิงเกษตร การ
ทองเท่ียวเชิงธุรกิจและบริการ และการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหลงทองเที่ยว ใหมี
เรื่องราวที่เปนเอกลักษณของแตละพื้นที่ และระบบ สาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหลง
ทองเที่ยว พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกใหรองรับ การทองเที่ยวรูปแบบตางๆ และระบบขนสงสาธารณะที่มีความ
ปลอดภัยเขาสูแหลงทองเท่ียว พัฒนา ผูประกอบการในทองถ่ินและสรางการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
เปนเครือขายอาสาสมัครทองเที่ยว และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
พัฒนาระบบปองกันและแกไข ปญหาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ประชาสัมพันธและการเขาถึงขอมูลดานการ
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ทองเท่ียวผานระบบ การสื่อสารสาธารณะท้ังในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการ
ทองเที่ยว 
  ๖) สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนใหมีความเขมแข็งและสอดคลองกับศักยภาพของ พ้ืนท่ี โดยการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพใหมีมาตรฐาน สนับสนุนดานวิชาการ สรางนวัตกรรมและ สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อใหองคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงพา ตนเอง รวมทั้ง
เปนผูประกอบการที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน ใชอัตลักษณความโดดเดน บนฐานของ
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนเปนจุดขาย ยกระดับการใหบริการดานการทองเที่ยวที่มี มาตรฐานของ
ชุมชน สรางเครือขายการทองเท่ียวชุมชนใหเชื่อมโยงกับผูประกอบการทองเท่ียวรายใหญ ตลอดจน สนับสนุนการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินคา OTOP และสินคาที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน และ เพ่ือเปนแหลง
สรางงานและกระจายรายไดสูทองถ่ินและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑและ บรรจุภัณฑ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนผานชองทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน (เว็บไซดและแอพลิเคชั่น
ตางๆ) 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหม ของประเทศ 

  แนวทางการพฒันา 

  ๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ–สะเดา ที่ครบวงจรและ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) โดย
การสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการผลิต
ผลิตภัณฑยางพาราปลายนํ้าที่มีมูลคาสูง เชน การใชยางพาราเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ ที่ใชในงานวิศวกรรม
หรือใชในอุตสาหกรรม (แผนยางปูพื้น แผนปูคอกสัตว ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน และผสมยางมะ
ตอยสําหรับราดถนนใหม) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย (วัสดุจัดฟน อุปกรณเพื่อการเรียน การสอนทาง
การแพทย และสายน้ําเกลือ) ตลอดจนสงเสริมการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางที่มีการออกแบบ ที่ทันสมัย เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมของภาคและเปนฐานเศรษฐกิจที่สรางรายไดอยางยั่งยืน พัฒนาระบบตลาด
ยางพารา (ตลาดทองถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายลวงหนา) ใหมีความเขมแข็ง และมีระบบการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใชเปนตลาดอางอิงที่นาเชื่อถือของผูซื้อ-ขาย ยางของประเทศ
และตลาดโลก 
  ๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี และ
ชุมพร เพื่อใหเปนอุตสาหกรรมใหมของภาค และสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ํามันปาลม รวมทั้งสงเสริม การผลิตและ
จัดจาหนายผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดตางประเทศ และพัฒนา ความรวมมือในการ
กําหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามันของอาเซียน และกลไกความรวมมือ ระหวางประเทศเพื่อน
บาน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญของโลกในการกําหนด มาตรฐานราคาน้ํามัน
ปาลมเพื่อเพ่ิมอํานาจการตอรองในตลาดโลกและสรางเสถียรภาพดานราคา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพดานปาลมน้ํามันและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง และการพัฒนาสูโรงงานตนแบบ 
  ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหกับยางพาราและปาลมน้ํามัน รองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขาย นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ ใหมๆ อาทิ เครื่องสําอาง และ



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๑๑๖ 
 

 

ผลิตภัณฑอาหาร เปนตน การประชาสัมพันธและทาการตลาดผลิตภัณฑใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการจาหนาย
ยางพาราไดมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เชน ขาว 
(ขาวสังหยด ขาวหอมกระดังงา ขาวเล็บนก) ไมผล (กลวยหอมทอง มะพราว ทุเรียน มังคุด สมโอ)กาแฟ (กาแฟโร
บัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อใหเปนสินคามูลคาสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
สงออก อาทิ เวชสําอาง ยาสมุนไพร เปนตน โดยการสงเสริมความรูดานกระบวนการผลิตที่ ปลอดภัยและ
สนับสนุน การใชภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุงการปลูก การบํารุงรักษา การเก็บ
เก่ียว และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางความหลากหลายของสินคาและ บรรจุภัณฑ การพัฒนาระบบ
ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบยอนกลับ ได พัฒนาระบบขนถายสินคา
และหองเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การตอยอดการพัฒนาการผลิตสูระบบ เกษตรมาตรฐานตางๆ อาทิ เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย เปนตน สงเสริมการสรางตราสินคาอัตลักษณ เชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน อาทิ 
การทองเท่ียว การทาเกษตรแปลงใหญในพื้นท่ีที่เหมาะสม (Zoning) สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบสถาบัน
เกษตรกร/สหกรณ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต การดําเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และ
ประกอบธุรกิจออนไลนผานเครือขายการสื่อสารสาธารณะ และเพิ่มชองทางตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) 
  ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ําชายฝงและการทา อุตสาหกรรมประมง
ทะเลที่ไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสุขอนามัยและเปนไปตาม กฎกติกาสากล การสงเสริมการจัด
ระเบียบเรือประมงเขาสูระบบการควบคุมไดอยางถูกตองมีมาตรการควบคุม และเฝาระวังการประมง IUU ที่มี
ประสิทธิภาพข้ึนไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ของสินคาประมง รวมทั้ง
สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีหลากหลาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ชุมพร 

๓) สงเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสรางความสามารถในการพึ่งพา ตนเองและ
ความมั่นคงทางดานรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย สามารถใชทรัพยากรและปจจัยการผลิต อยางคุมคา 
โดยเฉพาะการทาเกษตรและเลี้ยงสัตวผสมผสานรวมกับการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล หรือในพื้นที่
ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันท่ีไมเหมาะสม สงเสริมการปลูกพืชพันธุดี (ไมผล และพืชผัก รวมทั้ง พืชเศรษฐกิจ
อ่ืน) ท่ีคํานึงถึงความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ เพื่อสนับสนุนการทาเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน และยกระดับคุณภาพ การผลิตใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย การเพิ่มชองทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง เครือขาย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและ
แหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการทาการเกษตร 

๔) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารม อยางเปน
ระบบ โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพื่อพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร การสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกร/สถาบัน เกษตรกร 
และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร เพื่อรวมกันจัดหาปจจัยการผลิต เครื่องมือ และ
อุปกรณการเกษตรสมัยใหม รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยี
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ดิจิทัล ควบคูกับสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟารม อยางเปนระบบ 
เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตองการของตลาด และมีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนที่เปนธรรมและท่ัวถึง พัฒนาผูประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุน การ
พัฒนาธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ยกระดับสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล สามารถสรางแบรนดที่เปนอัตลักษณและแขงขันในตลาดโลกได 

๕) สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเขาถึงขอมูล ขาวสารและ
ชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ สรางโอกาสในการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูดานอาชีวศึกษาท่ีไดมาตรฐานและสอดคลองกับ ความตองการ
แรงงานในภาค เพื่อเสริมสรางรายไดและเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนใหสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา โดยใชประโยชน
จากการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอรม สื่อดิจิทัล เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุก
ประเภทอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาถึงระบบบริการ สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสรางภูมิคุมกันดานสังคม 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และการ
เช่ือมโยงการคาโลก 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชั้นนํา แหงใหมกับแหลง

ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝงทะเลอาวไทยสายชุมพร–สุราษฎรธานี– นครศรีธรรมราช–
สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเสนทางรถไฟเพื่อสนับสนุน การทองเที่ยว
เชื่อมโยงฝงอันดามันและอาวไทย อาทิ สายทานุน–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สายระนอง–ชุมพร และพัฒนาเสนทาง
รถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ตอนเหนือ-ใตของฝงอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบ่ี–ตรัง ควบคูกับการพัฒนาเมือง
ภูเก็ต เมืองหาดใหญ ใหเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพรอม จังหวัดสุราษฎรธานี และ
กระบี่ ใหเปนเมืองนาอยู รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เปนเมืองในพื้นที่พิเศษ ที่มี การพัฒนาใหสามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองท่ีมี ประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาวะของประชาชน การเตรียม โครงสรางพื้นฐาน (ดานคมนาคมขนสง การ
สื่อสาร และพลังงานที่ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใชในการ
บริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและพื้นที่ สาธารณะที่มีการออกแบบสําหรับคนทุกกลุม รวมทั้ง
พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหมี ความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

๒) พัฒนาและสนับสนุนทาเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ต ใหเปนทาเรือหลัก (Homeport) ของโลก 
รวมทั้งพัฒนาทาเรือแวะพัก (Port of Call) และทาเรือมารีนาใหมีสิ่งอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน ความ
สะอาดและความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้งการ
บํารุงรักษารองน้ํา 

๓) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา
หาดใหญ–สะเดา โดยเรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟ อาทิ รถไฟฟาหาดใหญ-ปาดังเบซาร รถไฟทางคู ชุมพร-สุ
ราษฎรธานี-หาดใหญ–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ-ดานพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย
กระจายสินคาทุงสงเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการขนสงระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี ขนสงระบบราง
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ในเมืองทุงสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร) ตลอดจนพัฒนาทาเรือสงขลาแหงที่ 2 เพื่อรองรับ การขนสงสินคา
เชื่อมโยงกับทาเรือชายฝงและทาเรอืหลักทั้งภายในและตางประเทศ 

๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตกับเสนทางการคาโลก โดยการพัฒนา และปรับปรุง
ทาเรือท่ีมีอยูในปจจุบันท้ังฝงอันดามันและฝงอาวไทยใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังทา พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน ภายในประเทศให
สามารถรองรับการเดินทางและการขนสงสินคา พัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยงทาเรือสงขลา 2 –หาดใหญ–ปา
ดังเบซาร–บัตเตอรเวอรธ (รัฐปนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงขายถนนสายหลักเปน 4 ชองจราจร และการ
พัฒนาโครงขายถนนสายรองใหเชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อสนับสนุนการขนสงและกระจายสินคา จากพื้นท่ีตอน
ในสูพื้นที่หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนยบริการ โลจิสติกสรูปแบบ
ตางๆ เพื่อรองรับการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบและการคาการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
และปรับปรุงโครงขายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานชายแดนโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริการ และอานวยความสะดวกในการขามแดนทั้งของประชาชน สินคา และ ยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อเปน
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรใหมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน 

น้ํา ปาไม ประมง และชายฝง เพื่อเปนปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษและฟนฟู ทรัพยากรโดย
อาศัยความรวมมือของชุมชน สงเสริมการปลูกปาชุมชน ปาชายเลน การปลูกไมเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ
ทางทะเล อนุรกัษฟนฟูสัตวน้ําบริเวณปาชายเลน และการปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยใชเทคโนโลยีและรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับแตละสภาพพ้ืนท่ี และการจัดระเบียบและกําหนดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสรางบริเวณ
พื้นที่ชายฝงทะเลเพื่อลดผลกระทบตอการกัดเซาะบริเวณชายฝง รวมท้ัง จัดการฐานขอมูลเพื่อการวางแผนทาง
การเกษตรท่ีเหมาะสม และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเฝาระวังและติดตามสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๒) วางระบบปองกันและแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ โดยนําเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดทําระบบการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําที่ทันสมัย จัดทาขอมูลสารสนเทศดานน้ํา เพื่อแกไข ปญหาภัยแลงและ
อุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดนํ้าทวมซ้ําซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมท้ังจัดหานํ้า เพื่อชุมชนชนบทและนํ้า
เพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรท่ีเพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสํารองและ กักเก็บนํ้า และระบบสงน้ํา
ดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงขายทอสงน้ํา ระบบจาหนายน้ําและ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงน้ําใหเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนปริมาณความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นในเขตเมือง เพื่อการอยูอาศัย พาณิชย และบริการ และลด
ผลกระทบจากปญหาขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง 

๓) สงเสรมิการใชพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือสราง ความมั่นคงดาน
พลังงาน โดยสงเสริมการใชพลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ เหลือใชทางการเกษตร) 
และสงเสริมใหเอกชนเขามารวมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใชรูปแบบการรวมลงทุน ระหวางภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน รวมในการดําเนินงาน และ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีประหยัดพลังงานใหกับผูประกอบการ การให ความรูกับประชาชนในการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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                     ๔) บริหารจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ โดยการลงทุน ในโครงสราง
พื้นฐานดานการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม การ
ใหความรูการจัดการขยะตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ควบคูกับการสรางจิตสํานึกใหกับ ประชาชนทุกวัยทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา รณรงคการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อลดปริมาณการ เกิดของเสีย สงเสริมและ
เขมงวดการดําเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับทองถิ่นและ ชุมชน สงเสริมระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ปลายทางอยางเหมาะสม เชน การใชระบบฝงกลบที่ถูกหลัก วิชาการ การแปลงขยะ
เปนพลังงาน เปนตน สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมและแกไขปญหา สิ่งแวดลอม และสนับสนุน
ทองถ่ินและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมดวยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาประตูการคาฝงตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสราง

พื้นฐานการขนสงและระบบโลจิสติกสที่มีในปจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝงอาวไทยฝงอันดามัน -
ประเทศแถบเอเชียใต ใหสามารถเดินทางและขนสงสินคาผานเสนทางประตูเศรษฐกิจ ดานตะวันตกของประเทศ
ไทยไดอยางตอเนื่อง ไรรอยตอ สงเสริมระบบการขนสงและโลจิสติกสใหได มาตรฐานสากล และศึกษาความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งดานการผลิต การคา การลงทุน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทาเรือจังหวัดระนอง 
และการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟระหวางชุมพร–ระนอง ที่จะสนับสนุนใหเกิด การใชประโยชนจากทาเรือระนองให
เปน Western Gateway 

2) พัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดย
พัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงฝงอาวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ-ชุมพร-ระนองเมียนมา ควบคูกับ
การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งสองฝงทะเล รวมทั้งการ
พัฒนาโครงขายคมนาคมท้ังทางบกและทางอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกดาน การทองเที่ยว มุงเนนรูปแบบ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal 
Coast และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวสูแหลงน้ําแรและเกาะตาง ๆ ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคาสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต สงเสริม การวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทางการเกษตร โดยเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดจาก การผลิต
น้ํามนัปาลม ในจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู ผลิตภัณฑที่มี
มูลคาสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาตอยอด อุตสาหกรรม
ยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสําคัญอ่ืนๆ ผานการสรางความรวมมือระหวาง ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา กําหนดเขตพื้นที่และสิทธิประโยชนสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฐานชีวภาพท่ีชัดเจน เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน สงเสรมิการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู (Green 
Culture & Livable Cities) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช โดยเนน กรอบการ
เปนเมืองที่มีความนาอยูสําหรับคนทุกกลุม และยังคงรักษาอัตลักษณของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษและ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ปาไม และปาชายเลน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษและสงเสริม วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา แหลงการเรียนรูและ
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การทองเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม และเอ้ือตอ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยกําหนดการพัฒนาเมืองระนองใหเปน Smart Living City ที่มี การวางผังเมืองและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย 
                   1.3.2 แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช  
พัทลุง สงขลา) 
  เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

“ศูนยกลาง การเกษตร การคาการ ลงทุน การทองเที่ยวนานาชาติ และ โลจิสติกสที่สมบูรณ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สังคมคณุภาพ” 

        นิยามเปาหมาย 

 
   
                   เปาประสงครวม 
                    ๑. กลุมจังหวัดเปนศูนยกลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว ไมผล สมุนไพร
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจท่ีมีความโดดเดนในพื้นที่ 
  ๒. กลุมจังหวัดมีมูลคาการคา การลงทนุที่เพิ่มข้ึน 

ศูนยกลางการเกษตร

หมายถึง เปนศูนยกลางดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวของ 

ท่ีกลุมจังหวัดมีศักยภาพ เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ขาว ไมผล สมุนไพร

 การประมง ปศุสัตว ทั้งดานการผลิต แปรรูป การตลาด เพ่ือสราง 

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ และ

การพัฒนาบุคลากรดานการเกษตร

การคา การลงทุน

หมายถึง เปนศูนยกลางการคา การลงทุน ดานการบริหารจัดการ 

การตลาดในสินคา และบริการอยางครบวงจรที่เช่ือมโยงการคา การ

ลงทุน ระหวางประเทศ

ศูนยกลางการทองเท่ียวนานาชาติ
หมายถึง การมีความโดดเดนสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวระดับ 

นานาชาติและความหลากหลายของรูปแบบการทองเที่ยว

โลจิสติกสท่ีสมบูรณ

หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่เช่ือมโยงทั้งทางบก ทางอากาศ และทาง

นํ้า และการพัฒนาระบบเครือขาย การส่ือสาร สารสนเทศ และพลังงาน 

เพ่ือเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุน การพัฒนาดานตาง ๆ ของกลุมจังหวัด

ไดอยางมีประสิทธภิาพ

ส่ิงแวดลอมย่ังยืน

หมายถึง การพัฒนาในทกุดานของกลุมจังหวดั จะตองไมสรางปญหาตอ 

ทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมทั้งตองมียุทธศาสตรการพัฒนา 

การอนุรักษ ฟนฟู เพ่ือปองกัน และการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีอยู

สังคมคุณภาพ

หมายถึง การดาเนินภารกิจของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยในประเด็น

 ยุทธศาสตรตางๆ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 

แนวทาง และคงอัตลักษณของความเปนไทย ความเปนวัฒนธรรมทองถ่ิน

 รวมถึงพหุวัฒนธรรม เพ่ือมุงสูการเปนสังคมคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพ

 ชีวิตท่ีดี
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  ๓. กลุมจังหวัดเปนสถานที่ทองเท่ียวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
การทองเท่ียว 
  ๔. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ
ของกลุมจังหวัด 
   
                    ๕. กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีสิ่งแวดลอม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
และสภาพสังคมที่ดี 

  ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยตาม
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  ๑. ศูนยกลางการทองเที่ยว (เชิงอนุรักษ และนานาชาติ)  
  ๒. ศูนยกลางการคา การลงทุน การบริหารจัดการ อยางครบวงจรเพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน 
ระหวางประเทศ  
  ๓. ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร (ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ขาว ไมผล สมุนไพร 
ประมง ปศุสัตว)  
  ๔. เครือขายคมนาคมโลจิสติกส เชื่อมโยงภูมิภาคและนานาชาติ 

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด  
  ๑ เปาประสงครวม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
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๑. กลุมจังหวัดเปน ศูนยกลางการผลิต  -ผลิตภัณฑมวลรวม ๘๗,๘๐๓ ลานบาท ๐.๕% ๑.๐% ๑.๕% ๑.๘% ๒.๐%

และแปรรูป ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ขาว กลุมจังหวัดท่ีแทจริง (คํ่าเฉล่ีย ๕๓-๕๗)

ไมผล สมุนไพร การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (GPP) ภาค เกษตร

เศรษฐกิจ และการ เล้ียงสัตวเศรษฐกิจ กรรม เพ่ิมขึ้น ๒ %

ท่ีมี ความโดดเดนในพ้ืนที  จากคา ฐาน

 -ผลิตภัณฑมวลรวม ๖๐,๖๑๓ ลานบาท ๓.๐% ๔.๐% ๕.๐% ๖.๐% ๖.๐%

กลุม จงัหวัดท่ีแทจริง (คํ่าเฉล่ีย ๕๓-๕๗)

(GPP) สาขาอุตสาห-

กรรม เพ่ิมข้ึน ๖% จาก

คาฐาน

๒. กลุมจังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน  -ผลิตภัณฑมวลรวม ๔๐๑,๘๐๓ ลานบาท ๐.๕% ๑.๐% ๑.๕% ๑.๘% ๒.๐%

ท่ีเพ่ิมข้ึน กลุม จังหวัดท่ีแทจริง (คํ่าเฉล่ีย ๕๓-๕๗)

(GPP) ภาคเกษตรกรรม 

เพ่ิมข้ึน ๒% จากคา

ฐาน

เปาประสงครวม
         ตัวช้ีวัด 

เปาหมายรวม 5 ป

ขอมูลคาฐาน 

(เฉล่ีย ๕๑-๕๕)

คาเปาหมายรายป
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  ในการนี้สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) โดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมภาคใต (สพต.) ไดพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยที่ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจในมิติการพัฒนาดานสรางความสามารถ ในการ
แขงขัน (Growth & Competitiveness) เปนสําคัญ  

  ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  ประเด็นการพัฒนาดานที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร ดานการผลิต แปรรูป การตลาดและ การ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลมน้ํามัน ยางพารา ขาว ไมผล สมุนไพร) การประมง และปศุสัตว 
  ประเด็นการพัฒนาดานที่ ๒ การสงเสริมการคา การลงทุน การบริหารจัดการ การตลาด        
ในสินคา และบริการอยางครบวงจร ท่ีเชื่อมโยงการคา การลงทุนระหวางประเทศ 
  ประเด็นการพัฒนาดานที่ ๓ การพัฒนาสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ ท่ีมีความ
หลากหลายของรูปแบบการทองเท่ียว เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาดานที่ ๔ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนสงโลจิสติกส พลังงาน 
ระบบเครือขาย การสื่อสาร สารสนเทศ เพ่ือรองรับ การพัฒนาของกลุมจังหวัด 
  ประเด็นการพัฒนาดานที่ ๕ การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
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๓.กลุมจังหวัดเปน สถานท่ีทองเที่ยว รอยละของรายไดจาก ๑๐๑,๐๓๓ ลานบาท ๑๓.๐% ๑๔.๐% ๑๔.๐% ๑๕.๐% ๑๕.๐%

นานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลาก การทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน (คํ่าเฉล่ีย ๕๔-๕๘)

หลาย ของรูปแบบการทองเท่ียว ๑๕% จากคาฐาน

๔. มีระบบโครงสราง พ้ืนฐาน และระบบ ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม ๒๐,๘๓๐ ลานบาท ๔.๐% ๖.๐% ๘.๐% ๑๐.๐% ๑๐.๐%

โลจิสติกสท่ีมีศักยภาพ ในการรองรับการ จังหวัด (GPP) สาขา  (คํ่าเฉล่ีย ๕๓-๕๗)

พัฒนาดานตาง ๆ ของ กลุมจังหวัด การขนสง สถานท่ีเก็บ 

สินคา และการ

คมนาคมเพ่ิมข้ึน

๑๐ % จากคาฐาน

๕. กลุมจังหวัดมี ทรัพยากรธรรมชาติท่ี  -ผลิตภัณฑ มวลรวม ๙,๕๒๓ ลานบาท ๑๐.๐% ๑๑.๐% ๑๒.๐% ๑๓.๐% ๑๓.๐%

สมบูรณ มีส่ิงแวดลอม ประชาชนมี กลุมจังหวัด ท่ีแทจริง (คํ่าเฉล่ีย ๕๓-๕๗)

คุณภาพชีวิต และสภาพสังคมที่ดี (GPP) สาขาการ บริการ

ดานสุขภาพและ สังคม

 เพ่ิมข้ึน ๑๓%

 -สถานการณการ กัด

เซาะชายฝงทะเล ของ

กลุมจังหวัดลดลง ๔% 

จากคาฐาน

เปาประสงครวม
         ตัวช้ีวัด 

เปาหมายรวม 5 ป

ขอมูลคาฐาน 

(เฉล่ีย ๕๑-๕๕)

คาเปาหมายรายป
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                 ๒) ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

 

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาดานท่ี ๑ การพัฒนา ๑) ผลิตภัณฑมวลรวม ๑.๑.๑ บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาลมนํ้า

การเกษตร ดานการผลิต แปรรูป การ กลุมจังหวัดท่ีแทจรงิ มัน ขาว ไมผล สมุนไพร) อยางครบวงจร (การผลิตข้ันตน

ตลาดและ การบริหาร จัดการพืชเศรษฐ (GPP) ภาค เกษตรกรรม การวิจัย การแปรรูป การหาชองทาง การตลาด) เพ่ือสราง

กิจหลัก (ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ขาว เพ่ิมข้ึน ๒% จากคาฐาน มูลคาเพ่ิมและลดตนทุนการผลิต รวมท้ังสงเสริมการขับ

ไมผล สมุนไพร) การประมง และปศุสัตว ๒) ผลิตภัณฑมวลรวม เคล่ือนในการเปน Oil Palm City

กลุมจังหวัดท่ีแทจริง ๑.๑.๒ สงเสริมการบริหารจัดการประมง และปศุสัตว ให

(GPP) สาขา อุตสาหกรรม ไดมาตรฐานสากล ครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีและ 

เพ่ิมข้ึน ๖% จากคาฐาน นวัตกรรมใหม เพ่ือสามารถแขงขันกับผูผลิตอ่ืน ๆ ในกลุม

ประชาคมอาเซียน

๑.๑.๓ สงเสริมการปลูกไม เศรษฐกิจ การสรางแบรนด 

ผลผลิตผลไมเศรษฐกิจ และสงเสริมการปลูกพืช แบบผสม

ผสานของกลุมจังหวัด

๑.๑.๔ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาดานท่ี ๒ การสงเสริม ๑) ผลิตภัณฑมวลรวม ๒.๑.๑ พัฒนาการคาการลงทุนและพ้ืนท่ีเขตพัฒนา 

การคา การลงทุน การบริหารจัดการ กลุมจังหวัดท่ีแทจรงิ เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั งสงเสริมดานการคาชายแดน

การตลาด ในสินคาและบริการอยางครบ (GPP) ภาคเกษตรกรรม ๒.๑.๒ สงเสริมการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล

วงจรท่ีเช่ือมโยงการคา การลงทุน เพ่ิมข้ีน ๒% จากคาฐาน ๒.๑.๓ สงเสริมการพัฒนาดานการคาเพ่ือเชื่อมโยง 

ระหวางประเทศ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

ประเด็นการพัฒนาดานท่ี ๓ การพัฒนาสู ๑) รอยละของ รายได ๓.๑.๑ เพ่ิมสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรมการ ทองเท่ียว

การเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ จากการ ทองเท่ียวเพ่ิม ท่ีหลากหลายและสรางเอกลักษณจากการ ทองเท่ียว

ท่ีมีความหลากหลายของ รูปแบบการ ข้ึน ๑๕% จากคาฐาน ๓.๑.๒ การพัฒนาการทองเท่ียวรูปแบบใหม ท่ีสอดคลอง

ทองเท่ียว เพ่ือรองรับนักทองเที่ยว ที่มี กับแนวโนมการทองเท่ียวใหมๆ เชน สงเสริมกิจกรรม 

คุณภาพอยางย่ังยืน MICE การทองเท่ียวเชิงกีฬา เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิง

ผจญภัยแบบ Smart City Tourism รวมทั งการทอง

เท่ียวชุมชน OTOP และ OTOP นวัตวิถีบนฐานทรัพยากร 

ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ี เพ่ือเช่ือม

โยงการ ทองเท่ียว ของกลุมจังหวัด ท้ังทางบกและทางทะเล 

และรองรับ Thailand riviera ในพ้ืนท่ีภาคใต

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสงเสริมดูแลสุขภาพ และระบบรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทั้งทางบก ทางนํ้า  

ทางอากาศ ของนักทองเท่ียว

๓.๑.๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม

เพ่ือสงเสริม พัฒนาแหลงทองเท่ียว และชุมชนเมือง

อยางย่ังยืน
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  ๑.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 

                                            
 เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง การเกษตร และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษยั่งยืน 

โดยกําหนดนิยามของวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ดังนี ้

เมืองคนคุณภาพ หมายถึง  
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณคา มีการศึกษาดี เรียนรูตลอดชีวิต  

มีความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง  
มีความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม และการปรับตัวทามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง 

- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู เปนเมืองการศึกษา ผูคนใฝรู เรียนรู ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เขมแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน 

- คนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม สิ่งแวดลอมฯ) ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู พัฒนาจังหวัดใหมุง  
สูความเปนเลิศในการเปนเมืองสุขภาพดี ปญญาดีที่ยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา

๓.๑.๕ พัฒนาบุคลกรดานการทองเที่ยวในดาน องคความรู

และทักษะที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว

๓.๑.๖ รวบรวมขอมูลดานการทองเท่ียวท่ีครบ ทกุประเด็น

และพัฒนาการตลาดการทองเท่ียว เพ่ือการทองเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพ

ประเด็นการพัฒนาดานท่ี ๔ การพัฒนา ๑) ผลิตภัณฑ มวลรวม ๔.๑.๑ พัฒนาโครงขายการคมนาคม โลจิสติกส รวมท้ัง

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานการขนสง กลุมจังหวัด (GPP) สาขา พัฒนาโครงขายระบบสารสารเทศเพ่ือรองรับ การขยายตัว

โลจิสติกส พลังงาน ระบบเครือขาย การขนสง สถานท่ีเก็บ ของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

การส่ือสาร สารสนเทศเพ่ือรองรับการ สินคาและ การคมนาคม ๔.๑.๒ สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาของกลุมจังหวัด เพ่ิมข้ึน๑๐ % จากคาฐาน สรรหาพลังงานทดแทนเพ่ือความย่ังยืนของ พลังงาน

ประเด็นการพัฒนาดานท่ี ๕ การพัฒนา ๑) ผลิตภัณฑมวลรวม ๕.๑.๑ อนุรักษ ฟนฟูและแกไขปญหา รวมท้ังเพ่ิม 

สูการเปน เมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ กลุมจังหวัดท่ีแทจริง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช ทรัพยากรธรรม

(GPP) สาขาการบริการ ชาติเพ่ือความย่ังยืน

ดานสุขภาพและสังคม ๕.๑.๒ เพ่ิมความปลอดภัย ลดความเส่ียง จากภัยพิบัติ 

เพ่ิมข้ึน ๑๓% และสาธารณภัย

๒) สถานการณการกัด ๕.๑.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกชวงวัย เพ่ีอรองรับ 

เซาะชายฝงทะเลของ การเปล่ียนแปลงของสังคมในปจจบุัน

กลุมจังหวัดลดลง ๔% ๕.๑.๔ สงเสริมการบริหารผลกระทบจากการพัฒนา 

จากคาฐาน เพ่ือความย่ังยืน
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        เมืองสิ่งแวดลอมดี หมายถึง 
- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดไดรับการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และบริหารการใชประโยชน 

ที่คํานึงถึงการใชอยางยั่งยืน และเกิดคุณคาทางสังคม และเศรษฐกิจ 
- ปญหาทางสิ่งแวดลอม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อยางตอเนื่อง มีระบบการจัดการ การปองกัน และ

การรับมือที่มปีระสิทธิภาพ 
- สังคมพัทลุงเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับการสรางเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษธรรมชาติใน

ทุกหมูบาน ปญหาการบุกรุกทําลายปาไม ทรัพยากรลดลง พื้นที่ปาไมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
- พัทลุงเปนเมืองอากาศบริสุทธิ์  ไมมีมลพิษทางสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง 

สิ่งแวดลอมท่ีดี 

ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง 
- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบงาย ดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม มีศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนไดรับการจัดการอยางเขมแข็ง มีคุณคาทางการพัฒนาทางสังคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน 

การเกษตรและการทองเที่ยวเชิงอนรุักษย่ังยืน  หมายถึง 
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอยางตอเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน ใช

ทรัพยากรอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยูบนพื้นฐานของความสมดุลตอสภาพแวดลอม รักษา
อัตราการผลิตใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยตอสุขภาพและพลานามัยของมนุษย เปนการเกษตรจากการ
เรียนรูบนพื้นฐานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเกษตร และนําไปสูการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอตอการดํารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด     

- วัฒนธรรม ภูมิปญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปญญาของจังหวัด สามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัด 
- แหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว ท้ังในพื้นที่นิเวศนภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี 

มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุงสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบครบวงจร 
โดดเดนในการทองเที่ยว เพ่ือการเรียนรู ศึกษาดูงานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
การทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและทองถ่ินมีความพรอมในการเปนเจาบานท่ีดี 
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การบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุงสูเมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง  การเกษตรและการ 
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษย่ังยืน โดยนอมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใชในทุกกระบวนการและทุกภาคสวน 
 ท้ังนี้ ไดกําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
 

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรูและปญญา พรอมคุณธรรม ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

2. เสริมสราง และจัดการใหเกิดความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การใชประโยชนอยางรูคณุคา 

3. พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พึ่งตนเอง  ปรับตัวไดเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาการเกษตรใหมีความมั่งคั่งและย่ังยืน เปนรายไดหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และ
ความมั่นคงทางอาหารในอนาคต 

5. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหมีคุณภาพมาตรฐานทางการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษแบบครบวงจร  

 
 

 
 

เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ป จังหวัดจึงกําหนด
เปาประสงครวมของการพัฒนา ดังนี้  

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด สรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ กระจายรายได สรางงาน อาชีพแกเกษตร และชุมชน 

2. การทองเที่ยวสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายไดสูจังหวัดและรักษาสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรูตลอดชีวิต สังคมนาอยู และมีความสงบดวยหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ ชุมชนมสีิ่งแวดลอมดี 
5. ระบบโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมี    

  ธรรมาภิบาล 
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จังหวัดพัทลุงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ๕ ประเด็น โดยจัดลําดับความสําคัญของ 
ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศนแบบเพิ่มคุณคาครบวงจร
ท่ียั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุข
ภาวะยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมอืง  

รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
 
๑.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง 

  วิสัยทัศน  
“คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกจิม่ันคง  ดํารงวัฒนธรรมทองถ่ิน” 

          พันธกิจ 

๑. สงเสริมความเทาเทียม สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบความปลอดภัย
และการบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยในระดับชุมชนสรางเมืองปลอดภัยบนฐานการมีสวนรวม
ของชุมชนสูชุนเขมแข็งจัดการตนเอง 

๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงไปสูภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการ
ทองเที่ยว 

๓. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการทําเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
รวมกลุมแปรรปูผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑเน่ืองจากการเกษตร และ
การสงเสริมชองทางการตลาดใหชุมชนเกิดความเขมแข็งที่ยั่งยืน 

๔. ยกระดับการทองเที่ยวของคนในชุมชนใหมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเปนตัวรวมในการขับเคลื่อนของคนในชุมชน ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

๕. สงเสริมและพัฒนาคนพัทลุงใหมีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีความรู มีคุณธรรม โดยสนับสนุน
การศกึษาทุกระดับอยางมีคณุภาพ สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  

๖. สงเสริมบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู
สืบไป โดยการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 

๗. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มการ 

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
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8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบนพื้นฐานการบริหาร 

จัดการที่ดี และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางความมั่นคง 
กลยุทธ 
๑.๑ เสรมิสรางใหประชาชนรัก ยึดม่ัน และธํารงรักษาไว ซึง่สถาบันหลักของชาติ 
๑.๒ เสรมิสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดตอ ภัยธรรมชาติ 

ไซเบอร การคามนุษย) 
1.3 สรางความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
กลยุทธ 
๒.๑ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภค 

๒.๒ สงเสริมสนับสนนุใหมีระบบโลจิสติกสท่ีเชื่อมโยงทั่วถึงกัน 

๒.๓ สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับผังเมือง 

ยุทธศาสตรที ่3 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิ  
    กลยุทธ 
       ๓.๑ สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนใหมีศักยภาพ 
ในการแขงขัน 
       ๓.๒ สงเสริมใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และหมูบาน 
                     3.3 สงเสรมิการสรางองคความรูและเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ือสรางมูลคา 
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 

      กลยุทธ 
       ๔.๑ สงเสริมสนับสนนุการบริหารจัดการทองเที่ยวครบวงจร 

๔.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอํานวยความสะดวก ใหมีความพรอมรองรับการทองเที่ยว 

       ๔.๓ สงเสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม ประเพณี  
และทองเที่ยวชุมชน 

       4.4 เสรมิสรางศกัยภาพบุคลากรที่เก่ียวของเพ่ือรองรับการขยายตัวสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

       ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 
      กลยุทธ 
      ๕.๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการ 
เรียนรูตลอดชีวิต 
       ๕.๒ สงเสริมสนับสนนุใหมีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการสรางสุขภาวะทุกชวงวัยโดยให
ความสาํคัญกับผูสูงอายุ คนพิการและกลุมเปราะบาง 
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  5.3 สงเสริมการสนับสนุนการออกกําลังกาย การเลนกีฬา นันทนาการ และการกีฬาเพื่อพัฒนาสู
ระดับอาชีพ 

 

                    ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
       กลยุทธ 
       ๖.๑ สงเสริมสนับสนนุกิจกรรม อนุรักษสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
       ๖.๒ สงเสริมสนับสนนุศาสนา ใหมีความเขมแข็งเปนศูนยรวมในการบมเพาะยึดเหนี่ยวจิตใจ 

                    ยุทธศาสตรที่ ๗  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      กลยุทธ 
       ๗.๑ สงเสริมการอนุรกัษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       ๗.๒ จัดการมลพิษที่มผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐาน 
  7.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กลยุทธ 

8.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการท่ีทันสมัยสูองคกร      
ภาครัฐ 4.0 

8.2 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
เชิงรุกอยางมืออาชีพ 

8.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน 

8.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเีครือขายในการพัฒนาทองถ่ิน 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดมีมติเห็นชอบ เมื่อคราว  
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

“เทศบาลตําบลพนางตุง เปนหนวยดําเนินงานการพัฒนา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เพื่อใหการเกษตรกาวหนา การทองเที่ยวยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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                ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพนางตุง 

                 (1) ยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งภาคการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน 

                   กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
1.1 การเสริมสรางทักษะและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตร 
1.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา เพิ่มมูลคาดวยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เปาประสง 

 
ตัวชี้วัด 

 

คาเปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1. ประชนมีทักษะและ
องคความรูในการ
ประกอบอาชีพ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการสรางทักษะและ
พัฒนาศักยภาพใหกับเกษตร ไมนอย
กวา 3 โครงการ/กิจกรรมตอป 

3 3 3 3 3 

2. มีระบบสาธารณปูโภค
รองรับภาคการเกษตรมี
มาตรฐานทั่วถึงและ
เพียงพอ 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ตอการตอบสนองความ
ตองการพัฒนาสาธารณูปโภคทาง
การเกษตรใหมีมาตรฐาน ทั่วถึงและ
เพียงพอไมนอยกวารอยละ 80 

80% 80% 80% 80% 80% 

3. สินคาชุมชนได
มาตรฐานมมีลูคาที่
เพ่ิมข้ึน 

3. สินคาชุมชนไดมาตรฐานในระดับ
ที่สูงข้ึนหรือไดจดแจงเปนกลุม
วิสาหกิจชมุชนและมีมูลคาเพ่ิมไม
นอยกวา 3 ผลิตภัณฑตอป 

3 3 3 3 3 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๑๓๑ 
 

 

                    (2) ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวย่ังยืน 

                    กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 
2.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทางการทองเที่ยว  
2.3 การพัฒนากลุมและเครือขายการทองเที่ยวของชุมชนใหเขมแข็ง 
2.4 การนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการบรหิารจัดการทองเที่ยว 
2.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ที่ตอบสนองตอการสรางจิตสาํนกึอนุรักษ                      
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2.6 การพัฒนาฐานขอมลูแหลงทองเที่ยว และรูปแบบการประชาสัมพันธ 
 

 
 
 
 

 
เปาประสง 

 
ตัวช้ีวัด 

 

คาเปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1. ตําบลพนางตุง
เปนแหลงทองเที่ยว
ย่ังยืนที่มีศักยภาพ 
และเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาต ิ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการสรางทักษะและพัฒนา
ศักยภาพใหกับบุคลากรดานการทองเที่ยว
ของชุมชน/หนวยงาน ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรมตอป 

5 5 5 5 5 

 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชน ตอ
การตอบสนองความตองการพัฒนา
สาธารณูปโภคทางดานการใหมีความพรอม
สาํหรับใหบริการนักทองเที่ยว ไดมาตรฐาน
มีอารยะสถาปตย ไมนอยกวารอยละ 80 

80% 82% 84% 86% 90% 

 3. สินคาชุมชนไดมาตรฐานในระดับที่สูงข้ึน
หรือไดจดแจงเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนและมี
มูลคาเพิ่มไมนอยกวา 3 ผลิตภัณฑตอป 

1 1 1 1 1 

 4. กลุมและเครือขายการทองเที่ยวนํา
งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
มาพัฒนาหรือการบริหารจัดการทองเที่ยว 
ไมนอยกวา 2 กลุม 

     

 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่สรางจิตสํานึกตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรมตอป 

5 5 5 5 5 

 6. มีฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว ที่เปนระบบ
จํานวน 1 ชุด 

1 1 1 1 1 
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                    (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 

                   กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 

3.1 การจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต เปนสังคมอุดมปญญา 
3.2 การสงเสริมสุขภาวะที่ดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ และการเขาสังคมใหกับประชาชน 

  3.3 การสงเสริมสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห 
  3.4 การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.5 การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  3.6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3.7 การสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
เปาประสง 

 
ตัวชี้วัด 

 

คาเปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1. ประชาชนไดรับ
การศึกษาเรียนรูตลอด
ชวีิตอยางมีคุณภาพ เปน
สงัคมอุดมปญญา 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการจัดการเรียนรูตลอด
ชวีิตอยางมีคุณภาพ เปนสังคมอุดม
ปญญา หนวยงาน ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรมตอป 

5 5 5 5 5 

2. ประชนมีสุขภาวะที่ดี 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ 
และการเขาสังคม 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการสรางสุขภาวะที่ดี 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และการเขา
สงัคม ใหกับประชาชน ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรมตอป 

5 5 5 5 5 

3. ประชาชนไดรับ
สวัสดิการและการสังคม
สงเคราะหอยางทั่วถึง 

3. จํานวนของกลมเปาหมาย ผูไดรับ
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

100% 100% 100% 100% 100% 

4. ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับการสืบทอด
และอยูกับวิถีชุมชน 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน ไมนอยกวา  
6 โครงการ/กิจกรรมตอป 

6 6 6 6 6 

5. ประชาชนมีทักษะ
ทางดานการกีฬาและการ
นันทนาการ สมรรถนะ
ทางดานรางกาย จิตใจดี
ข้ึน 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอกิจกรรมสงเสริมการ
การกีฬา และการนันทนาการ ไมนอย
กวา 3 โครงการ/กิจกรรมตอป 

3 3 3 3 3 

6. ปญหายาเสพติดไดรับ
การปองกันและแกไข
ปญหาลดความรุนแรงลง 

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ไมนอยกวา 2 
โครงการ/กิจกรรมตอป 

2 2 2 2 2 

7. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรพัยสิน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมนอย
กวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป 

2 2 2 2 2 
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(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

                    กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
4.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐาน  
4.2 การวางผังเมืองชุมชน 

                   (5) ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

                    กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
5.1 การสรางจิตสาํนึกอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ประมง และชายฝง ตามแนวพระราชดาํริ  
5.3 การควบคุม ปองกัน มลพิษจากขยะ น้าํเสีย ฝุนละออง กลิ่นและเสียง 
5.4 การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
 

                    (6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง 

 
เปาประสง 

 
ตัวชี้วัด 

 

คาเปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1. ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการพ้ืนฐาน 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มี
มาตรฐาน 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ตอการตอบสนองความ
ตองการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการพ้ืนฐาน ใหมีมาตรฐาน 
ทั่วถึงและเพียงพอ ไมนอยกวารอย
ละ 70 

70 72 74 76 80 

2. มีการวางผังเมือง
ชมุชนอยางมีระบบในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2. มีการวางผังเมืองชุมชนพนางตุง 
จํานวน 1 ผัง 

- - 1 1 1 

 
เปาประสง 

 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟู 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรมตอป 

5 5 5 5 5 

เปาประสงค 
 

ตัวชี้วัด 
 

คาเปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย และการรักษาความ
สงบเรียบรอย ทั้งการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ
การฟนฟูใหดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

ผูเขารับการฝกอบรม
ผานหลักสูตรไมนอย
กวารอยละ ๙๐ ของผู
เขารับการฝกอบรม
ทั้งหมด 

90 90 90 90 90 
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                 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
                  6.1 เสริมสรางใหประชาชน รัก ยึดม่ัน และธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
                  6.2 เสริมสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (อาทิ ยาเสพติด โรคติดตอ ภัยธรรมชาติ  
ไซเบอร การคามนุษย) 
                  6.3 สรางความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

                 (7) ยุทธศาสตรการบรหิารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

                   กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
7.1 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการบริหารขององคกร ใหมีขีดความสามารถในการใหบริการ

ประชาชน  
7.2 การสรางระบบธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน 
7.3 การสงเสรมิการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารใหกับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปาประสง 

 
ตัวชี้วัด 

 

คาเปาหมาย 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1. องคกรมี
ความสามารถใน
การใหบริการ
ประชาชน 

1. การบริหารของเทศบาลตําบลพนางตุง 
ผานการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป 
(LPA) ที่หนวยตรวจมาทําการประเมินได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 ในทุกดาน 
 

70 75 80 85 90 

2. องคกรประชมุมี
ธรรมมาภิบาล 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการสรางระบบธรรมมา  
ภิบาลในองคกรและชุมชน ไมนอยกวา 2 
โครงการ/กิจกรรมตอป 

2 2 2 2 2 

3. ประชาชนมีสวน
รวมทางการเมือง
การบริหารอยางมี
คุณภาพ 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ตอบสนองตอการสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองการบริหารใหกับประชาชน 
ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป 

2 2 2 2 2 
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๒.๓ จุดยืนทางยทุธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลพนางตุง 
จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และศักยภาพของเทศบาลตําบลพนางตุงอยางรอบดาน จึงได

กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลไวใน ๓ ประเด็น ก็คือ การพัฒนาสังคมเกษตรสีเขียว
ย่ังยืน การอนุรกัษ สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม เสริมสรางอัตลักษณชุมชน การสรางชุมชนเขมแข็ง นาอยูและเปนสุข 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

การพัฒนา
สังคมเกษตรสี
เขียวย่ังยืน 

 

การอนุรกัษ 
สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม 
เสริมสราง      

อัตลักษณชมุชน 

 

การสรางชุมชน
เขมแข็ง นาอยู

และเปนสุข 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร กรอบแนวคิด แนวทางพัฒนา

การพัฒนาสังคมเกษตรสีเขียวย่ังยืน การพัฒนาสังคมเกษตรสีเขียวย่ังยืน ซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ  -พัฒนากระบวนการผลิตในพ้ืนที่สําหรับทุกกิจกรรมใหเปนการผลิตท่ีดี และเหมาะสม

การใชฐานทรัพยากรที่เกื้อกูลกับการจัดการส่ิงแวดลอมอยาง ปลอดภัยจากสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยผูบริโภคไดบริโภคสินคาเกษตรที่

เปนระบบ มีความสมดุลของเกษตรกรรมและความม่ันคงทาง ปลอดภัยไมมีสารเคมีตกคาง

อาหาร ลดความเส่ียงภัยในการผลิต มีการผลิตสินคาเกษตร  -สงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรและผูประกอบการในพ้ืนท่ีปรับปรุงการผลิตสินคาเ

และอาหารที่ไดมาตรฐาน เกิดภาคีเครือขายการผลิต มี กษตรใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อาทิ การลดของเสียในกระบวนการผลิต (Zero 

นวัตกรรมการทองเที่ยววิถีเกษตร ที่สอดคลองกับวัฒนธรรม Waste) และลดการปลอยกาซเรือนกระจก

และภูมิปญญาทองถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -สรางและพัฒนาเครือขายตลาดสินคาเกษตรสีเขียวที่สอดคลองกับวฒันธรรมและ

ที่สรางกลไกการใหความรูและการขับเคล่ือนทั้งในระดับ ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรู และการทองเที่ยวเชิงเกษตร การสรางโอกาสใน

ครัวเรือน ชุมชนสามารถสรางงาน สรางอาชีพ ประชาชนมี การเช่ือมโยงตลาดสินคาเกษตรสีเขียวทั้งในและตางประเทศ กอใหเกิดรายไดตอ

คุณภาพชีวิตดีข้ึน เกษตรกรและชุมชน

 -พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุนภาคการเกษตร อยางทั่วถึง

เปนธรรม

 -พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปราชญชาวบาน ท่ีเก่ียวของกับการภาคการเกษตร

 -พัฒนาศูนยถายทอดองคความรู ภูมิปญญาทางการเกษตรในชุมชน ทองถ่ินใหได

มาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

 -การนําไบโอเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิต

 -สงเสริมใหมีการนําของเหลือใชในครัวเรือน หรือชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนเพ่ิมราย

ไดลดรายจาย

 -พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้า การเก็บนํ้า การระบายนํ้า เพ่ือการเกษตร
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จุดยืนทางยุทธศาสตร กรอบแนวคิด แนวทางพัฒนา

การอนุรักษ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม เปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ  -เปนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวกับการอนุรักษ ฟนฟู แหลงทรัพยากร

เสริมสรางอัตลักษณชุมชน และส่ิงแวดลอม ตลอดถึงประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือรองรับองคประกอบการทองเที่ยวตางๆ อาทิ เชน การ

ทองถ่ิน ที่เปนอัตลักษณ สรางจิตสํานึกรักบานเกิด หวงแหน จัดงานเทศกาลการทองเที่ยว การบริการการทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวก การ

และรู สึกถึงความเปนเจาของ เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู แหลง ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ ฯลฯ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน 

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ที่สามารถสรางมูลคาใน ใหมีความโดดเดน สามารถดึงดูด และสรางความสนใจใหนักทองเที่ยวเขามาทํา

ระบบเศรษฐกิจได จากภาคธุรกิจการทองเที่ยว และบริการ กิจกรรมไดมากย่ิงข้ึน โดยอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของคนในชุมชน จากฐาน

อยางย่ังยืน ของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน

 -เปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ทําใหเกิดการสรางงาน สรางรายได

 -เปนการทํานุ บํารุง รักษาวัฒนธรรม สรางคานิยมใหแกเด็กและเยาวชน ในการ

ตระหนักรู ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ และรักษาโดยผานส่ือประชา

สัมพันธที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน สงเสริมใหเกิดการดําเนิน

กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง รวมถึงการใหความสําคัญและสนับสนุนการ

ธํารงรักษา ตลอดจนหาแนวทางแกไข ปองกันความสูญเสียของวัฒนธรรมที่จะถูก

กลืนหายไปดวยผลกระทบของสภาพแวดลอมสมัยใหม

 -ดานการสืบทอดทางวัฒนธรรม ควรดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ ผู เช่ียวชาญ 

และประชาชน เพ่ือกําหนดแผนการพัฒนาวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน

 -การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการรองรับการทองเที่ยว เชน การสราง

จุดแลนมารค อาคารศูนยบริการนักทองเท่ียว การจัดทําทริปทัวร  เปนตน
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จุดยืนทางยุทธศาสตร กรอบแนวคิด แนวทางพัฒนา

การสรางชุมชนเขมแข็ง นาอยูและเปนสุข เปนการสงเสริมใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู สรางเครือขาย  -พัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสง

การเรียนรูระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับสังคมภายนอก เสริม ใหประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของพระบาท

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม สมเด็จพระเจาอยูหัว ในการดําเนินชีวิต และการพัฒนาอาชีพ สามารถดํารงชีวิตได

เปนการจัดสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมครบถวนกับทุกกลุมมี อยางมีภูมิตานทาน ทามกลางการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมโลกไดอยาง

ความเปนธรรมและเสมอภาค สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนจัด ปกติสุข

ระบบการปองกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ  -สรางการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูแกชุมชน เปนการจัดกิจกรรม/โครงการที่

ทรัพยสิน พัฒนาระบบเศรษฐกจิใหเขมแข็งตามแนวทาง สรางใหชุมชนเกิดการเรียนรูในประเด็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมในมิติตางๆ การ

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนการสงเสริม พัฒนาคน และสรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชนในเขตเทศบาล และระหวาง

ใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆอยางรู สํานึกพลเมือง ชุมชนกับสังคมภายนอก เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยของเทศบาลตําบลพนางตุงใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

สามารถรู เทาทันโลก ทันเหตุการณ

 -สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม สนับสนุน

ใหเกิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว สรางใหเกิดความรัก ความอบอุนข้ึนในครอบครัว

และสงเสริมใหครอบครัวสามารถทําหนาที่ในการดูแลควบคุม พัฒนาสมาชิกของ

ครอบครัว ใหเติบโตเปนสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพสืบไป

 -สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 -สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน เปนการ

จัดกิจกรรม /โครงการที่สงเสริม พัฒนาใหประชาชน ชุมชน เกิดความตระหนักในการ

มีสวนรวมในการพัฒนา มีสวนรวมทางการเมือง
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๒.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปน
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ิน
ใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ยุทธศาสตรที ่๑ : การพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน 

๛ พันธกิจ  

1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภาคการเกษตรมีมาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
เชน ถนน ไฟฟา ประปา ระบบสงน้ํา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เปนตน 

1.2 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร  
1.3 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานการผลิตและการตลาด

สมัยใหม ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ผสมสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตตามแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค 

1.4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษาและดูงานชุมชนทองถ่ิน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เปนตนแบบในระดับประเทศ การศึกษาแหลงเรยีนรูปราชญ ผูรู ในสถาบันองคกรชุมชน องคกรเอกชน และองคกร
ทางการศึกษา หนวยวิจัย เปนตน 

1.5 การพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
1.6 การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑชุมชน ใหไดมาตรฐาน มีมูลคา ดวยงานวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
1.7 การสงเสริมทักษะและองคความรู การคา การขายในระบบออนไลนผานรูปแบบ 

แอฟพลิเคชันตางๆ 
1.8 การลดตนทุนในการผลิต เชนการใชพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต โรงอบพลังงาน

แสงอาทิตย การจัดทําธนาคารปุยชีวภาพจากผักตบชวา การจัดทําบล็อกหนาทอในแปลงเกษตร การจัดทําแปลง
กระจูดชุมชน เปนตน 

1.9 สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงท่ีจะกระทบตอพืชผลทางการเกษตร และการประกอบอาชีพ 
1.10 การสงเสริมสนับสนนุกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็ง 
1.11 สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
1.12 การจัดการตลาด จัดหาวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา การบรรจุภัณฑสินคาการเกษตร 

สินคาชุมชน หรือสินคา OTOP 
1.13 จัดต้ังตลาดชุมชน 
1.14 จัดต้ังสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) 
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๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล กองชาง 

๛ ความเชื่อมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที ่๒ : การพัฒนาดานการทองเที่ยวยั่งยืน 

๛ พันธกิจ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 
2.2 การพัฒนากลุมและเครื่อขายการทองเที่ยวชุมชนใหเขมแข็ง 
2.3 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพียงพอและ 

มีอารยสถาปตย 
2.4 การนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการบริหารจัดการทองเท่ียว 
2.5 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร ที่ตอบสนองตอ

การสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2.6 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยการมี

สวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
2.7 การปรับปรุงภูมิทัศน ความสวยงาม ของแหลงทองเที่ยว ชุมชน 
2.8 กอสรางอะควอเรียมสัตวน้ําจืด เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม ดึงดูดใจนักทองเที่ยว 
2.9 จัดทําแผนที่วัฒนธรรม แผนท่ีชุมชนเชิงนิเวศ แผนที่ภูมิปญญา/ปราชญชาวบาน เพื่อเปน 

แหลงเรียนรูเชิงอนุรักษ หรือพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม         
2.10 การพัฒนาฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
2.11 การพัฒนาขีดความสามารถของมัคคุเทศกทองถิ่น นักสื่อความหมายนอย 

ยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาด (Clean Food Good Taste) เนนมาตรฐานดานความปลอดภัย หางไกลโควิด -

19 ในสถานประกอบการ 

๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล กองชาง 

๛ ความเช่ือมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร ที่ ๒ การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบเพิ่มคุณคาครบวงจรที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่๓ : การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 

๛ พันธกิจ 

3.1 การจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต เปนสังคม อุดมปญญา 
3.2 สนับสนุน สงเสริมการดําเนนิงานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลพนางตุง 

                    3.3 การจัดการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานในทุกมิติ ทั้งดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ผูเรียน วัสดุอุปกรณ ส่ือโสตทัศน ครุภัณฑทางการศึกษา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศกึษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.4 เสรมิสรางพัฒนาการทางอารมณและสังคมผานกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสมของเด็กปฐมวัย 
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3.5 สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียน เพื่อเปนการแบงเบาภาระผูปกครองและชวยใหเด็ก
และเยาวชนตําบลพนางตุง มีโอกาสไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 

3.6 ติดตั้ง Free  Wi-Fi  ในชุมชน สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางงานหรือ
นวัตกรรม หรือพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.7 การสงเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดี ทางดานรางกาย จิตใจ การเขาสังคมที่ดี 
3.8 การสงเสริมโภชนาการท่ีดีใหแกเด็กแรกเกิด - 5 ป 
3.9 การสงเสริมดูแลสุขภาพแมและเด็ก 
3.10 การตรวจสุขาภิบาลรานอาหารหรือสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ 
3.11 สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลพนางตงุ 
3.12 การดูแลผูปวยติดเตยีง การเยี่ยมบาน ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ 
3.13 การพัฒนาระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency  medicalservices, EMS) 

ที่ไดมาตรฐาน และใหมีขีดความสามารถท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งรถบริการการแพทยฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ  
ครุภัณฑ เครื่องมือ เคร่ืองใช ความรู ความสามารถ ของพนักงานประจํารถ พนักงานขับรถ 

3.14 การพัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่สําคัญในพื้นท่ีตําบล 
3.15 สงเสริมการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคประจําถิ่น 
3.16 การสงเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวย

เอดส และใหประชาชนไดรับสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และเขาถึงบริการจากรัฐ อยางเทาเทียมและเปนธรรม 
3.17 สงเสริมให ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ไดประกอบอาชีพตามความถนัดอยางเต็ม

ศักยภาพของตน 
3.18 สงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อสรางความเขมแข็งและอบอุนใน

ครอบครัวเปนเกราะปองกันใหแกเด็ก เยาวชน หางไกลจากอบายมุข สารเสพติด และอันตรายจากภัยสังคม 
3.19 สงเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลพนางตุง 
3.20 สงเสริมการดําเนินงานของกลุมสตรี เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 
3.21 การอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.22 การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.23 การกอสรางสนามกีฬาประจําตําบลพนางตุง ที่ไดมาตรฐานของ กกท. 

๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล 

๛ ความเช่ือมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคม

คุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่๔ : การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

๛ พันธกิจ 

4.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐาน 
4.2 การวางผังเมืองชุมชน ใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวของเมืองอยางเหมาะสม 
4.3 จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดมีที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลัง

กายอยางเหมาะสม 

๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล กองชาง 
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๛ ความเชื่อมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการ

บริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรที ่๕ : การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

๛ พันธกิจ 

5.1 การสรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม ประมง และชายฝง ตามแนวพระราชดําริ 
5.3 การควบคุม ปองกัน มลพิษจากขยะ น้ําเสยี ฝุนละออง กลิ่นและเสียง 
5.4 บังคับใชกฎหมายอยางเครงครดัเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
5.5 การจัดทํารังวัดที่ดินรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แกไขปญหาการรุกล้ําที่ดินสาธารณะ 

ขอพิพาทชุมชน 
5.6 การบริหารจัดการลุมน้ําทะเลนอย รวมกับพ้ืนที่ตนน้ํา พื้นท่ีกลางน้ํา 
5.7 กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนทะเลนอย 

๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล 

๛ ความเช่ือมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาดานความม่ันคง 

๛ พันธกิจ 

6.1 การปกปองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

6.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

6.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.4 การพัฒนาศูนยปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลพนางตุง ใหเปนศูนยมาตรฐานระดับ
จังหวัด 

6.5 การสรางความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 

6.6 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บูรณาการแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

6.7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพติด การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

6.8 การสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน 
6.9 การปองกันภัยไซเบอร สื่อออนไลน 
6.10 การจัดระเบียบชุมชน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยตรวจสอบการดําเนินการท่ีผิด

ระเบียบกฎหมาย 
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๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล 

๛ ความเช่ือมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคม

คุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที ่7 : การพัฒนาดานการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

๛ พันธกิจ  

7.1 การพัฒนาองคกร ใหมีขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการพัฒนา 
7.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายไดเพื่อนําภาษีมาพัฒนาทองถ่ิน 
7.3 การออกกฎหมาย ปรับปรุง กฎหมายทองถ่ิน ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ  
7.4 การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร อยางมีคุณภาพของประชาชน 
7.5 การสรางธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน 
7.6 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7.7 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลพนางตุง ในการรับเรื่องรองเรียน  รองทุกข 
นําไปสูการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ําดานความเปนธรรมทางสังคม 

7.8 ใชการวางแผนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทองถ่ินอยางบูรณาการกับแผนพัฒนาในทกระดับ 
7.9 บูรณาการรวมมือกับหนวยงานราชการและเอกชนในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น 
7.10 การใชแนวคิด ทฤษฎี มาปรับใชในการบริหารงาน 
7.11 สงเสริมใหมีเวทีสาธารณะเพื่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
7.12 เสรมิสรางความรูความเขาใจดานกฎหมาย การเมืองและประชาธิปไตยใหแกประชาชน 
7.13 จัดซื้อที่ดิน/กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพนางตุงหลังใหม รองรับการขยายตัว 

ขององคกรและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 

๛ หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการศึกษา  

๛ ความเชื่อมโยง : ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการ

บริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

  ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ เทศบาลตําบลพนางตุง ไดใชเทคนิค SWOT Analysis 

มาวิเคราะหประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และภาพรวมของโอกาสการพัฒนาในอนาคต เพื่อนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาของ
ทองถ่ินเพียงใด หรือมีจุดเนนไปในทิศทางใด โดยสามารถสรปุผลการวิเคราะห SWOT Analysis ไดดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength = S) จุดออน (weakness = W) 
1. เปนฐานการผลิตทางดานการเกษตร ยางพารา ปาลม 1. ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเสือ่มโทรม 
น้ํามัน ไมผล ประมง และการปศุสตัว 2. ปญหาทางสังคมไมไดรับการแกไขและเกิดปญหาใหม 
2. สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3. ไมมีการวางระบบผังเมืองชุมชนเฉพาะ 
และประมงพ้ืนบาน การคาและบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการ 4. ขาดกระบวนการจัดการพ้ืนที่เชิงบูรณาการ 
ทองเท่ียว 5. ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งของประชาชน 
3. เปนแหลงผลิตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร GI ที่สําคัญของจังหวัด 6. ตนทุนการผลิตในภาคการเกษตรสูง 
พัทลุง ไดแก ขาวสังขหยดพัทลุง ปลาดุกราทะเลนอย พัทลุง 7. ไมมีกลุมองคกรการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ 
4. มีแหลงนํ้ารองรับภาคการเกษตรอยางท่ัวถึง 8. ขาดการบูรณาการพัฒนาของภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของใน 
5. มีเครือขายการบริหารจัดการน้ํา ลุมน้ําทะเลนอย ในพ้ืนที่ 
มูลนิธอิุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ 9. การบริหารจัดการงบประมาณไปสูชุมชน ยังไมทั่วถึง 
6. มีการทําเกษตรอินทรีย สัดสวนการใชงบประมาณในการพัฒนามุงเนนดานโครงสราง 
7. ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ ดานการคาและบรกิาร พื้นฐานสูงเกินไป 
มีศักยภาพ และความตื่นตัวสูง 10. ชุมชนทะเลนอย มีบานเรือนหนาแนนกระจุกตัว ไมมี 
8. มีสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย 
เปนจุดเชื่อมโยงรอยตอการคมนาคม 3 จังหวัด ไดแก พัทลุง  ไมมีและสิ่งปฏิกูล และการปองกันอัคคีภัย ไมดีพอ 
นครศรธีรรมราช และสงขลา  11. ความสามารถทักษะในการสือ่สารกับชาวตางชาติยังอยู 
9. มีรูปเหมือนหลวงพอทวด เหยยีบน้ําทะเลจืดที่ใหญท่ีสุด ในระดับต่ํา 
ในจังหวัดพัทลุง 12. ประชาชนมีสวนรวมตอการจดัการภาครัฐและหนวยงาน 
10. มีของฝาก ของท่ีระลึก และผลิตภณัฑชุมชนที่โดดเดน เชน ทองถ่ินอยูในระดับนอย 
ปลาดุกรา ไขปลาทอด ขาวสังขหยดพัทลุง ผลติภัณฑจากพชื 13. ขาดการเชื่อมโยงของกลุมองคกรทางเศรษฐกิจ 
กระจูด 14. การแกปญหาและการพัฒนาในพื้นท่ียังขาดมติขิองความ 
11. มีฐานทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม ที่หลากหลาย  ย่ังยืน 
12. มีวิถีวัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถิ่น อันเปนอตัลักษณ 15. การจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรยังไมท่ัวถึงทุกหมูบาน 
13. มีประวัติศาสตรชุมชนเกาแก เชน เร่ืองการจับชางทองถิ่น 16. การพัฒนาบริการทางการทองเที่ยวในชุมชนยังขาด 
การตอเรือรบโบราณ การทํานาริมทะเล โรงเรียนราษฎรแหง ประสิทธิภาพไมเปนสากล 
แรกของอําเภอ เปนที่ตั้งของอําเภอทะเลนอย อําเภอพนางตุง 17. ขาดความรวมมอืและการประสานงานระหวางหนวยงาน 
14. เปนชุมชนท่ีมผีูสืบเชือ้สายมโนราห และมีการสืบทอดวถิี ทองถิ่นและผูนาํทองที่ (ผูใหญบาน กํานัน) 
มโนราห ไมนอยกวา 30 สายสกุล ในชมุชนเดยีว 18. ระบบการประชาสัมพันธในระดับตําบลยังขาด 
15. เปนจุดศนูยกลางการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมการ ประสิทธิภาพ 
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชน งานวิ่งเพ่ือ 19. ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ 
สุขภาพ งานปนจักรยาน การตกปลาน้ําจืด การประกวด และทองถิ่นยังอยูไมเปนรูปธรรมและไมโปรงใสเทาที่ควร 
ภาพถาย มหกรรมอาหารและจําหนายสินคาของฝาก ของที่ 20. ทัศนคติตอการเลือกสถานศึกษาของเด็กในระดับประถม 
ระลึก งานทองเที่ยววิถีชุมชน เปนตน และระดับมัธยมทาํใหครอบครัวสิ้นเปลืองมีความเส่ียงในการ 
16. มีทะเลนอยเปนแหลงทองเท่ียว เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมมี เดินทางและความประพฤต ิ
ชือ่เสียงในระดับนานาชาต ิ 21. ขาดกิจกรรมสงเสริมการนาํหลักธรรมทางศาสนามา 
17. มีปาสงวนแหงชาติคลองยวน ปฏิบัตใินชีวิตประจําวันของประชาชน 
18. มีพื้นท่ีชุมน้ําโลก (Ramsar site) แหงแรกของประเทศ 22. พฤติกรรมการบริโภคของคนในชมุชนยังเปนสาเหตุหลัก 
ไทย และลําดับที ่110 ของโลก ของโรค NCD 
19. มีแหลงดูนกอพยพ นกประจําถิ่น ที่มีจํานวน 287 ชนิด 23. ภาคการเกษตรยังใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอยาง 
มากที่สุดในประเทศไทย ตอเนื่อง 
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 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลตําบลพนางตุง  เปนการวิเคราะหและพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกๆดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกรแหลงที่มาเบื้องตน
ขอมูล เพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรขององคกร ท้ังในดาน
ทรัพยากรบุคคล ดานการเงิน ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องไม เครื่องมือ และดานการจัดการวิธีการปฏิบัติงานภายใน 
องคกรเปนประการสําคัญ 

               2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลตําบลพนางตุง  เปนการวิเคราะห ปจจัย
ภายนอกขององคกร ทั้งที่เปนโอกาสซึ่งเปนขอไดเปรียบ และอุปสรรคจุดดอยที่เปนขอเสียเปรียบขององคกร ที่ควร
นํามาปรับปรุงใหดีข้ึน หรือขจัดใหหมดไปอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับการเผชิญ
สถานการณเชนใด และภายใตสถานการณเชนนั้น องคกรควรจะทําอยางไร เพื่อนําฐานขอมูลท่ีไดมาพัฒนาหรือ
แกไขปญหาขององคกรใหบรรลุผล 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดออน (weakness = W) 

20. มีวิถีควายน้ําเปนสัญลักษณของการทองเท่ียวทะเลนอย 24. สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทาํใหประ 

21. มีปราชญชุมชนในหลายสาขาภูมิปญญา ชาชนยังตกอยูในความเสี่ยงและเสียโอกาสทางการประกอบ 
22. มีศูนยการเรยีนรูชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีมาตรฐาน อาชีพและการหารายได 
และเปนที่ยอมรบั 25. การจัดงานศพของประชาชนยังมีความสิ้นเปลอืงและขาด 
23. มีสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการวิจัยและ การประหยัด 
พัฒนาชุมชน 26. ประชาชนสวนใหญเปนหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูง 
24. มีองคกรพัฒนาชุมชน และภาคีเครือขาย   
25. ประชาชนมีความตื่นตัวทางดานการศึกษา   
26. มีภาคสวนราชการหลายหนวยงานที่เก่ียวของในการ   
จัดการพ้ืนที่  
27. มีผูจบการศึกษาระดับสูงสุดของประเทศ และพรอมจะ   
สนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น 
28. สตรีมีบทบาทเดนในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
29. ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและชอบทําบญุ 
30. มีเครือขายองคกรชมุชนเพื่อปองกันและตอตานการทุจริต  
ในระดับตําบล 
31.มีคณะกรรมการบรหิารจัดการพ้ืนที่ทะเลนอยในระดับ 

จังหวัด  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๑๔๖                                                                         
 

 

 
โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 

๑. นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม แผนพัฒนาภาค  ๑. มีหลายหนวยงานดแูลพ้ืนที่เทศบาลตําบลพนางตุง มีความ 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย แผนพัฒนาจังหวัด  ซับซอนของปญหา ทั้งดานอํานาจหนาที่ และระเบียบ 
พัทลุง เอือ้ตอการพัฒนา และบรกิารสาธารณะของทองถิ่น ขอกฎหมายที่ไมทันสมยั  
๒. เทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามทันสมัย รวดเร็ว 2. ขาดการมีสวนรวมทางการเมือง การบรหิาร ที่มีคุณภาพ 
๓. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตางๆท่ีสงผลตอวถิชีีวิตประชาชน ประชาชน 
4. กระแสความตื่นตัวดานอาหารปลอดภัย 3. โรคระบาดในพืชและสัตว 
5. กระแสการทองเที่ยวของจังหวัดพัทลุงขยายตัว แนวโนม 4. เกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ไฟปา 
นักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
6. การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จะสงผลใหเกิดความรวมมอืทาง 6. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางใหแกทองถ่ินยังไม 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงซึ่งเอื้อ เพียงพอตอการแกปญหาและการพัฒนาของทองถิ่น 
รวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงซึ่งเอื้อ 7. วิกฤติดานคณุธรรม จรยิธรรม คานิยมที่ดีงามของไทยเสือ่ม 
ตอการเพิ่มขดีความสามารถ ในการแขงขัน และการพัฒนา ถอย ปญหาวัยรุน และการแพรระบาดของยาเสพตดิ 
ดานตางๆ ของเทศบาล 8. ปญหาเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน 
7. กระแสความตื่นตัวในการธํารงไวซึ่งอตัลักษณและวัฒนธรรม 9. กฎหมาย หรือระเบียบขั้นตอน ขอบังคบัของทางราชการ 
ของทองถิ่นและชมุชน รวมทั้งการเชื่อมโยงอตัลักษณเพ่ือสราง ในการดําเนินงานดานตางๆ มีความ ซับซอน กอใหเกิดความ 
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว เอื้อตอการพัฒนา ลาชาไมสามารถ แกไขปญหาหรือจัดการเร่ืองตางๆ ไดอยาง  
งานดานตางๆของเทศบาลที่ตองใชฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ทันทวงที รวมถึงปญหาการบังคบัใชกฎหมาย 
8. แนวโนมผูบริโภค ที่ใหความสนใจและตองการ ผลติภัณฑที่มาจาก 10. วิกฤตการเมืองในระดับชาต ิการไมมีเสถยีรภาพทาง 
ผลิตภัณฑชมุชน และหัตถกรรมมากขึ้นซึ่งชุมชนในเขตเทศบาล มีจุดเดน การเมือง การบรหิารบริหาร สงผลตอการดําเนินงานตาม 
ในการผลติสินคาประเภทดังกลาว นโยบายของราชการสวนทองถิ่น 
9. แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน 11. สงครามการคา การลงทนุ ในประชาคมโลก 
กรอบแนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาชุมชนทองถิน่ได 12. การดัดแปลงพันธุกรรมพืช และสัตว 
อยางเปนรูปธรรม 13. สภาวะผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศโลก 
10. สือ่ทุกแขนงสามารถใชไดทกุชองทางและอยูในความสนใจ 14. การขยายตัวของกลุมทุนภายใน ภายนอกประเทศสงผล 
สาธารณะชน กระทบดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม 

15. สถานการณทางการเมืองในระดับประเทศท่ีเนนระบบ  
อุปถัมภและการใชเงนิซื้อเสยีงเปนการสรางเงื่อนไขตอพฤติ 
กรรมทางการเมอืงของประชาชนสวนใหญ 
16. ปญหาสิทธิมนุษยชนยังเปนปญหาใหญทั่วโลก 
17. ปญหาความเหลื่อมล้ําในประเทศ 
18. ความยากจนและการขาดโอกาสเปนปญหาที่พัฒนาสู 
ความยากจนขามรุน การขาดโอกาสขามรุน 
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                   ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
  กลไกการพัฒนาทองถิ่น ยึดโยงอยูกับการบริหารทรัพยากรการบริหารที่สําคัญ  ๔ ประการ     
ซึ่งไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และการบริหารจัดการ ซึ่งมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับประชาชนในทองถิ่น ลวนเก่ียวพันกับปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบกับองคกรหลากหลายประการ       
ท้ังทิศทางนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล การออกระเบียบ ขอกฎหมาย หลักเกณฑปฏิบัติ นโยบายทางการเงินการ
คลัง ทั้งมิติดานการเมือง การบริหารในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงทางดาน
สภาพแวดลอม และภูมิอากาศของโลก การไหลบาของแรงงานตางดาว การคาของกลุมทุนขามชาติ ความสัมพันธ 
หรือความขัดแยงระหวางรัฐ ราคาพืชผลทางการเกษตร การทองเที่ยว ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด การกอ
การราย สิ่งตางๆเหลานี ้ลวนสงผลกระทบกับการดําเนินงานหนวยงานของภาครฐัไทยในระดับลางสุด ก็คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางหลีกเลี่ยงไมได ภายใตสถานการณดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานจะตองเสริมสราง
จุดแข็ง และสลายจุดออน ในโลกของการแขงขันใหเทาทันสถานการณ การเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง ทิศทาง
ของการบริหารองคกร เพื่อรองรับการความทาทายจากสภาพแวดลอมภายนอกน้ี จึงเปนจุดหมายที่ภาคประชา
สังคมคาดหวัง เพื่อนําไปสูการอยูดี กินดี ของประชาชน ในทองถ่ินใหเกิดความอยางย่ังยืนตอไป 
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                 ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพนางตุง (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ยทุธศาสตรท่ี 1 
การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร 
และผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศแบบเพิ่มคุณคาครบวงจรที่
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาคนคุณภาพ สงัคม
คุณธรรม สูเมอืงแหงภูมิปญญาและ
สขุภาวะย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการ
บริหารจัดการบานเมืองรองรับการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาสูเมอืงนาอยู 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตรชาติ 
 ๒๐ ป 

ยทุธศาสตรท่ี ๒ 
ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

ยทุธศาสตรท่ี ๓ 
การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 
ดานการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยทุธศาสตรท่ี 1 
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

ยทุธศาสตรท่ี ๒ 
การสรางความเปน
ธรรมลดความ
เหล่ือมล้ําในสังคม 

ยทุธศาสตรที่ ๓ 
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 

ยทุธศาสตรท่ี ๔ 
ดานการเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่
ย่ังยืน 

ยทุธศาสตรท่ี ๕ 
ดานความมั่นคง 

ยทุธศาสตรท่ี ๖ 
ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 
ดานการพฒันา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส 

ยทุธศาสตรที่ ๘ 
ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตถกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๙ 
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตรท่ี 
๑๐ 

ดานการ
ตางประเทศ 
ประเทศเพ่ือน
บาน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการเกษตร ดานการ
ผลิต แปรรูป การตลาดและการ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสงเสริมการคา การลงทุน การ
บริหารจัดการ การตลาดในสินคาและ
บริการอยางครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การพัฒนาสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ 
ท่ีมีความหลากหลายของรูปแบบการทองเที่ยวเพ่ือ
รองรับนักทองเที่ยวท่ีมคีุณภาพอยางย่ังยืน 

ยทุธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงโลจิ
สติกส พลังงานระบบเครือขาย การส่ือสาร
สารสนเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนากลุมจังหวัด 

ยทุธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาสูการเปน
เมืองสีเขียว  
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โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพนางตุง (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจงัหวัดพัทลุง 

ยทุธศาสตรท่ี 1 
การเสริมสรางความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกสสติกส 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การสรางความเขมแข็ง
ภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การสงเสริมการ
ทองเที่ยวในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาและ
เสริมสรางศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การสงเสริม ศาสนา ศิลปะ 
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบล
พนางตุง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดานการเกษตร
และเศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส 

ยทุธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม  

ยทุธศาสตรที่ ๒ 
การดานการการ
ทองเที่ยวย่ังยืน 

เปาประสงค 
1. ประชาชนมีทักษะและองค
ความรูในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสม 
2. มีระบบสาธารณูปโภค
รองรับภาคการเกษตร มี
มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอ 
3. สินคาชุมชนไดมาตรฐาน 
มีมูลคาที่เพิ่มขึ้น 

เปาประสงค 
1. พื้นที่ตําบล
พนางตงุ เปนแหลง
ทองเที่ยวย่ังยืนที่มี
ศักยภาพ และเปน
ทีย่อมรับในระดับ
นานาชาต ิ

เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรู
ตลอดชีวติอยางมีคุณภาพ เปนสังคม
อุดมปญญา 
2. ประชาชนมีสขุภาวะทีด่ีทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และการเขาสังคม 
3. ประชาชนไดรับสวสัดิการและการ
สังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 
4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ไดรับการสบืทอดและ
อยูกับวิถชีุมชน 
5. ประชาชนมีทักษะทางดานกีฬา
และการนนัทนาการ สมรรถนะ
ทางดานรางกาย จิตใจดีขึน้ 
6. ปญหายาเสพติดไดรับการปองกัน
และแกไขปญหาลดความรุนแรงลง 
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิน  

เปาประสงค 
1. ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐาน ครอบคลุม
ทกุพื้นที่ มี
มาตรฐาน 
2. มีการวางผัง
เมืองชุมชนอยาง
ระบบในการพัฒนา
เชิงพื้นท่ี 

เปาประสงค 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดรับ
การอนรุักษ ฟนฟู 
 

ยทุธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน
ความมั่นคง 

เปาประสงค 
1. องคกรมีขีด
ความสามารถใน
การใหบริการ
ประชาชน 
2. องคกรและ
ชุมชนม ี ธรรมาภิ
บาล 
3. ประชาชนมี
สวนรวมทางการ
เมือง การบริหาร

ยทุธศาสตรท่ี 7 
การพัฒนทรพัยา
กรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร 

ยทุธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาดาน
บริหารองคกรอยาง
มีธรรมาภบิาล 

เปาประสงค 
1. เพ่ิมขีดความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย และการรักษาความ
สงบเรียบรอย ทั้งการลด
ความเส่ียงจากสาธารณภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
และการฟนฟูใหดีกวาและ
ปลอดภัยกวาเดิม 
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โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลพนางตุง พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ 
1.1 การเสริมสราง
ทักษะและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร  
1.2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคทาง
การเกษตร 
1.3 การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
สินคา เพิ่มมูลคาดวย
งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมและ

กลยุทธ 
3.1 การจัดการศึกษาเรียนรูตลอด
ชีวิต เปนสังคมอุดมปญญา 
3.2 การสงเสริมสุขภาวะท่ีดี ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และการเขาสังคม
ใหกับประชาชน 
3.3 การสงเสริมสวัสดิการ และการ
สังคมสงเคราะห 
3.4 การอนุ รักษ  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภมูิปญญาทองถิ่น 
3 .5  การส ง เส ริมก ารกีฬ าแล ะ
นนัทนาการ 
3.6 การปองกันและแกไขปญหายา
เสพตดิ 
3.7 การสรางความมั่นคงปลอดภัย
ในชวีิตและทรพัยสิน  

กลยุทธ 
4.1 การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐาน  
4.2 การวางผังเมือง
ชมุชน 

กลยุทธ 
5.1 การสรางจติสํานึก
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
5.2 การอนรุกัษ ฟนฟู 
ทรัพยากรดิน น้าํ ปาไม 
ประมง และชายฝง ตาม
แนวพระราชดาํริ  
5.3 การควบคุม ปองกัน 
มลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุน
ละออง กล่ินและเสียง 
5.4 การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

ผลผลิต/โครงการ                        โครงการ 

กลยุทธ 
2.1 การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว 
2.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทางการทองเที่ยว  
2.3 การพัฒนากลุมและเครือขายการ
ทองเที่ยวของชุมชนใหเขมแข็ง 
2.4 การนํางานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาใชในการบริหารจัดการ
ทองเที่ยว 
2.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
ท่ีตอบสนองตอการสรางจิตสํานึกอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2.6 การพัฒนาฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว 
และรูปแบบการประชาสัมพันธ 

๑. การเกษตร 
 

แผนงาน 1. การเกษตร ๑. การศึกษา 
๒. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
3. สาธารณสุข 
 

๑. อุตสาหกรรมและการโยธา 
2. เคหะและชุมชน 

๑ .การเกษตร 
 

กลยุทธ 
7.1 การพัฒนาศกัยภาพ
ทรัพยากรการบริหาร
ขององคกร ใหมีขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการประชาชน  
7.2 การสรางระบบธรร
มาภิบาลในองคกรและ
ชมุชน 
7.3 การสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมือง 
การบรหิารใหกับ
ประชาชน 

๑. บริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ 
6.1 เสริมสรางให
ประชาชน รัก ยึดมั่น และ
ธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติ 
6.2 เสริมสรางภูมิคุมกัน
จากภัยคุกคามในทุก

รูปแบบ (อาทิ ยาเสพตดิ 
โรคติดตอ ภัยธรรมชาติ ไซ
เบอร การคามนุษย) 
6.3 สรางความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

1.รักษาความสงบภายใน 
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วิสัยทัศน 
เทศบาลตําบลพนางตุง เปนหนวยดําเนินงานการพัฒนา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหการเกษตรกาวหนา  

การทองเที่ยวย่ังยืน ชุมชนเขมแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสงเสริมความ
เขมแขง็ภาคการเกษตร
และเศรษฐกิจชมุชน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและสังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสงเสริมการ
ทองเที่ยวย่ังยืน 

1. ประชาชนมีทักษะ
และองคความรูในการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสม 
2. มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับ
ภาคการเกษตร มี
มาตรฐาน ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
3. สินคาชุมชนได
มาตรฐาน มีมูลคาที่
เพิ่มขึ้น 

1. พื้นที่ตําบล
พนางตุง เปน
แหลงทองเท่ียว
ย่ังยืนท่ีมี
ศักยภาพ และ
เปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

1. ประชาชนไดรับการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
เปนสังคมอุดมปญญา 
2. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และการเขาสงัคม 
3. ประชาชนไดรับสวัสดิการและ
การสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 
4. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการสืบ
ทอดและอยูกับวิถีชุมชน 
5. ประชาชนมีทักษะทางดานกีฬา
และการนันทนาการ สมรรถนะ
ทางดานรางกาย จิตใจดีขึ้น 
6. ปญหายาเสพติดไดรับการ
ปองกันและแกไขปญหาลดความ
รุนแรงลง 
7. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสนิ  

1. ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
พื้นฐาน 
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ มี
มาตรฐาน 
2. มีการวาง
ผังเมืองชุมชน
อยางระบบใน
การพัฒนาเชิง
พื้นที่ 

1.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟ ู
 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การบริหารองคกร
อยางมีธรรมาภิบาล 

1. องคกรมีขีด
ความสามารถใน
การใหบริการ
ประชาชน 
2. องคกรและ
ชุมชนมีธรรมาภิ
บาล 
3. ประชาชนมี
สวนรวมทางการ
เมอืง การบริหาร
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดาน
ความมั่นคง 

 

1. เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การจัดการความ
เส่ียงจากสา
ธารณภัย และ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย ทั้ง
การลดความ
เส่ียงจาก 
สาธารณภัย การ
จัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน และการ
ฟนฟูใหดีกวา
และปลอดภัย
กวาเดิม 
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1. จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ตอบสนองตอการสรางทักษะ
และพัฒนาศักยภาพใหกบั
เกษตร ไมนอยกวา 3 
โครงการ/กิจกรรมตอป 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ตอการตอบสนอง
การพัฒนาสาธารณูปโภคทาง
การเกษตร ใหมีมาตรฐาน 
ทั่วถึงและเพยีงพอ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
3. สินคาชุมชนไดมาตรฐานใน
ระดับที่สูงข้ึนหรือไดจดแจงเปน
กลุมวิสาหกจิชุมชน และมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 3 
ผลิตภัณฑตอป 

1. จํานวนโครงการ/กจิกรรม 
ตอบสนองตอการสรางทักษะและ
พัฒนาศกัยภาพใหกบับคุลากรดานการ
ทองเทีย่วของชมุชน/หนวยงาน ไมนอย
กวา 5 โครงการ/กิจกรรมตอป 
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ตอบสนองตอการพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานการ
ทองเทีย่ว ใหมคีวามพรอมสําหรับ
ใหบริการนักทองเทีย่ว ไดมาตรฐาน มี
อารยะสถาปตย ไมนอยกวารอยละ 80 
3. จัดตัง้เครือขายการทองเท่ียวชมุชน
ทะเลนอย ใหเปนกลุมวิสาหกิจชมุชน
เพ่ือการทองเทีย่ว 
 จํานวน 1 กลุม 
4. กลุมและเครือขายการทองเทีย่ว นาํ
งานวจัิย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มา
พัฒนาหรือการบริหารจัดการทองเทีย่ว 
ไมนอยกวา 2 กลุม 
5. จํานวนโครงการ/กจิกรรม ที่
ตอบสนองตอการกจิกรรมสงเสริมการ
ทองเทีย่ว ทีส่รางจิตสํานึกตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรม โดยการมสีวนรวมของชุมชน 
ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม ตอป 
6. มีฐานขอมูลแหลงทองเทีย่วท่ีเปน
ระบบ จํานวน 1 ชดุ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทีต่อบสนอง
ตอการจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต เปน
สังคมอุดมปญญา ไมนอยกวา 5 โครงการ/
กิจกรรม ตอป 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทีต่อบสนอง
ตอการสงเสริมสุขภาวะที่ด ีทั้งดานรางกาย 
จติใจ และการเขาสังคมใหกับประชาชน ไม
นอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม ตอป 
3. จํานวนของกลุมเปาหมายผูไดรับ
สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห ตอง
ไดรับไมตํ่ากวาเกณฑที่หนวยงานของรัฐ
กําหนด 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทีต่อบสนอง
ตอการอนุรักษ ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปญญาทองถิ่น ไมนอยกวา 6 
โครงการ/กิจกรรม ตอป 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนอง

ตอการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ไม
นอยกวา 3 โครงการ/กิจกรรม ตอป 
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทีต่อบสนอง
ตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม ตอป 
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทีต่อบสนอง
ตอการสรางความม่ันคงปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิน ไมนอยกวา 2 โครงการ/
กิจกรรม ตอป  

1. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ทีต่อบสนองตอ
การการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการพื้นฐาน ใหมี
มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอ 
ไมนอยกวารอยละ 70 
2. มีการวางผังเมืองชุมชน
พนางตุง 

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ท่ีตอบสนองตอ
การอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา 5 
โครงการ/กิจกรรม ตอป 
2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ตอบสนองตอ
การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ไมนอย
กวา 2 โครงการ/กจิกรรม 
ตอป 

คาเปาหมาย 

1.1 การเสริมสรางทักษะ
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร  
1.2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคทาง
การเกษตร 
1.3 การพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานสินคา เพิ่มมูลคา
ดวยงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

3.1 การจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชวีิต 
เปนสังคมอดุมปญญา 
3.2 การสงเสริมสุขภาวะที่ดี ท้ังดาน
รางกาย จิตใจ และการเขาสังคมใหกับ
ประชาชน 
3.3 การสงเสริมสวสัดิการ และการสังคม
สงเคราะห 
3.4 การอนุรักษ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
3.5 การสงเสริมการกฬีาและนนัทนาการ 
3.6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
3.7 การสรางความมั่นคงปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิน  

4.1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พื้นฐาน  
4.2 การวางผังเมืองชุมชน 5.1 การสรางจติสํานึก

อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
5.2 การอนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรดิน น้าํ ปาไม 
ประมง และชายฝง ตามแนว
พระราชดําริ  
5.3 การควบคุม ปองกัน 
มลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุน
ละออง กลิ่นและเสียง 
5.4 การปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการรกัษา
ความสงบเรียบรอย 

2.1 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานการ
ทองเท่ียว 
2.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทางการทองเที่ยว  
2.3 การพัฒนากลุมและเครือขายการทองเท่ียว
ของชุมชนใหเขมแข็ง 
2.4 การนํางานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรม 
มาใชในการบริหารจัดการทองเที่ยว 
2.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ที่
ตอบสนองตอการสรางจิตสาํนึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม โดย
การมีสวนรวมของชุมชน 
2.6 การพัฒนาฐานขอมูลแหลงทองเท่ียว และ
รูปแบบการประชาสัมพันธ 

กลยุทธ 

1. การบริหารงานของ
เทศบาลตําบลพนางตุง ผาน
การประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป (LPA) ที่
หนวยรับตรวจมาทาํการ
ประเมิน ไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 70 ในทกุดาน 
2. จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ตอบสนองตอการสราง
ระบบธรรมาภิบาลในองคกร
และชุมชน ไมนอยกวา 2 
โครงการ/กิจกรรม ตอป 
3. จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ตอบสนองตอการสงเสริม
การมีสวนรวมทางการเมือง 
การบริหารใหกับประชาชน 

ไมนอยกวา 2 โครงการ/
กจิกรรม ตอป 

6.1 การพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรการ
บริหารขององคกร ใหมี
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการประชาชน  
6.2 การสรางระบบธรร
มาภิบาลในองคกรและ
ชุมชน 
6.3 การสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมือง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๑๕๓                                                                         
 

 

  
๑. การเกษตร 
๒. อุตสาหกรรมและการโยธา 
๓. สรางความเขมแข็งชุมชน 

แผนงาน ๑. การศาสนา วฒันธรรม
และนันทนาการ 

๑. การศึกษา 
๒. การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๓. งบกลาง 
๔. สาธารณสุข 
๕. สรางความเขมแข็งชุมชน 
6. การรักษาความสงบภายใน

๑. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
๒. เกษตร 

๑. เกษตร 
๒. การรักษาความสงบภายใน 
3. สาธารณสุข 

๑. บริหารงานทั่วไป 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตําบลพนางตุง                                                          หนา ๑๕๔                                                                         
 

 

สวนที่ 3  
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏิบัต ิ

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี 
รับผดิชอบ

หลัก 

หนวยงาน 
สนับสนนุ 

1 การสงเสริมความเขมแข็ง 
ภาคเกษตรและเศรษฐกิจ
ชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- การเกษตร สํานักปลัด กองชาง 

2 การสงเสริมการทองเที่ยว
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- การเกษตร สํานักปลัด  

3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และสังคมที่มีคุณภาพ 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 
สํานักปลัด 

สํานักปลัด 
กอง

การศึกษา 

4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
- เคหะและชุมชน 

กองชาง 
สํานักปลัด 

กองชาง 

5 การบริหารการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- สงเสริมการเกษตร 

กองชาง 
สํานักปลัด 

กองชาง 

6 
การพัฒนา ดานความมั่นคง 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด สํานักปลัด 

7 การบริหารองคกรอยาง 
มีธรรมมาภิบาล  

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

- บริหารทั่วไป สํานักปลัด 
และทุกกอง 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๕๕ 

แบบ ผ.๐1 
                                                                                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร           
การสงเสริมความเขมแข็ง
ภาคเกษตรและเศรษฐกิจ
ชุมชน 

            

1.1 แผนงาน การเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริม 
การทองเที่ยวย่ังยืน 

            

2.1 แผนงาน การเกษตร - - 1 23,000,000 - - - - - - 1 23,000,000 
รวม - - 1 23,000,000 - - - - - - 1 23,000,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยและ 
สังคมที่มีคุณภาพ 

            

3.1 แผนงาน การศึกษา 10 5,684,123 10 5,684,123 10 5,684,123 10 5,684,123 10 5,684,123 50 28,420,615 
3.2 แผนงาน การศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ 

6 725,000 6 725,000 6 725,000 6 725,000 6 725,000 30 3,625,000 

3.3 แผนงาน สาธารณสุข 5 1,375,000 5 1,375,000 5 1,375,000 5 1,375,000 5 1,375,000 25 6,875,000 

รวม 21 7,784,123 21 7,784,123 21 7,784,123 21 7,784,123 21 7,784,123 105 38,920,615 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๕๖ 

แบบ ผ.๐1  
                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผน 

พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
                ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบ     
โลจิสติกส 

            

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

15 64,123,000 5 63,595,000 5 63,595,000 2 63,595,000 2 63,595,000 29 318,503,000 

4.2 แผนงานเคหะชุมชน 1 317,462.06 1 317,462.06 - - - - - - 2 634,924.12 

รวม 16 64,440,462.06 6 63,912,462.06 5 63,595,000 2 63,595,000 2 63,595,000 31 319,137,924.12 

5. ยุทธศาสตร การบริหารการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม  

            

5.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 231,000 1 414,400 - - 4 1,683,500 - - 6 2,328,900 
5.2 แผนงานสงเสริมการเกษตร 4 190,000 - - - - - - - - 4 190,000 

รวม 5 421,000 1 414,400 - - 4 1,683,500 - - 10 2,518,900 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดาน
ความม่ันคง 

            

6.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

4 535,586 4 535,586 4 535,586 4 535,586 4 535,586 20 2,677,930 

รวม 4 535,586 4 535,586 4 535,586 4 535,586 4 535,586 20 2,677,930 
7. ยุทธศาสตร การบริหารองคกร
อยางมีธรรมมาภบิาล  

            

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  1 35,000 - - - - - - - - 1 35,000 
รวม 1 35,000 - - - - - - - - 1 35,000 

 
รวมท้ังส้ิน 

 
48 

 
73,266,171.06 

 
34 

 
95,696,571.06 

 
31 

 
71,964,709 

 
32 

 
73,648,209 

 
28 

 
71,964,709 

 
173 

 
386,540,369.12 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๕๗ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลพนางตุง 
  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมเนื่องจากการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และทองถ่ิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 
     1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน 
         1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพ 
การดําเนินงานของ
ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบลพนางตุง 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
ดําเนินงานขอศูนยบริการ
และถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให 
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 

- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการฯ 
จํานวน 12 ครั้ง/ป 
- กิจกรรมอบรมใหความรู
การลดตนทุนการผลติพืช 
- กิจกรรมการเผยแพร
ขอมลูเกษตร 
- กิจกรรมศกึษาดูงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80% 
- ลดตนทุนการผลติ 
- มีขอมลูที่เปน
ระบบ 

ประชาชนมี
ทักษะ 
องคความรูใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักปลัด 

รวม      1 โครงการ              -               - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000            -          - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๕๘ 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 เทศบาลตําบลพนางตุง 
   ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
   ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ๑ โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อใหเด็กมีอาหาร
กลางวันบริโภคอยาง
เพียงพอและมีคุณภาพ 

อุดหนุนโรงเรียนบานธรรมเถียร 
เพื่อจายคาอาหารกลางวัน ยอดนักเรียน  
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ เด็กนักเรียนได
อาหารกลางวนั
๑๐๐% 

เด็กมีอาหารกลางวนั
บริโภคอยางเพียงพอ 
และมีคุณภาพ 

กองการศึกษา/
โรงเรยีนสังกัด
(สพฐ) 

   อุดหนุนโรงเรียนบานทาชางเพ่ือจาย
คาอาหารกลางวัน ยอดนักเรียน 
 ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๓6๔,๐๐๐ ๓6๔,๐๐๐ ๓6๔,๐๐๐ ๓6๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ เด็กนักเรียนได
อาหารกลางวนั
๑๐๐% 

เด็กมีอาหารกลางวนั
บริโภคอยางเพียงพอ 
และมีคุณภาพ 

กองการศึกษา/
โรงเรยีนสังกัด
(สพฐ) 

   อุดหนุนโรงเรียนวดัไทรงามเพ่ือจาย
คาอาหารกลางวัน ยอดนักเรียน  
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ เด็กนักเรียนได
อาหารกลางวนั
๑๐๐% 

เด็กมีอาหารกลางวนั
บริโภคอยางเพียงพอ 
และมีคุณภาพ 

กองการศึกษา/
โรงเรยีนสังกัด
(สพฐ) 

   อุดหนุนโรงเรียนบานชายคลองเพ่ือจาย
คาอาหารกลางวัน ยอดนักเรียน  
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ เด็กนักเรียนได
อาหารกลางวนั
๑๐๐% 

เด็กมีอาหารกลางวนั
บริโภคอยางเพียงพอ 
และมีคุณภาพ 

กองการศึกษา/
โรงเรยีนสังกัด
(สพฐ) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๕๙ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา   
                                                                              แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 เทศบาลตําบลพนางตุง 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

    

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   อุดหนุนโรงเรียนบานควนพนางตุง 
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 
ยอดนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๑,๑๐๘,๐๐๐ ๑,๑๐๘,๐๐๐ ๑,๑๐๘,๐๐๐ ๑,๑๐๘,๐๐๐ ๑,๑๐๘,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ไดอาหาร
กลางวัน
๑๐๐% 

เด็กมีอาหาร
กลางวันบริโภค
อยางเพียงพอ มี
คุณภาพ 

กองการศึกษา/
โรงเรยีนสังกัด
(สพฐ) 

2 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อใหเด็กมี
อาหารกลางวัน
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
และมีคุณภาพ 

จายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็ก
นักเรียนในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ  
ยอด ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกป 

๗๓๐,๑๐๐ ๗๓๐,๑๐๐ ๗๓๐,๑๐๐ ๗๓๐,๑๐๐ ๗๓๐,๑๐๐ เด็กนักเรียน
ไดอาหาร
กลางวัน
๑๐๐% 

เด็กมีอาหาร
กลางวันบริโภค
อยางเพียงพอ มี
คุณภาพ 

กองการศึกษา/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

3 โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อใหเด็กมี 
อาหารเสริม (นม)  
อยางเพียงพอ 

จายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ
เด็กนักเรียนในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑและ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ ยอด 
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกป 

๑,๔๙๖,๕๕๓ ๑,๔๙๖,๕๕๓ ๑,๔๙๖,๕๕๓ ๑,๔๙๖,๕๕๓ 
 

๑,๔๙๖,๕๕๓ เด็กนักเรียน
ไดอาหาร
เสริม (นม)
๑๐๐% 

เด็กมีอาหาร
เสริม (นม) 
บริโภคอยาง
เพียงพอ  

กองการศึกษา/
โรงเรียนสังกัด
(สพฐ)/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 เทศบาลตําบลพนางตุง 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ๓.1 แผนงาน การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  4 จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือใหเด็กมี
พัฒนาดาน
รางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม 
และสติปญญาดี
ข้ึน 

จัดงานวันเด็กแหงชาติ ตามรูปแบบ
โครงการของเทศบาลตําบลพนางตุง 
- กิจกรรมแสดงความสามารถ 
- กิจกรรมระบายสี 
- กิจกรรมตอบปญหาเด็กและเยาวชนเขา
รวม จํานวน ๕๐๐ คน  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

เด็กเยาวชนมี
พัฒนาดาน
รางกายจิตใจ
อารมณ สังคม
และสติปญญาดี
ข้ึน 

กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

๕ โครงการหารสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
ภาระกิจการ
เรียน การสอน
ระดับปฐมวัยให
มีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนรายหัว 
- สนับสนุนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณ 
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
 คากิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียนตาอัตราที่ไดรับการจัดสรร 

๔๒๑,๖๗๐ ๔๒๑,๖๗๐ ๔๒๑,๖๗๐ ๔๒๑,๖๗๐ ๔๒๑,๖๗๐ สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลไดรับการ
จัดสรรเงินสนับสนุน

คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา
๑๐๐% 

ภาราพะกิจการ
เรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

๖ โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ ศพด. 
บานทาชาง  หมูที่ ๕  
ตําบลพนางตุง 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน ครู 
ผูปกครอง 

กอสรางหลังคาพรอมทางเดินเช่ือมอาคาร 
ตามรูปแบบรายการของเทศบาลตําบล
พนางตุง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง 

๑๒๒,๗๐๐ 
 
 

๑๒๒,๗๐๐ ๑๒๒,๗๐๐ ๑๒๒,๗๐๐ ๑๒๒,๗๐๐ ความปลอดภัยใน
การทํากิจกรรม
เปนไปตามเกณฑ 
 

เด็กนักเรียน ครู 
ผูปกครอง 
มีความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลพนางตงุ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา 

  

ท่ี โครงการ 

       
    วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ ศพด.  
บานทาชางหมูที่ ๘ 
ตําบลพนางตุง 

เพ่ือความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน ครู 
ผูปกครอง 

กอสรางหลังคาพรอมทางเดินเชื่อม
อาคาร ตามรูปแบบรายการของ
เทศบาลตําบลพนางตุง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานในยาง 

๔๐,๕๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๔๐,๕๐๐ ความปลอดภัยใน
การทํากิจกรรม
เปนไปตามเกณฑ 
 

เด็กนักเรียน ครู 
ผูปกครองมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

  ๘ โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ ศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑ.  
วัดธรรมสามคัคี หมูที่ ๖ 
ตําบลพนาตุง 

เพ่ือความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน ครู 
ผูปกครอง 

กอสรางหลังคาพรอมทางเดินเชื่อม
อาคาร ตามรูปแบบรายการของ
เทศบาลตําบลพนางตุง ศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคค ี

๑๒๔,๖๐๐ ๑๒๔,๖๐๐ ๑๒๔,๖๐๐ ๑๒๔,๖๐๐ ๑๒๔,๖๐๐ ความปลอดภัยใน
การทํากิจกรรม
เปนไปตามเกณฑ 
 

เด็กนักเรียน ครู 
ผูปกครองมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

  ๙ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาตนเองทั้งในดาน
ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดาน
คุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
ผูดูแลเด็กผูชวยครูผูดูแลเด็กพนักงาน
จางเหมาทําหนาที่ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ
การเรียนรูระหวางหนวยงาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไดเขารับการ
อบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ดานตางๆ 

กอง
การศึกษา/
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลพนางตงุ 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

            
  
    วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ๑๐ โครงการ
ฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรูความ
ขาใจ หลักสูตรระบบ
ประกันสุขภาพ
การศึกษา การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 

จัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครู ผูดูแลเด็ก
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
พนักงานจางเหมาทํา
หนาที่ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณการ
เรียนรูระหวาง
หนวยงาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวารอย
ละ ๘0 

ครูและ     
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาไดเขา
รับการอบรม
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดาน
ตางๆ 

   กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รวม 10 โครงการ - - 5,684,123 5,684,123 5,684,123 5,684,123 5,684,123 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๓ 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
เทศบาลตําบลพนางตงุ 

 
  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ห้ิวปนโตไปวัด 
 

เพ่ือพัฒนาคูณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางวิถี
พุทธ 

จัดกิจกรรมห้ิวปนโตไปวัด ใน
วันพระเดือนละ ๑ ครั้ง ตาม
โครงการของเทศบาลพนางตุง 

- - - - - ผูเขารวมกิจกรรมไม
ต่ํากวา ๓๐ คน/ครั้ง 

ประชาชนไดรับการ
กลอมเกลาจิตใจ ตาม
แนวทางวิถีพุทธ 

กอง
การศึกษา 

๒ จัดงานวนัออก
พรรษา 

เพ่ืออนุรักษ และสืบทอด
ประเพณีทางพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว ณ 
วัดสวนธรรมเจดีย ประชาชน
ขารวมโครงการ  
จํานวน ๕๐๐ คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ระดับพึงพอใจ
ผูเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

ประเพณีทางพุทธ
ศาสนาไดรับการ
อนุรักษและสืบทอด 

กอง
การศึกษา 

๓ จัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

จัดงานประเพณีลอยกระทง
ตามโครงการของเทศบาล
ตําบลพนางตุง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับพึงพอใจ
ผูเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

ประเพณีทางพุทธ
ศาสนาไดรับการ
อนุรักษและสืบทอด 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๔ 

                           
                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภมิูปญญาและสุขภาวะยั่งยนื 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ จัดการแขงขัน
กีฬาตานยา 
เสพติด 

เพ่ือจัดกิจกรรม
รณรงคตานปญหายา
เสพติดพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาและ
สรางเสริมสุขภาพ 

จัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด ตามโครงการของ
เทศบาลตําบลพนางตุง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ระดับพึงพอใจผูเขา 
รวมกิจกรรมไมนอย 
กวารอยละ ๘๐ 

   ประชาชนมีคานิยม
ตานปญหายาเสพ
ติด และสุขภาพ
ของประชาชนดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๕ 
 

จัดสงนักกีฬา
เขารวมการ
แขงขันในนาม
ของเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทางดานกีฬา และ
สงเสริมสุขภาวะใหกับ
ประชาชน 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันในนามของ
เทศบาลพนางตุง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับพึงพอใจ
ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

  ประชาชนมีทักษะ 
  ทางดานกีฬาแล 
  สุขภาพดีข้ึน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๕ 

 
                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดัพัทลุง ที่ 5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๓.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ๖ 
 

แขงขันกีฬา
ระหวางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดการ
แขงขันกีฬา
เสริมสราง
พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

จัดการแขงขันกีฬาระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตําบลพนางตุง 
เทศบาลตําบลทะเลนอย 
เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ
เทศบาลตําบลบานสวน 
เทศบาลตําบลหนองพอ 
ตามโครงการของเทศบาล
ตําบลพนางตุง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระดับพึงพอใจ
ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

 เด็กปฐมวัยมี 
 พัฒนาการดาน 
 รางกาย อารมณ 
 สังคม และ 
 สติปญญาดีข้ึน 

กองการศึกษา/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

รวม 6 โครงการ - - 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๖ 

 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๓ การพัฒนาคนคณุภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที ่5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรมนุษยและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ๓.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ การบริการการแพทยฉุกเฉิน 
(EMS) 

เพ่ือบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ใหกับประชาชน 

ใหบริการการแพทย
ฉุกเฉินผูที่ไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉินไดรับ
การชวยเหลือ ณ จุดเกิด
เหตุและสงตอไปรักษาที่
โรงพยาบาล 

๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการไม
นอยกวารอยละ 
๘๐ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
การแพทย
ฉุกเฉินอยาง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

๒ สัตวปลอดภัย คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบาตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย  
ดร. สมเด็จพระเจานอง 
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนาร ี

เพ่ือสนองพระ
ปณิธานในการ 
ปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

จายเปนคาจัดซื้อฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในเขตตําบล 
คาตอบแทนเจาหนาที่ 
คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธตาม
โครงการของเทศบาล
ตําบลพนางตุง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนสัตว
เลี้ยงที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ
ไดรับการฉีด
วัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

โรคพิษสุนัขบา
ไดรับการ
ปองกันและ
ควบคุม 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๗ 

 
            รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
        ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สงัคมคุณธรรม สูเมืองแหงภมูิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ท่ี 5 การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย 
         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
        ๓.3 แผนงานสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 

 
  ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ อบรมผูประกอบการ
รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหาร 
“อาหารสะอาด รสชาติ
อรอย”clean food 
good taste 

 เพ่ือควบคุมให 
ผูประกอบการรานอาหาร 
และแผงลอยจําหนาย   
 อาหารมีความ   
 ตระหนักในการ  
 พัฒนา  
 ตนเองในดาน  
 โภชนาการ 
 

รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหารไดรับการ
ตรวจเช้ือโคลิฟอรม
แบคทีเรีย Sl๒ อยางนอย
รอยละ ๙๐ ของจํานวน
รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหาร 
ในพ้ืนที่ตําบลพนางตุง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนรานอาหารและแผง
ลอยจําหนายอาหารในพื้นที่
ตําบลพนางตุง 
ไดรับการตรวจเช้ือโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย Sl๒ อยาง
นอยรอยละ ๘๐  
ผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหาร
ไดรับการอบรมฟนฟูความรู 

ผูประกอบการ
มีความ
ตระหนัก 
ในการพัฒนา
ตนเองดาน
โภชนาการอา
หาปลอดภัย 

 สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๘ 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๓ การพัฒนาคนคณุภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุงที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.3 แผนงานสาธารณสุข 

                     
 

ท่ี โครงการ 

 
 วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

เพ่ือสงเสริม
ปองกันและ
ควบคุมโรคตดิตอ
ในพ้ืนที ่

ประชาชนไดรบั
ความรูความเขาใจ
ในการเผาระวัง
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในพ้ืนที่  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- อัตราการเกิดโรคตดิตอใน
พ้ืนที่ลดลง 
- ประชาชน สามารถ
วางแผนแกไขปญหา
โรคติดตอที่เกิดขึ้นในพ้ืนทีไ่ด 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
หนวยงานตางๆในพ้ืนที ่

ประชาชนหนวยงาน
ในพ้ืนที่ไดรับการ
สงเสริมปองกันและ
ควบคุม                        
โรคติดตอที่เกิดขึ้น 

สํานักปลัด 

๕ ปองกันและควบคุม
โรคหลังเกิดภัยพิบัติ 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคที่เกิด
หลังภัยพิบัติ 

ประชาชนไดรบัการ
ชวยเหลือในดาน
สาธารณสุขหลังเกิด
ภัยพิบัติ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับการ
ชวยเหลือดานสาธารณสุขไม
นอยกวารอยละ ๘๐  

ครัวเรือนที่ไดรับภัย
พิบัติไดรับการ
ชวยเหลือดาน
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 

รวม ๕ โครงการ - - ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐0 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๖๙ 

แบบ ผ.๐2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
 เทศบาลตําบลพนางตุง  

         ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
         ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
              4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
                 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนสายนา 
นายประยูร – เหมืองชลประทาน   
หมูที่ 5 ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม 

บุกเบิกถนนสายนานาย
ประยูร – เหมืองชลประทาน 
หมูที่ 5  กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร 
 

61,000 
 
 
 

- - - - ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๐ 

แบบ ผ.๐2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เทศบาลตําบลพนางตุง 

         ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
         ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
            4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
               4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารศาลาอเนกประสงค
บานปากคลองเกา หมูที่ 9 
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อใชเปนสถานที่ใน
การจัดประชุมและ
การจัดทํากิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน 

ปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศาลาอเนกประสงค 
ตามรูปแบบรายการของ
เทศบาลตําบลพนางตุง  

- 510,000 - - - ความพึงพอใจของ
ประชาชน ผูใชอาคาร
พอใจในระดับดีไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมของ 
ชุมชนที่สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๑ 

แบบ ผ.๐2 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
         4. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
            4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ – 
บานนายชิต หมูที่ 6 
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาเฉลิมพระเกียรต-ิบานนายชิต หมูที่ 
6 กวาง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 356.00 เมตร ไหลทางเสริมหิน
คลุกปริมาณไมนอยกวา 356.00 ตาราง
เมตร 

251,000 - - - - ระดับความพึง
พอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม
ระดับดีไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสงที่
สะดวกปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๒ 

แบบ ผ.๐2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลพนางตุง 

          ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
          ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
            4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
               4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
ปากคลองเกา – เขานุย 
หมูที่ 9 ตําบลพนางตงุ
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 
 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคมขนสง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปากคลอกเกา – เขานุย หมูที่ 9  
กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,374.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา 11,870.00 
ตารางเมตร ไหลทางเสริมหินคลุก
ปริมาณไมนอยกวา 189.92 
ลูกบาศกเมตร 

8,479,000 - - - - ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชเสนทาง
คมนาคม 
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๓ 

แบบ ผ.๐2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
          4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
วาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองทางควาย  
หมูที่ 12 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 
 

เพื่อใหการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เหมืองทางควาย หมูที่ 12  กวาง 
4.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 3,100.00 ตารางเมตร 
ไหลทางเสริมหินคลุกปริมาณ 
ไมนอยกวา 62.00 ลูกบาศกเมตร 

2,109,000 - - - - ระดับความพึง
พอใจของผูใช
เสนทาง
คมนาคม 
ไมนอยกวารอย
ละ 80 

ประชาชน
มีการ
คมนาคม
ขนสงที่
สะดวก
ปลอดภัย 

   กองชาง 

 
 
 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๔ 

แบบ ผ.๐2  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลพนางตุง 

    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานนายวินัย – 
โรงเหลา หมูที่ 3 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

เพ่ือใหการ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นายวินัย – โรงเหลา หมูที่ 3 ตําบลพนาง
ตุง กวาง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่กอสรางไมนอยกวา 
128.00 ตารางเมตร ไหลทางเสริมหิน
คลุกปริมาณไมนอยกวา 2.56 ลูกบาศก
เมตร 
 

86,000 - - - - ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใชเสนทาง
คมนาคมไม
นอยกวารอย
ละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๕ 

แบบ ผ.๐2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลพนางตุง 

        ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
        ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
           4. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
              4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บางหล ู- บานนายทวี 
หมูที่ 7 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภยั 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบางหล ู– 
บานนายทวี หมูที่ 7 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,705.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 
6,820.00 ตารางเมตร 
ไหลทางเสริมหินคลุก
ปริมาณไมนอยกวา 
136.50 ลูกบาศกเมตร 
 

4,600,000 - - - - ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผูใชเสนทาง
คมนาคม 
ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๖ 

แบบ ผ.๐2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

เทศบาลตําบลพนางตุง 

        ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
        ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
           4. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
              4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางสะพาน
ทางเดินเทา สายเจริญ
สุข 1 หมูที่ 13  
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
 
 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภยั 

กอสรางสะพานทางเดิน
เทา สายเจริญสุข 1  
หมูที่ 13 โดยดําเนินการ
กอสรางใหมตลอดทั้งสาย 
ระยะทาง 70.35 เมตร 

528,000 - - - - ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผูใชเสนทาง
คมนาคม 
ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ประชาชน 
มีการคมนาคม 
ขนสงที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๗ 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมอืงรองรบัการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมผิวจราจรถนน
สายบานนางสุภาพ 
หมูที่ ๕  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
มีการคมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม 
ผิวจราจรถนนสายบาน                   
นางสุภาพ หมูที่ ๕  ตําบล
พนางตุง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง โดยปูทับ
แอสฟลทพ้ืนที่ไมนอยกวา 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - - - ๗๓๙,๐๐๐ - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มีวามพึง
พอใจในระดับไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรถนนสายบานนาง
สุภาพ หมูที่ ๕ โดยปูทับ
แอสฟลทพ้ืนที่ไมนอยกวา 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

                                                                                       เทศบาลตําบลพนางตุง  
 
   ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
   ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ผิวจราจรถนนสาย 
สี่แยกปอมบานคาย-ตนโพธิ์ 
หมูที่ ๗  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อให
ประชาชนมีการ
คมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม 
ผิวจราจรถนนสายสี่แยก
ปอมบานคาย - ตนโพธิ ์
หมูที่ ๗  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยปูทับแอสฟลท
พ้ืนที่ไมนอยกวา  ๒,๐๐๐
ตารางเมตร    

- - - ๗๓๙,๐๐๐ - - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มีวามพึง
พอใจในระดับไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรถนนสายสี่แยก 
ปอมบานคาย-ตนโพธ์ิ  
หมูที่ ๗ โดยปูทับ 
แอสฟลทพ้ืนที่ไมนอยกวา  
๒,๐๐๐ตารางเมตร    

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภัย 

กองชาง 

 แบบท ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๗๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

                                                                                       เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมผิวจราจรถนน
สายศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ ๗  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
มีการคมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม 
ผิวจราจรถนนสาย 
ศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ ๗  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยปูทับแอสฟลท
พ้ืนที่ไมนอยกวา  ๑,๔๘๐ 
ตารางเมตร    

- - - - ๕๔๗,๐๐๐ - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มีวามพึง
พอใจในระดับไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรถนนสายศาลา
เอนกประสงค หมูที่ ๗  
โดยปูทับแอสฟลทพ้ืนที่ไม
นอยกวา  ๑,๔๘๐ ตาราง
เมตร    

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๐ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ผิวจราจรถนนสาย 
หมูที่ ๑๒  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
มีการคมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม 
ผิวจราจรถนนสาย 
หมูที่ ๑๒  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยปูทับแอสฟลท
พ้ืนที่ไมนอยกวา  ๒,๒๖๐ 
ตารางเมตร    

- - - ๘๓๕,๐๐๐ - - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มีวามพึง
พอใจในระดับไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 
- ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร
ถนนสายปากหวยพัฒนา ๒  
 หมูที่ ๑๒ โดยปูทับแอสฟลท
พ้ืนที่ไมนอยกวา  ๒,๒๖๐ 
ตารางเมตร    

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

                                                                                      เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งระบบถัง
กรองสนิมเหล็กระบบ
ประปาหมูบาน บานในยาง 
หมูที่ ๘  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

- เพ่ือใหมี
น้ําประปาที่สะอาด 
- เพ่ือลดความ
เส่ียงจากโรคที่มา
กับน้ํา 

ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
ใหกับระบบประปาหมูบาน 
บานในยาง หมูที่ ๘   
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

- ๑๒๓,๐๐๐ - - - - ติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กใหกับระบบประปา
หมูบาน 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
น้ําประปาที
สะอาดเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองชาง 

  แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
                                                                                       เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลและกอสรางระบบ
ผลิตน้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๙  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

- เพ่ือใหมีการจัดการ
ระบบประปาที่สะอาด
และแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแก
ประชาชนอยาง
เรงดวน 
- เพ่ือใหมีนาประปา
ใชอยางท่ัวถึง
ครอบคลุมทั้งตําบล 

ขุดเจาะบอบาดาลและ
กอสรางระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๙ 

- - ๗๕๑,๐๐๐ - - - ขุดเจาะบอบาดาลและ
กอสรางระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ ๙ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

- ประชาชนมีระบบ
ประปาหมูบานใช 
- ประชาชนมี
น้ําประปาทีสะอาด
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
                                                                                      เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลและกอสรางระบบ
ผลิตน้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๖  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

- เพ่ือใหมีการ
จัดการระบบ
ประปาที่สะอาด
และแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ใหแกประชาชน
อยางเรงดวน 
- เพ่ือใหมีนาประปา
ใชอยางทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งตําบล 

ขุดเจาะบอบาดาลและ
กอสรางระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๖ 

- - ๗๕๑,๐๐๐ - - - ขุดเจาะบอบาดาลและ
กอสรางระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๖ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

- ประชาชนมี
ระบบประปา
หมูบานใช 
- ประชาชนมี
น้ําประปาทีสะอาด
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๔ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
          4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลและกอสรางระบบ
ผลิตน้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๓ ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

- เพ่ือใหมีการจัดการ
ระบบประปาที่สะอาด
และแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแก
ประชาชนอยาง
เรงดวน 
- เพ่ือใหมีนาประปา
ใชอยางทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งตําบล 

ขุดเจาะบอบาดาลและ
กอสรางระบบผลิต
น้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๓ 

๗๕๑,๐๐๐ - - - - - ขุดเจาะบอบาดาล
และกอสรางระบบ
ผลิตน้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ ๓ 
- ประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 

- ประชาชนมีระบบ
ประปาหมูบานใช 
- ประชาชนมี
น้ําประปาทีสะอาด
เพ่ืออุปโภคและ
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส 
          4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการบุกเบิกถนนสาย
หนองรัก – หนองงู  หมูที่ 
10 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสง 
 
 
 

 
 
 
 

บุกเบิกเบิกถนนสายหนอง
รัก – หนองงู  หมูที่ 10 
ตําบลพนางตุง ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร 
ยาว  1,020.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลง
เทศบาลตําบลพนางตุง
กําหนด 

639,000 - - - - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มี
ระดับความพึงพอใจ
ในระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ทําใหประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
   ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางระบบ
ผลิตน้ําประปาหมูบาน  
หมูที่ 12 ตําบลพนาง
ตุง อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 
 

เพ่ือใหมี
น้ําประปาที่
สะอาดแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 

กอสรางระบบผลิต
น้ําประปาตาม
รูปแบบของ
เทศบาลตําบล 
พนางตุง จํานวน 1 
ระบบ หมูที่ 12 

- - 601,000 
 
 
 
 
 

- - ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน
ตอบสนองการ
พัฒนาดาน
สาธารณปูโภคไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนมี
น้ําประปา
อุปโภค บริโภค
อยางพอเพียง 

กองชาง 

รวม 18 โครงการ - - 17,504,000 633,000 2,103,000 1,640,000 1,286,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งก่ิง
โคมไฟฟาสาธารณะ
บานทะเลนอย,บาน
ควนพนางตุง,บาน
ทาชางบานธรรม
เถียรและบานปาก
หวย ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

- เพ่ือใหความสวาง
กับประชาชนผูใช
ถนน 
- ใหประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
- สถานที่สาธารณะ
มีความสวาง
เพียงพอ 

ติดตั้งก่ิงโคมไฟ 
ขนาด ๒x๓๖ วัตต  
บานทะเลนอย,บาน
ควนพนางตุง,บาน
ทาชาง,บานธรรม
เถียรและบานปาก
หวยจํานวน ๓๘ ชุด 

- ๓๑๗,๔๖.๐๖ - - - - ผลการตรวจรับมอบ
ไฟฟาสาธารณะ บาน
ทะเลนอย,บานควน
พนางตุง,บานทาชาง,
บานธรรมเถียรและ
บานปากหวย 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

ไฟฟาสาธารณะบาน
ทะเลนอย,บานควน
พนางตุง,บานทาชาง
บานธรรมเถียรและ
บานปากหวย ตําบล
พนางตุง อําเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 
ใหกับประชาชนอยาง
ทั่วถึง 
 

  กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ โครงการขยายเขต
จําหนายไฟฟา
สาธารณะบานทะเล
นอย,บานควนพนาง
ตุง,บานทาชางและ
บานธรรมเถียร 
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

- เพ่ือใหความสวาง
กับประชาชนผูใช
ถนน 
- ใหประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสนิ 
- สถานที่สาธารณะ
มีความสวาง
เพียงพอ 

ขยายเขตจําหนายไฟฟา
บานทะเลนอย,บานควน
พนางตุง,บานทาชาง
และบานธรรมเถียร ตาม
ใบแจงปริมาณงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง 
สาขาอําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

๓๑๗,๔๖.๐๖ - - - - - ผลการตรวจรับมอบ
ไฟฟาสาธารณะ บาน
ทะเลนอย,บานควน
พนางตุง,บานทาชาง,
บานและธรรมเถียร 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

ไฟฟาสาธารณะ
บานทะเลนอย,
บานควนพนางตุง
,บานทาชางและ
บานธรรมเถียร 
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
ใหกับประชาชน
อยางทั่วถึง 
 

กองชาง 

รวม 2 โครงการ - - 317,46.06 317,46.06 - - - - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๘๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
         5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
           5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยมแบบชองเดียว
ถนนสายธรรมเถียร 
หมูที่ 8 

เพ่ือเปดทางการ
ระบายน้ําใหมีปริมาณ
ในฤดูฝน ไมใหทวมขัง
พื้นที่ทางการเกษตร 

กอสรางทอเหลี่ยมแบบชอง
เดียวถนนสายธรรมเถียร  
หมูที่ 8 ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร 
ลึก 1.80 เมตร 

- - - 516,900 - - กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 
กอสรางแลวเสร็จ 
- ความพึงพอใจของประชาชน
ผูไดรับความเดือดรอนไมนอย
กวารอยละ 80 ขึ้นไป 

- มีชองทาง
ระบายน้ํา 
- ลดการปญหา
อุทกภัย และน้ํา
ทวมขังได 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๐ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
       5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
          5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการกอสราง
ทอเหลี่ยมแบบชอง
เดียวถนนสาย 
บอโด - ปนแต  
หมูที่ 10 
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือเปดทางการ
ระบายน้ําใหมี
ปริมาณในฤดูฝน 
ไมใหทวมขังพ้ืนที่
ทางการเกษตร 

กอสรางทอเหลี่ยมแบบชองเดียว
ถนนสายธรรมเถียร หมูที่ 10 
ตําบลพนางตุง 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร                
ยาว 12.00เมตร  ลึก 1.80 เมตร 

- - - 428,800 - - กอสรางทอลอดเหล่ียม 
คสล.กอสรางแลวเสร็จ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนไมนอยกวารอย
ละ 80 ข้ึนไป 

- มีชองทาง
ระบายน้ํา 
- ลดการปญหา
อุทกภัย และ 
น้ําทวมขังได 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๑ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื 
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที7่ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
         5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
           5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ทอเหลี่ยมแบบชอง
เดียวถนนสาย
โรงเรียนพนางตุง – 
หนาที่ทําการ อบต.
พนางตุง  หมูที่ 3 
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือเปดทางการ
ระบายน้ําใหมี
ปริมาณในฤดูฝน 
ไมใหทวมขังพ้ืนที่
ทางการเกษตร 

กอสรางทอเหลี่ยมแบบชอง
เดียวถนนสายโรงเรียน 
พนางตุง - หนาที่ทําการ อบต.
พนางตุง หมูที่ 3 ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  
ลึก 1.80 เมตร 

- 414,400 - - - - กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. กอสรางแลวเสร็จ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนไมนอยกวารอยละ 
80 ขึ้นไป 

- มีชองทาง
ระบายน้ํา 
- ลดการปญหา
อุทกภัย และน้ํา
ทวมขังได 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
         5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
            5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางทอ
เหล่ียมแบบชองเดียว
ถนนสายหัวแซะ -
หนองมดหนอย  
จุดที่ 1 หมูที่ 8 
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือเปดทางการ
ระบายน้ําใหมี
ปริมาณในฤดูฝน 
ไมใหทวมขังพ้ืนที่
ทางการเกษตร 

กอสรางทอเหลี่ยมแบบ
ชองเดียวถนนสาย หมูที่ 8 
ตําบลพนางตุง 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร                
ยาว 9.00 เมตร      
ลึก 1.80 เมตร 

- - - 414,400 - - กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 
กอสรางแลวเสร็จ 
- ความพึงพอใจของประชาชน
ผูไดรับความเดือดรอนไมนอย
กวารอยละ 80 ข้ึนไป 

- มีชองทาง
ระบายน้ํา 
- ลดการปญหา
อุทกภัย และน้ํา
ทวมขังได 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๓ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
       5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
         5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
  
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางทอ
เหล่ียมแบบชองเดียว
ถนนสายหัวแซะ -
หนองมดหนอย  
จุดที่ 2 หมูที่ 8 
ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือเปดทางการ
ระบายน้ําใหมีปริมาณ
ในฤดูฝน ไมใหทวมขัง
พ้ืนที่ทางการเกษตร 

กอสรางทอเหลี่ยมแบบ
ชองเดียวถนนสาย หมูที่ 8 
ตําบลพนางตุง 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร                
ยาว 6.00 เมตร  
ลึก 1.80 เมตร 

- - - 323,400 - - กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 
กอสรางแลวเสร็จ 
- ความพึงพอใจของประชาชนผู
ไดรับความเดือดรอนไมนอยกวา
รอยละ 80 ข้ึนไป 

- มีชองทาง
ระบายน้ํา 
- ลดการปญหา
อุทกภัย และน้ํา
ทวมขังได 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๔ 

 
                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
          5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปกแนว
เขตทะเลนอย 
สาธารณประโยชน 
 

เพ่ือใหทราบถึง 
แนวเขตทะเลนอย
สาธารณประโยชนที่
ชัดเจน 

ปกหลักแนวเขตทะเล
นอยสาธารณ 
ประโยชนโดยใช เสา 
คสล. ขนาด 6”x6” 
ยาว 6.00 เมตร 
จํานวน 30 ตน 

231,000 - - - - - ไดดําเนนิการปกหนัก
แนวเขตทะเลนอย
สาธารณประโยชน  
ครบทุกจุด 
-  ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูไดรับความ
เดือดรอนไมนอยกวา 
รอยละ 80 ข้ึนไป 

- ไดทราบแนว
เขตที่ชัดเจน 
- ปองกันการบุก
รุกที่สาธารณ 
ประโยชน 

กองชาง 

รวม 6 โครงการ - - 231,000 414,000 - 1,683,500 - - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       5. ยุทธศาสตรดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
         5.2 แผนงานสงเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

ท่ี     โครงการ 

 
 วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อนุรักษและขยายพันธุ
สัตวนํ้าจืด 

เพ่ืออนุรักษฟนฟูและ
ขยายพันธุสัตวน้ําจืด 

จัดกิจกรรมจัดทําและ
ปรับปรุงแนวเขต
อนุรักษพันธุสัตวน้ําจืด 

50,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ80% 

สัตวนํ้าไดรบั
การอนุรักษ
ฟนฟู 

สํานักปลัด 

2 ทองถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว 

เพ่ือจัดกิจกรรมปลูก
ตนไมตามแนว
พระราชดําร ิ
สรางความสมดุล 

จัดกิจกรรมปลูกตนไม
ตามแนวพระราชดําริ 

60,000 - - - - ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80% 

พ้ืนที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น เกิด
สมดลุในนิเวศ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        5.ยุทธศาสตรดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          5.2 แผนงานการสงเสริมเกษตร 

 
 
 
 
 
  
 

ท่ี โครงการ 

 
 วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรมที 8
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

อนุรักษพันธุกรรมพืช ตาม
แนวทางที ่(อพ.สธ) 
กําหนดสนองพระราชดําริ
โดยเทศบาลตาํบล 
พนางตุง 

50,000 - - - - ไดรับเขารวม
สนองโครงการ
พระราชดําร ิ

สัตวน้ําไดรับ
การอนุรักษ
ฟนฟ ู

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลตําบลพนางตุง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 3 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 
       5. ยุทธศาสตรดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
         5.2 แผนงานสงเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการถนน
กินไดไรสารพิษ  

เพ่ือปลูกพันธุพืช
สรางความมั่นคง
ทางดานอาหาร
ใหกับชุมชน 

ปลูกพันธุพืช พันธุไมทองถ่ิน 
บริเวณไหลทางถนนในชมุชน 
หมูบานละ 200 เมตร จํานวน 
13 หมูบาน หรือ จํานวน 
2,600 เมตร 

30,000 - - - - ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ดําเนินโครงการไม
นอยกวารอยละ 80  

- ประชาชนมีความมัน่คง
ทางดานอาหาร 
- ชุมชนลดการใชสารเคมใีน
การเพาะปลูก 
- คาใชจายในเครัวเรือน
ลดลง 

สํานักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 190,000 - - - - - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

              แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง  

 
   ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน  
   ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ที่ 1 การเสริมสรางความมั่นคง 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง 
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
(เทศกาลปใหม/
เทศกาลสงกรานต) 

เพ่ือปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ผูใชรถใชถนนตระหนัก
ถึงความสําคัญในการ
ปองกันและแกไข 
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

๔๒,๐๓๖ ๔๒,๐๓๖ ๔๒,๐๓๖ ๔๒,๐๓๖ ๔๒,๐๓๖ จํานวนอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงไมเกิน ๓ ครั้ง 
จากสติถิขอมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนของสถานี
ตํารวจภูธรทะเลนอย 
ในปที่ผานมา 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

๒ โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร) 
๕ วัน 

เพ่ือสามารถ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยได
อยางถูกตองและ
ทั่วถึง 

อปพร.ที่ผานการ
ฝกอบรมสามารถเปน
กําลังเสริมในการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ มีอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนรอยละ ๒ 
ของประชากร 

อาสาสมัครปองกันภยัฝาย
พลเรือนที่ผานการฝกอบรม
มีความรูความสามมารถตาม
หลลักวิชาการสามารถกาว
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนของสาธารณภัย 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๑๙๙ 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง  

 
    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภมูิปญญาและสุขภาวะยั่งยืน  
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ท่ี 1 การเสริมสรางความมั่นคง 
   6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง 
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงกร 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภยั 
ฝายพลเรือน (อปพร) 
๓ วัน 

เพื่อให อปพร.  
มีความเขมแข็ง
และเกิดความ
สามัคคีเพ่ิมข้ึน 

อปพร.มีจิตสํานึก 
ในหนาที่พรอมที่จะ 
เสียสละ รักษาชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
และสวนรวม 

๒๔๒,๓๗๐ ๒๔๒,๓๗๐ ๒๔๒,๓๗๐ ๒๔๒,๓๗๐ ๒๔๒,๓๗๐ จํานวน อปพร. 
ที่ยังปฏิบัติหนาที่อยู
เขารบัการฝกทบทวน
จํานวน ๔๐ คน 

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนที่ผานการฝกอบรม
มีความรูความสามมารถตาม
หลลักวิชาการสามารถกาว
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนของสาธารณภัย 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๐ 

 
        รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาละสุขภาวะยั่งยืน 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคง 
      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง 
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 
(หลักสูตรทบทวน) 

เพื่อเปนผูชวย 
เจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

 ใหการสนับสนุน 
 การปฏิบัติงานของ 
 อํานวยการปองกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย 

๘๓,๑๘๐ ๘๓,๑๘๐ ๘๓,๑๘๐ ๘๓,๑๘๐ ๘๓,๑๘๐ ผูเขารับการฝกอบรม
ผานหลักสตูรไมนอย
กวารอยละ ๙๐ ของผู
เขารับการฝกอบรม
ทั้งหมด 

ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถปฏิบัติหนาที่
ชวยเหลือเจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 535,586 535,586 535,586 535,586 535,586 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๑ 

 
       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)                
                                                                                   เทศบาลตาํบลพนางตุง 
   
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๓ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สูเมืองแหงภูมิปญญาละสขุภาวะยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

 

ท่ี โครงการ 

วัตถุ  
 ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริมใหการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินมีธรรม 
มาภิบาลในการ
วางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(จัดทําประชาคมทองถ่ิน
ในระดับเทศบาลตําบล) 

35,๐๐๐ - - - - จํานวนผูเขารวม
สัมมนา ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ ของ
สัดสวนประชาคมใน
ระดับเทศบาลตําบล 

การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีธรรมมาภิบาล
นําไปสูการแกไขปญหา
สนองตอบตอความตองการ 
หรือการพัฒนา เกิด
ประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - 35,๐๐๐ - - - - - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๒ 

แบบ ผ.๐2/2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสูอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศนแบบเพ่ิมคุณคาครบวงจรท่ียั่งยืน 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 4 การสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน 
         2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการทองเท่ียวยั่งยืน 
           2.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
     

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  1 โครงการกําจัด
วัชพืชและขุดลอก
ตะกอนโคลนใน
แหลงทองเที่ยว 

กําจัดวชัพืช
และขุดลอก
ตะกอนโคลนใน
แหลงทองเที่ยว 

กําจัดวัชพืชและขุด
ลอกตะกอนโคลนใน
ทะเลนอย ขนาดพ้ืนที่ 
735 ไร หมูที่ 2 
 

- 
 
 
 
 
 

23,000,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวตอ
การตอบสนองการ
กําจัดวชัพืช ลอก
ตะกอนโคลน 

วัชพืชและตะกอน
โคลนลดลง 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมดีขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 1 โครงการ - - - 
 

23,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๓ 

แบบ ผ.๐2/2 
                                                                                                                                                                

                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
     แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรบัการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
 เทศบาลตําบลพนางตุง 

 
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
     4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
       4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติก 
คอนกรีต สายบานศาลา 
หัวใส - บานโคกศักดิ์  
หมูที่ ๗,๘,๑๐ และ ๑๑ 
ตําบลพนางตุง อําเภอ 
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือให
ประชาชนมีการ
คมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต
สายบานศาลาหัวใส -
บานโคกศักดิ์ หมูที่ 
๗,๘,๑๐ และ ๑๑ 
ตําบลพนางตุง อําเภอ
ควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

๑๐,๐๒๓,๐๐๐ - - - - - ปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟลติก 
คอนกรีต ระยะทาง
รวม ๓,๑๓๐.๐๐ 
เมตร 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางคมนาคม 
มีวามพึงพอใจใน
ระดับไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๔ 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

       แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สําหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรบัการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

       เทศบาลตําบลพนางตงุ 
 

    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต
สายวัดไทรงาม – ตนโพธิ ์ 
หมูที่ ๑๑ ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือให
ประชาชนมีการ
คมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลติก 
คอนกรีตระยะทางรวม 
๗๗๘.๐๐ เมตร สายวัด
ไทรงาม -ตนโพธิ์  
หมูที่ ๑๑ ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

- ๑,๑๕๐,๐๐๐ - - -  - ความพึงพอใจ
ของผูใชเสนทาง
คมนาคม มีวามพึง
พอใจในระดับไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
แอสฟลติกคอนกรีต 
ระยะทางรวม 
๗๗๘.๐๐ เมตร 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ขนสงที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
                                        สําหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

                                                                          เทศบาลตําบลพนางตงุ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลติก 
คอนกรีตสายบานปากคลอง
เกา หมูที่ ๙  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อให
ประชาชนมีการ
คมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลตกิ 
คอนกรีตระยะทางรวม 
๗๑๒.๐๐ เมตร  
สายบาน ปากคลองเกา 
หมูที่ ๙ ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

- - ๑,๐๕๒,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม  
มีความพึงพอใจในระดับ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต 
ระยะทางรวม ๗๑๒.๐๐ 
เมตร 

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
                                        สําหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   4 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง 
แอสฟลติกคอนกรตี 
สายธรรมเถียร ชอย ๑ 
 หมูที่ ๑๐  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
มีการคมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลตกิ 
คอนกรีต กวาง 4.00 
เมตร ยาว ๑,๑๒๕.๐๐ 
เมตร สายธรรมเถียร 
ซอย ๑  หมูที่ ๑๐  
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

๑,๖๖๓,๐๐๐ - - - - - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มีวาม
พึงพอใจในระดับไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟลติกคอนกรีต 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว ๑,๑๒๕.๐๐ เมตร 

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภัย 

กองชาง 

 แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
                                        สําหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุ
ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลติกสคอนกรีต
สายธรรมเถียร 
หมูที่ ๘  ตําบลพนาง
ตุง อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
มีการคมนาคม
ปลอดภยั 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลติกส
คอนกรีต กวาง 5.00 
เมตร ยาว 1,120.00 
หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา ๕,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 
สายธรรมเถียร หมูที่ ๘ 
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

- ๒,๐๔๗,๐๐๐ - - - - ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มีวาม
พึงพอใจในระดับไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
- ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟลติกสคอนกรตี
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,120.00 หรือพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา 
๕,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. 

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
                                        สําหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมผิวจราจรถนน
สายทาประดู - ผูใหญลอย 
 หมูที่ ๕  ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพื่อให
ประชาชนมีการ
คมนาคม
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม 
ผิวจราจรถนนสาย 
ทาประดู - ผูใหญลอย 
หมูที่ ๕  ตําบลพนาง
ตุง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง  
โดยปูทับแอสฟลท
พ้ืนที่ไมนอยกวา 
๘,๒๕๐ ตารางเมตร    

- - ๓,๐๑๖,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางคมนาคม  
มีวามพึงพอใจในระดับ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรถนนสายทา
ประดู-ผูใหญลอย 
หมูที่ ๕ โดยปูทับแอส
ฟลทพ้ืนที่ไมนอยกวา 
๘,๒๕๐ ตารางเมตร    

ประชาชนมีการ
คมนาคมขนสง
ที่ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๐๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
                                        สําหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู                 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
        4.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวางทอประปา 
(ทอPE) หมูที่ ๓ 
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

- เพ่ือใหมีการจัดการ
ระบบประปาที่สะอาดและ
แกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน
อยางเรงดวน 
- เพ่ือใหมีนาประปาใช
อยางทั่วถึงและสงจายน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ 

วางทอเมน  
(PE ๑๐๐ PN ๑๐)  
ความยาวรวม 
๑๐,๕๑๓.๐๐ เมตร 
บานควนพนางตุง 
หมูที่ ๓ 

๔,๓๘๔,๐๐๐ - - - - - วางทอเมน 
 (PE ๑๐๐ PN ๑๐)  
ความยาวรวม 
๑๐,๕๑๓.๐๐ เมตร 
- ประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

- คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีข้ึน 
- ประชาชนมี
น้ําประปาที
สะอาดเพ่ือ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๐ 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรบัการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ริมคลองกระถิน (S) – 
บานนาลึก หมูที่ 5 
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคมขนสง 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายริม 
คลองกระถิน (S)  – 
บานนาลึก หมูที่ 5 
ตําบลพนางตุง  
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 630.00 เมตร  

- 
 
 
 
 

1,720,000 
 
 
 
 

- - - - กอสรางถนน 
คสล.กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 630.00 เมตร  
- ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มี
ระดับความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ทําใหประชาชน
มีการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๑ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรบัการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขานุย - แคมป 
 หมูที่ 11  
ตําบลพนางตุง  
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคมขนสง 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขานุย -
แคมป หมูที่ 11 
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 1,054.00 เมตร 

2,867,000 
 
 
 
 

- - - - - กอสรางถนน คสล. 
กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 1,054.00 เมตร -
- ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มี
ระดับความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมนอยกวารอย
ละ 80 

ทําใหประชาชน
มีการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสําหรบัการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
       4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็กสาย
บานนายอาคม – 
โรงเรียนพนางตุง 
หมูที่ 3 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสง 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานนาย
อาคม – โรงเรียนพนางตุง 
หมูที่ 3 ตําบลพนางตุง 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 
848.00 เมตร  

2,552,000 - - - - - กอสรางถนน 
คสล.กวาง 4.00 เมตร  
ยาว 848.00 เมตร  
- ความพึงพอใจของผูใช
เสนทางคมนาคม มี
ระดับความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ทําใหประชาชน
มีการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/2 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๓ 

แบบ ผ. 02/2 

2/2 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการจัดการบานเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสูเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง ที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบอโด - ปนแต  
หมูที่ 8 ตําบลพนาง
ตุง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสง 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบอโด - 
ปนแต หมูที่ 8  
กวาง 5.00 เมตร 
 ยาว 3,050.00 เมตร 

10,549,000 
 
 

- - 
 
 
 
 

- - - กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 3,050.00เมตร  
- ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางคมนาคม 
มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ทําใหประชาชน
มีการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 11 โครงการ - - 32,038,000 4,917,000 4,068,000 - - - - - 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๔ 

 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑงานบาน 
งานครัว 

จัดซื้อตูเย็นขนาดไมนอยกวา ๙ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ ตูสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒ การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่อง Multifunction แบบฉีกหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๓ เครื่อง สําหรบัศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑฯลฯ 

๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๓ การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเคร่ืองเลนสนามชุดปนปายเชือก ขนาดไมนอยกวา ๑๓๐x
๑๖๐ ซม.จํานวน ๑ ชุดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง 

๑๙,๙๙๐ ๑๙,๙๙๐ ๑๙,๙๙๐ ๑๙,๙๙๐ ๑๙,๙๙๐ กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔ การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อเกาอี้นักเรียน รุน มอก.๑๔๙๕-๒๕๔๑ สีเขียว สีสม 
จํานวน ๑๒ ตัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง 

๑๑,๘๘๐ ๑๑,๘๘๐ ๑๑,๘๘๐ ๑๑,๘๘๐ ๑๑,๘๘๐ กองการศึกษา/
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕ การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจงชุดรวมรถไฟ ชิงชาน่ังคูขนาด 
๑๕๐x๓๕๐x๑๖๐ ซม.จํานวน ๑ ชุดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานในยาง 

๓๗,๙๐๐ ๓๗,๙๐๐ ๓๗,๙๐๐ ๓๗,๙๐๐ ๓๗,๙๐๐ กองการศึกษา/ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

6 การเกษตร ครภุัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑการเกษตร 
 

เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงพรอมติดต้ังบนแพ 45 กิโลวัตต 
จํานวน 2 เครื่อง 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 สํานักปลัด 

7 สาธารณสุข ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภัณฑยานพาหะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาณกระบอกสูบไมตํ่า
กวา ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกาลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๗๐ 
กิโลวัตตแบบอัดทาย 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

    รวม 2,822,270 2,822,270 2,822,270 2,822,270 2,822,270  

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๕ 

                                           สวนที่ ๔ 
 การติดตามและประเมินผล  

 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองได
ตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อ
นําไปสูการบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   จะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี   
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๖ 

                               แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๗ 

      แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพื้นฐาน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะ

ของแหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง 

เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/

กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนาประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ

ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวม

ทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๘ 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ

ผูบรหิารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช

ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ

ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-

Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 

(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๑๙ 

ประเด็นการ

พจิารณา 
รายละเอยีดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓.๖ เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ

ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับ

โครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให

เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ

กลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ

นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรอืจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความ

ชัดเจน นาํไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดย

ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /

แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

                     รวมคะแนน ๑๐๐  

 
๔.๒  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีผานมา เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดาํเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑       
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้   

   
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๐ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕๖70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพจิารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถกูตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรบั (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๑ 

         แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. การสรุป

สถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ

วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การ

ประเมินผลการ

นําแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 

การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไป

ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนด

ไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ

อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม

อํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน

เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ

ประเมินผลการ

นําแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา

เทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่

ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ

เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรอืไม สิ่งของ วัสดุ 

ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และ

เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรบังบประมาณมาดําเนินการ 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน

เชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข

ปญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๒ 

 

  

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

 

 

 

 

๕.๒ กําหนด

วัตถุประสงคสอดคลอง

กับโครงการ 

 

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

 

 

 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนนิการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี

ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร

ในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย

ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลติ

อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดาํเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน

อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ

ลงเมื่อไร ใครคอืกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย

กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน

การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส

ความเสนอภาคและเทาเทียมกนัทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน

ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) 

ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาํไปสูปฏิบัติ

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปน

เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง

สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ

รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 

การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๓ 

  

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอยีดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ

สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง

นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) 

เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 

รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ

ไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา

จังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกัน

ได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ

เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให

ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ

จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม

หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ

โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕)  



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๔ 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ก็เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการติดตาม
ผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  
ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา โดยสามารถสรุปผลการพัฒนาทองถ่ินใน
ภาพรวมไดดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผล

ที่คาดวาจะไดรับ 

 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวา

จะไดรับสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 

สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ

กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่

ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ

วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร

คํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน

ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่

ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ

ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการ

บงบอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๕ 

              (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                     (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
                              - โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การสงเสริมความ

เขมแข็งภาคเกษตร

และเศรษฐกิจ

ชุมชน 

21 9,152,000.00 15 234,000.00 30 35,889,300.00 15 4,381,000.00 20 34,138,000.00 

การสงเสริมการ

ทองเท่ียวย่ังยืน 
10 59,649,000.00 8 9,832,000.00 9 169,317,000.00 6 9,317,000.00 5 41,425,000.00 

การพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย

และสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

48 23,332,000.00 42 22,234,290.00 63 26,662,997.00 55 22,414,590.00 52 28,529,713.00 

การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิ

สติกส 

34 22,880,440.00 36 29,703,500.00 53 37,476,541.00 31 48,712,100.00 34 48,354,841.00 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และ

การปองกันบรรเทา

สาธารณภัย 

16 747,300.00 16 445,000.00 17 20,558,880.00 16 565,000.00 12 12,678,900.00 

การบริหารองคกร

อยางมีธรรมาภิบาล 
2 470,000.00 3 655,000.00 4 19,105,000.00 2 505,000.00 3 705,000.00 

รวม 131 116,230,740.00 120 63,103,790.00 176 309,009,718.00 125 85,894,690.00 126 165,831,454.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   หนา ๒๒๖ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 
เทศบาลตําบลพนางตงุ ควนขนุน จ.พัทลุง  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนมัุติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การสงเสรมิ
ความเขมแขง็ภาค
เกษตรและ
เศรษฐกิจชมุชน 

30 35,889,300 19 773,300 11 723,300 9 429,800 

2.การสงเสรมิการ
ทองเที่ยวยั่งยืน 

9 169,317,000 2 32,000 
    

3.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

63 26,662,997 40 24,721,229 12 24,065,278 12 23,874,402.52 

4.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส 

53 37,476,541 10 0 
    

5.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดลอม และ
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

17 20,558,880 3 92,360 1 92,360 1 92,360 

6.การบริหาร
องคกรอยางมี 
ธรรมาภิบาล 

4 19,105,000 2 485,000 2 265,217 2 265,217 

รวม 176 309,009,718 76 26,103,889 26 25,146,155 24 24,661,779.52 
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                       (๑.๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ (Quality) 
                         1.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลพนางตุง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เปนดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 18 90.00 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 58 89.23 
 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลพนางตุง       10 9 90.00 
 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด      10 9.50 95.00 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9.50 95.00 
 3.4 วิสัยทัศน       5 5 100.00 
 3.5 กลยุทธ        5 5 100.00 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 4 80.00 
 3.8 แผนงาน       5 3.50 70.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.50 70.00 

รวมคะแนน 100 90 88.9 

 
  พบวาประเด็นขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดคะแนน
สูงสุด 18 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 ของคะแนนเต็มและคิดเปนรอยละ 18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด   
ที่เปนเชนนั้นเนื่องจากการเก็บรวมรวมขอมูลเปนไปอยางถูกตองและสามารถนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการ
วิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถ่ินและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนพรอมทั้งแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตพื้นที่ไดอยางถูกตอง 
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   1.2.2 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น 

ผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลพนางตงุ ครั้งที่ 1 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เปนดังนี้ 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 7.50 75 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 48 80 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.50 90 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.50 90 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.50 90 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 3.50 70 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 3.50 70 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.50 70 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4 80 
                                        รวมคะแนน  100 80.50 80.50 

 
   พบวาประเด็นประเด็นหลักในการพัฒนาทั้งสี่ประเด็นหลักไดแก การสรุปสถานการณการพัฒนา 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  เมื่อมีการคิดคํานวณหาคารอยละแลว มีคารอยละในปริมาณที่เทากัน นั้นคือ รอยละ 80 
ที่เปนเชนนั้นเน่ืองจากการสรุปสถานการณการพัฒนา การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ มีขอมูลท่ีคอนขางสมบูรณครบถวน 
และสามารถชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาของเทศบาลตําบลพนางตุงท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน โดยสรุป
จากการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และความสอดคลองของแผนงาน ยุทธศาสตร โครงการ 
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  ๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
                    1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  เทศบาลตําบลพนางตุง  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหจากสถานการณของปญหา
ที่มีอยูของแตละชุมชนถึงแนวโนมดานการพัฒนาที่จะมีขึ้นในอนาคต ไดดังนี้ 
  1. แนวทางพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  เทศบาลไดวางแผนงานดานการออกสํารวจพื้นที่ โดยการวางแผนแกปญหาในระยะยาว และ
แบงพื้นท่ีการดูแลใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการออกสํารวจตรวจตราบริเวณจุดที่คาดวาจะเกิดเหตุอันเกิดจาก
ความชํารุดของระบบไฟฟาสองสวางหรือจุดท่ีถนนอาจเกิดการชํารุดท่ีตองเรงดําเนินการซอมแซมโดยดวน โดย
จัดทําเปนตารางแผนการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในแตวัน/เวลา/สถานท่ี และมีเจาหนาที่
รับผิดชอบ ดูแลการรับแจงเรื่องราวรองทุกขตามท่ีประชาชนแจงเขามา 

2. แนวทางพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  เทศบาลไดวางแผนงานดานการชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ กลุมผูวางงาน กลุมสตรี 
กลุมผูสูงอายุ กลุมเด็ก และเยาวชนกลุมเสี่ยง โดยการสงเสริมการฝกอาชีพใหสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งประสานขอความรวมมือจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขามาชวยเหลือ ดูแล 
และจัดฝกอบรมใหกับกลุมสตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส โดยจัดทําเปนตารางแผนการดําเนินงานตามความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ในแตวัน/เวลา/สถานที่ สํารวจและประสานกับผูนําชมุชนเพื่อคดักรองกลุมประชาชนที่
ดอยโอกาส มีสถานที่พักผอนหยอนใจ และที่ออกกําลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ ในชุมชน 

3. แนวทางพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
เทศบาลไดวางแผนงานดานการชวยเหลือเด็ก และเยาวชนกลุมเสี่ยง โดยการสนับสนุนใหเด็ก

และเยาวชนสามารถพ่ึงพาตนเองได และมีงานทํา พรอมทั้งประสานขอความรวมมือจากหนวยงานราชการที่
เก่ียวของเขามาชวยเหลือดูแล จัดฝกอบรมกลุมเสี่ยงดานยาเสพติดใหไดรับความรูถึงโทษภัยของยาเสพติดทุก
ชนิด  
มีการนําผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาตางๆของชุมชน และสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวของคนในพื้นท่ี  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในทองถ่ิน 

4. แนวทางพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  เทศบาลไดวางแผนงานดานการออกสํารวจพื้นที่ โดยการวางแผนแกปญหาในระยะยาว และ
แบงพื้นที่การดูแลใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการออกสํารวจตรวจตราบริเวณจุดท่ีคาดวาชุมชนยังไดรับการ
ดูแลดานการบริการสาธารณะไมทั่วถึง สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน  และมีการสงเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดําริ 

5. แนวทางพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เทศบาลไดวางแผนงานดานการออกสํารวจพื้นที่ดานสภาพแวดลอม โดยการวางแผน
แกปญหาในระยะยาว และเตรียมปรับปรุงภูมิทัศนของแตละชุมชน  มีการสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะตาม
หลัก 3 R เพื่อเปนการลดขยะที่ตนทาง เพื่อลดปริมาณขยะอยางยั่งยืน  มีการสงเสริมและสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน 
  6. แนวทางพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  เทศบาลไดวางแผนงานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี โดยการสงเสริมการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล  ตลอดจนการ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถ่ิน 
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  7. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  เทศบาลไดวางแผนงานการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช และสถานที่ในการปฎิบัติงาน  การพัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรและ
สรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

                    2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตาํบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังน้ี  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การพัฒนาอาชีพ  
เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค–บริโภค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
โดยประชาคมทองถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผู นําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
ประชาชนท่ัวไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
   (๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  เชน  การพัฒนาเสนทางคมนาคมทําใหมีระบบการคมนาคมที่
สะดวกไดมาตรฐาน การกอสรางและปรับปรุงถนน ตีเสน เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น การสงเสริมการศึกษา ในการพัฒนา
ดานการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลพนางตุง เด็กไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กกอนเกณฑและเด็ก
นักเรียนทุกคนไดรับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะสงผลใหชุมชนใน
อนาคตสามารถเรียนรูไดเทาทันและปรับตัวไดภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน 
การสงเสริมอาชีพ เชน การอบรมอาชีพ การสงเสริมครวัเรือนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผล
ใหประชาชนสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพโดยปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาดานสาธารณะสุข ในการพัฒนาดานสาธารณะสุขมีการสงเสริมการออก
กําลังกายของประชาชน การใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ การปองกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ผลที่ไดจาก
การพัฒนาดังกลาวน้ันทําใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีชีวิตความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะหางไกล
โรค การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยตาง ๆ ทํา
ใหสามารถบรรเทาปญหาความเดือดรอนในเบื้องตนของประชาชนได การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น มีการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
อันดีที่สืบทอดกันมาอยางอยางนานของพี่นองไทยพุทธและมุสลิม มีการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ใหแกคนชรา 
ผูยากไร ผูปวยเอดส ทําใหบุคคลดังกลาวไดรับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การบริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล โดยการสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเสนอปญหา ความตองการของประชาชนในชุมชน เพื่อใหเทศบาลสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ตรงจุดและครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดีประชาชนมีความพึงพอใจ  


