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สวนท่ี  สวนท่ี  11  

บทนําบทนํา  

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  กําหนดใหมีการจัดทําแผนสามป  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารและ
ปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  เปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไมเพียงใด 

 แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป   กลาวคือ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ   และผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน 

 แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมี          
หลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง               
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง               
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ใหนิยามของแผนพัฒนาสามปไววา  “แผนพัฒนาสามป”   หมายถึง  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา                       
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  
ซ่ึงมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป 

  แผนพัฒนาสามปจะมีลักษณะกวาง ๆ  ดังตอไปนี ้
1.  สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน                         

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 
3. แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดาํเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
4. แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรพัฒนากับงบประมาณรายจาย                       

ซ่ึงจะตองมีการจัดทําและทบทวนทุกปจะตองสอดคลองกับกระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 1. เพื่อแปลงยทุธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 2. เพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรซ่ึงเปนปญหา                     
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 3. เพื่อกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 4. เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 5. เปนการกําหนดยุทธศาสตร  และบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน                              
และสวนราชการตาง  ๆ  ท่ีเขามาดําเนินโครงการ/กิจกรรมในทองถ่ิน 

 6. เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายพัฒนาทองถ่ิน 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

           ตามท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร  
ข้ันตอนตอไปนี้คือข้ันตอนในการแปลงแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป    
ซ่ึงมี  7  ข้ันตอนในการจัดทําดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผน 

            1. หนวยงานที่ รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารเพื่อ ช้ีแจงถึง
วัตถุประสงค   ความสําคัญและความจําเปนท่ีตองมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ต้ังแต                         
ป  พ.ศ.  2555 - 2557   

             2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  แจงโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไปยังคณะกรรมการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ หนวยงาน
ภายในสํานักงานและจัดทําประชาคมตําบลเพื่อรับทราบปญหาความตองการตาง  ๆ  ผานประชาคมตําบล     

ขั้นตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

                    1. ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   จะสรุป
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ปญหาความ
ตองการของทองถ่ินรวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอและนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมโดยประสานสวนราชการท่ีเกี่ยวของและ
ประชาคมตําบลเพื่อพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตรมาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการตอไป 

  3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางท่ีจะสามารถดําเนินการใหบรรลุตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่เลือกมาเพื่อใช
เปาหมายในการพัฒนา  

  4. การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม จะตองคํานึงถึงความเกี่ยวเน่ืองกับยุทธศาสตร             
การพัฒนาและเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะดําเนินการบริหารจัดการไดเอง    
มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป  สุดทายตองคํานึงถึง
งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถ 
เขามาดําเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการในเร่ืองนั้น 

ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ เก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปซ่ึงนอกจากจะตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ัวไปแลวจะตองวิเคราะห
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

หลังจากท่ีไดแนวทางการพัฒนาแลว  จะประชุมรวมกันในการพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป   

ขั้นตอนท่ี  5  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนามาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย  ผลลัพธ  
ผลผลิตตาง ๆ ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี  6  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  คณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  ตามรายละเอียดท่ีกําหนด  และเสนอราง
แผนพัฒนาสามป  ไปยังคณะกรรมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาคม  และหนวยงาน           
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือทบทวน  ปรับปรุง  รับฟงความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปตอไป 
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ขั้นตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใชแผน 

  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณา  ใหผูบริหาร
ทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินเพื่ออนุมัติ  เม่ือสภา
ทองถ่ินอนุมัติแลว  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  และนําไปสูการ
ปฏิบัติ  โดยผูบริหารทองถ่ินสงแผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการประสานแผนทองถ่ินระดับอําเภอเพื่อ  

(1) ดําเนินการพิจารณากล่ันกรองแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวามี
ความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ หรือไม และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  

(2) พิจารณานําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลจัดสงให
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  รวมท้ังแจงใหคณะกรรมการสมาชิกสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ   รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงาน         
ท่ีเกี่ยวของไดทราบโดยท่ัวกัน 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนสามป 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นํามาตัดสินใจในการดําเนินการ  และใชทรัพยากรทองถ่ินอยางคุมคา   
ไดจัดทําแผนโดยผานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประชาคมตําบล รวมท้ังผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประสานแผนพรอมท้ังตองไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา
แผนพัฒนาสามป  จะเปนแผนท่ีสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความยากจน และปญหาตาง ๆ ของ
ประชาชนในตําบลปาพะยอม  ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนที่ สวนที่ 22  
สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมสภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม  
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ภาพท่ี 1-2 ท่ีต้ังและอาณาเขตติดตอของตําบลปาพะยอม 
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ภาพท่ี  2-2  ขอบเขตการปกครองของตําบลปาพะยอม 
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   ภาพท่ี 4-2 การใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตรท่ี 4-1 การใชประโยชนที่ 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานสําคัญของทองถิ่น 

************************* 
1. ประวัติความเปนมา 

   ชุมชนปาพะยอมในอดีตไดกอต้ังมานานไมนอยกวา  200  ป  มาแลว   ปรากฏตามหลักฐาน
ในอดีตมีเสาธงตามชุมชนตาง ๆ  อันหมายถึงสมัยสงครามเกาทัพ  ( พ.ศ.2339 )  พมาเคยเดนิทัพผานและ
เช่ือกนัวาสวนหน่ึงไดมีการปลนสะดมเอาวตัถุโบราณของวัดประดูหอมไป ระหวางการกอต้ังวดัประดูหอม  
บานตรอกโดนกับวดัปาพะยอมไมมีหลักฐานช้ีชัดวาวัดไหนไดจัดต้ังกอนหลัง 

 ชุมชนไดกอต้ังข้ึนคร้ังแรกท่ีบริเวณบานปาพะยอม ( พื้นท่ีรอบ ๆ วัดปาพะยอมในปจจุบัน )  
และบานพราว ( ท่ีรอบ ๆ บริเวณตลาดใหมปาพะยอมในปจจุบัน )  สันนิษฐานกันวาผูมาต้ังบานเรือน        
คร้ังแรกอพยพมาจากจังหวัดตรัง  สงขลา  และนครศรีธรรมราช   โดยหนีคดีสามบาทมาและเม่ือมี
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน   ชุมชนจึงขยายตัวโดยการกอต้ังบานเรือนและชุมชน  2  ชุมชนใหญ  คือ  ชุมชน
บานปาพะยอม  และชุมชนบานพราว   และตอมาในป  พ.ศ.2529  ชุมชนบานพราวไดแยกตัวออกไปเปน
ตําบลบานพราว  และชุมชนบานปาพะยอมก็ไดพัฒนาตัวเองจนกลายเปนชุมชนใหญ ประกอบไปดวย
กลุมบานกลุมเล็กกลุมนอยข้ึนมากข้ึนเร่ือย ๆ    

 เนื่องจากมีตนพะยอม  จํานวนมากในพ้ืนท่ีดินแดนเขตนีจ้งึเรียกวา  “ ปายอม ”  หรือ  ปาพะยอม  
ซ่ึงเรียกตามส่ิงแวดลอมและภูมิประเทศของชุมชน   ตนพะยอมเปนไมยืนตนขนาดใหญ  มีดอกสีขาว           
ผลสีน้ําตาล  ออกดอกสงกล่ินหอมระหวางเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกป เปนไมเนื้อแข็งนยิมนํามา
สรางบานเรือน  ซ่ึงสงผลใหปจจุบันนี้มีตนพะยอมเหลือจํานวนไมมากอยางแตกอน   

 ตําบลปาพะยอม   เปนตําบลในอาณาเขตการปกครองอําเภอปาพะยอม   ซ่ึงอําเภอปาพะยอม
แตเดิมนัน้เปนกิ่งอําเภอ   โดยการแยกจากอําเภอควนขนุนเม่ือป 2533   และในป 2538 ไดยกฐานะจาก         
กิ่งอําเภอปาพะยอมเปนอําเภอปาพะยอม  ซ่ึงประกอบดวย 4 ตําบล  คือ  ตําบลปาพะยอม  ตําบลบานพราว  
ตําบลเกาะเตา  และตําบลลานขอย    

 ตอมาเม่ือ  ป  พ.ศ. 2538 สภาตําบลปาพะยอม ไดยกฐานะข้ึนเปนองคการบริหาร             
สวนตําบลปาพะยอมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เร่ืองการกําหนดเขตกําหนดในทองท่ีอําเภอปาพะยอม   
จังหวัดพัทลุง   ประกาศ   ณ  วันท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ.2541  ลงประกาศดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับท่ัวไป  เลมท่ี 113  ตอนท่ี 9 ง  ลงวันท่ี 30  มกราคม  2539  ครอบคลุมพื้นท่ี   26.85  ตารางกิโลเมตร      
( 16,784 ไร ) 
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2. ท่ีตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม ต้ังอยูเลขท่ี 147  หมูท่ี 3  ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม 

จังหวดัพัทลุง เปนองคการบริหารสวนตําบลช้ันเล็ก มีหมูบาน 7 หมูบานในทองท่ีรับผิดชอบ 

 มีอาณาเขตติดตอกับพื้นท่ีใกลเคียง  ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดตอกับ       ตําบลเกาะขันธ  อําเภอชะอวด  จังหวดันครศรีธรรมราช 
ทิศใต  ติดตอกับ       ตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม  จังหวดัพัทลุง 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ       ตําบลนางหลง/ตําบลขอนหาด  อําเภอชะอวด จังหวดันครศรีฯ 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ       ตําบลเกาะเตา  อําเภอปาพะยอม  จังหวดัพทัลุง 

3. ภูมิประเทศ/ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลพะยอม   อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  สามารถ  

จําแนกได  คือ พื้นท่ีลูกคล่ืนทางทิศตะวันตก  ไดแก  พื้นท่ีหมูท่ี 3  และหมูท่ี 5  เปนท่ีราบตํ่าไปทาง              
ทิศตะวันออก  มีภูมิประเทศคอนขางสูง  ไดแก  พื้นท่ีหมู  1,5,6,7  และหมู  3  บางสวนมีพื้นท่ีใชน้ํา         
เขตชลประทาน  50%  ของพื้นท่ีท้ังหมด   ซ่ึงพื้นท่ีโดยรวมขององคการบริหารตําบลปาพะยอมมี  จํานวน   
26.85 ตารางกิโลเมตร  หรือ  จํานวน  16,784  ไร   

4. ขอมูลทางเศรษฐกิจ   

 การประกอบอาชพี ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก  รองลงมาคืออาชีพ
รับราชการ  คาขายและรับจางท่ัวไป  มีผูประกอบการที่มีกิจการเปนของตนเอง  โดยมีปมน้ํามัน 9 แหง,
โรงแรมท่ีพักช่ัวคราว 3 แหง, รานขายของปลีก  41  แหง  และอ่ืน ๆ 

รายไดเฉล่ียตอครัวเรือน   จากการศึกษารายไดและตนทุนการผลิตพืชสําคัญในตําบล                
ปาพะยอม  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  ในชวงป 2548  โดยการสอบถามเกษตรกรจากเวทีชุมชน  
พบวาเกษตรกรมีการปลูกพืชท้ังฤดูฝนและฤดูแลง  โดยพืชหลักประกอบดวย  ขาว  ยางพารา  ไมผล  และ 
พืชไร - พืชผัก  ประชาชนมีรายไดรวมเฉล่ียตอครัวเรือน เทากับ 36,225 – 100,000 บาท/ป 
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5. ขอมูลทางสังคม   
 ประชากรและครัวเรือน  ประชากรในตําบลปาพะยอม มีท้ังส้ิน 5,883 คน มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังส้ิน  1,933 ครัวเรือน โดยบานประดูหอม (หมูท่ี 4) มีประชากรนอยท่ีสุด  จํานวน 617 คน   และ             
บานปาพะยอม ( หมูท่ี 2 )   มีจํานวนประชากรมากท่ีสุด จํานวน 1,147 คน  ตําบลนี้มีจํานวนสมาชิก            
ในครัวเรือน   โดยเฉล่ีย 3.08 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 1-2  

ตารางท่ี 1-2  จํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบลปาพะยอม 

จํานวนประชากร 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

เพศชาย เพศหญิง จํานวนคน ครัวเรือน/หลัง 

จํานวนประชากร 
ตอครัวเรือน 

1 บานสังแกระ 354 422 776 212 3.62 
2 บานปาพะยอม 533 600 1,133 522 2.28 
3 บานทุง 404 444 848 322 2.67 
4 บานประดูหอม 295 325 620 174 3.58 
5 บานนาทราย 392 407 799 235 3.37 
6 บานโคกกอ 381 391 772 247 3.33 
7 บานไสกุน 474 466 940 258 3.70 
ทะเบียนบานกลาง 51 44 95 2 50 

รวม 2,884 3,099 5,983 1,972 3.08 

ท่ีมา  ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอําเภอปาพะยอม  ณ  เมษายน พ.ศ.2554   
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     พืชไร
     ผัก

     ไมผลไมยืนตน

     เกษตรอื่น ๆ

     ขาวนาป
     ยางพารา

     ขาวนาป

     ยางพารา

     ไมผลไมยืนตน

     พืชไร

     ผัก

     เกษตรอื่น ๆ

6. ขอมูลทางการเกษตร 

1)  การเกษตรในตําบลปาพะยอมแหลมรัง   

ตําบลปาพะยอม มีพื้นท่ีท้ังหมด 16,784 ไร เปนพื้นท่ีทําการเกษตร 14,153 ไร  คิดเปนรอยละ 
84.32 ของพื้นท่ีท้ังหมด  พื้นท่ีทําการเกษตรของตําบลปาพะยอม จําแนกเปนพื้นท่ีขาวนาป 9,024  ไร        
คิดเปนรอยละ 63.76  ของพื้นท่ีทําการเกษตร   พื้นท่ี ปลูกยางพารา  3,375  ไร คิดเปนรอยละ 23.85 ของ
พื้นท่ีทําการเกษตร  พื้นท่ีไมผลไมยืนตน  512 ไร คิดเปนรอยละ 3.62 ของพื้นท่ีทําการเกษตร พื้นท่ีปลูกผัก 
20 ไร คิดเปนรอยละ 0.14  ของพ้ืนท่ีทําการเกษตร อ่ืน ๆ 1,222  ไร  คิดเปนรอยละ  8.63  ของพื้นท่ี        
ทําการเกษตรและมีพื้นท่ี ส.ป.ก. ครอบคลุม  4  หมูบาน ไดแก  หมูท่ี  1,5,6,7  มีพื้นท่ี  5,208  ไร  คิดเปน  
31.03 %  ของพื้นท่ีท้ังตําบล  แบงไดเปน  1,145  แปลง  และมีจํานวนผูถือครอง  781  ราย 

ตําบลปาพะยอม มีจํานวนหมูบานท้ังหมด 7 หมูบาน  พื้นท่ีสวนใหญอยูในเขตอาศัยน้ําฝน
และชลประทาน  50%   เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวนาปและนาปรัง  รองลงมาคือ  ปลูกยางพารา              
สวนไมผลและพืชผักจะปลูกไวเพื่อบริโภค   

ตารางท่ี 2-2 การจําแนกพื้นท่ีทําการเกษตรของตําบลปาพะยอม  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

ประเภทพื้นท่ี จํานวนพื้นท่ี (ไร) รอยละ  (ของพื้นท่ีทําการเกษตร) 
     ขาวนาป 
     ยางพารา 
     ไมผลไมยนืตน 
     พืชไร 
     ผัก 
     เกษตรอื่น ๆ 

9,024 
3,375 
437 
75 
20 

1,222   

53.76 
20.10 
 2.60 
 0.44 
 0.11 
 7.28 

พื้นท่ีทําการเกษตร 14,153 84.32 
พื้นท่ีท้ังหมด 16,784 - 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิแสดงการพื้นท่ีการเกษตรตําบลปาพะยอม 
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2)  การใชประโยชนจากท่ีดนิในเขตตําบลปาพะยอม 
2.1 ขาว  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคับของตําบลปาพะยอม  ผลผลิตท่ีไดรับสวนหน่ึง

เก็บไวบริโภคและทําพันธุ  ท่ีเหลือจําหนาย 
2.2 ยางพารา  เนื่องจากราคายางพาราในป  2547  ท้ังยางแผนดิบ  และนํ้ายางสด               

มีราคาคอนขางสูง  เปนท่ีพอใจของเกษตรกร  ทําใหเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูกมากข้ึน  ท้ังพื้นท่ีปลูกยางเกา
และพ้ืนท่ีนา 

2.3 ไมผล  เปนพืชท่ีตองการการดูแลรักษามาก  ผลผลิตออกดอกตามฤดูกาล  มักจะ
ลนตลาดทําใหมีราคาตกตํ่าลงคาดวาในปตอไปจะมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกคอนขางนอย 

2.4 พืชไร - พืชผัก  การผลิตพืชผัก  จําหนายในรูปผักสด  เนาเสียงาย  ราคาคงเดิม  
และมีแนวโนมขยายพื้นท่ีปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มข้ึน  พืชไร  ขยายพื้นท่ีปลูกมากข้ึนเนื่องจากมีราคา
คอนขางดี  ตลาดตองการมาก 

2.5 ดานปศุสัตว  เกษตรกรสวนใหญจะเล้ียงไวเพื่อบริโภคและจําหนายบางสวน  
2.6 การประมง  เกษตรกรเล้ียงไวบริโภค  และจําหนายในจังหวัด 

ตารางท่ี  3-2  สภาพดนิของตําบลปาพะยอม 

กลุมชุดดิน จํานวนพื้นท่ี (ไร) ความเหมาะสมตอการปลูกพชื 

กลุมชุดดินท่ี  17 
กลุมชุดดินท่ี  26/32,  26/6sp/6sp, 26B   
กลุมชุดดินท่ี  32B 
กลุมชุดดินท่ี  6 

265.87 
5,297.69 
1,321.55 
14,395.89 

ทํานาขาว ,พืชลมลุก 
พืชไรและพืชสวน ,ไมผล ,ทุงหญา 
ไมผล ,พืชผักตางๆ ,ทุงหญาเล้ียงสัตว 
ทํานาขาว ,พืชไรพืชผัก ,ไมผล 

 ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน 

3) ปฏิทินการปลูกพืชในเขตตําบลปาพะยอม 
ตารางท่ี 4-2  แสดงระบบการปลูกพืชในเขตตําบลปาพะยอม 

ชื่อกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยางพารา             
ไมผล             
พืชผัก             

เล้ียงสัตว             
ประมง             
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4) ดานการเล้ียงสัตว   ประชากรสวนใหญมีการเล้ียงสุกร  โคเน้ือ  ไกพื้นเมือง 
      4.1 สุกร  ปริมาณการการเล้ียงสุกรในแตละป  จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับราคา  หากชวงใด

ราคาสูงจะมีผูเล้ียงกันมาก  ในตําบลมีเกษตรกรเล้ียงสุกร  จํานวน  200  ราย  รวม  4,000  ตัว  มีฟารม
ขนาด  100 ตัวข้ึนไป  จํานวน  2  แหง  หมูบานท่ีเล้ียงกันมาก  ไดแก  หมูท่ี  4  สงจําหนาย  จังหวัดตรัง  
นครศรีธรรมราช  สงขลา 

 
 

 4.2 โคเนื้อ  เกษตรกรสวนใหญนิยมเล้ียงโคพื้นเมืองเปนหลัก  เนื่องจากเล้ียงงาย  ขายดี  มีการ
เล้ียงมากในหมูท่ี  1,3,4  ตําบลมีการเล้ียงโค  จํานวน  1,500  ตัว  ซ่ึงปริมาณ  50%   ของครัวเรือน
เกษตรกรมีการเล้ียงโค 

 
 
 
 4.3 การเล้ียงไกพื้นเมือง  เกษตรกรทั่วไปนิยมเล้ียงไกพื้นเมืองในครัวเรือนประมาณ 10-20  

ตัว/ครัวเรือน  มีบางรายท่ีเล้ียงเปนลํ่าเปนสัน  500  ตัวข้ึนไป  จํานวน  10  ราย  มีปริมาณไกพื้นเมืองใน
ตําบลทั้งหมด  4,000  ตัว  มีการเล้ียงกันมากหมูท่ี  4,5,7  มีพอคาเขามารับซ้ือถึงครัวเรือน  

 
 
 

 4.4 ดานการประมง  ในตําบลมีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญหลายแหง  สัตวน้ําตามธรรมชาติ
แมวาปจจุบันลดลงจากเดิมมากแตยังมีใหราษฎรไดจับขาย  มีประมงหมูบาน  1  แหง  คือ  หมูท่ี  5  แตสัตว
น้ําตามธรรมชาติในตําบลยังไมเพียงพอตอการบริโภค  เคร่ืองมือท่ีใชจับสัตวน้ํา  ไดแก   แห  อวน  
โพงพาง ฯลฯ  

 
 
 
 
 4.5 การเล้ียงสัตวน้ํา   สวนใหญมีการเล้ียงปลานํ้าจืด  เชน  ปลาชอน  ปลาหมอ  และปลาดุก  

จํานวน  63  ราย  โดยทําการเล้ียงในบอดนิท่ีขุดไว  มีพอคาเขามารับซ้ือถึงบอเล้ียง  สงจําหนายในจังหวดั
และจังหวัดใกลเคียง  ตนทุนการผลิตคอนขางสูง  เนื่องจากนิยมเล้ียงดวยอาหารของบริษัท   แตผลผลิต         
ท่ีไดมีราคาดี   



 5)  แหลงตลาดทางการเกษตร 
 ผลผลิตหลักของเกษตรกรตําบลปาพะยอม  คือ  ขาวและยางพารา  มีแหลงรับซ้ือผลผลิตของ
เกษตรกร  คือตลาดใหมปาพะยอม  ซ่ึงต้ังอยูในเขตพื้นท่ี หมูท่ี 1 ตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง  
และตลาดนัดในพื้นท่ีตําบลปาพะยอม  ไดแก  ตลาดนัดส่ีแยกครูแปลก  ตลาดนัด   บานไสกุน 

7. การคมนาคม 
การคมนาคมมีทางหลวงหมายเลข  41  ( ถนนสายเอเชีย )  ตัดผานและมีถนนเช่ือมตอภายในหมูบาน 

มีถนนลาดยาง 11  สาย  ถนนคอนกรีต 8 สายและถนนลูกรัง  42 สาย 
 

 ทะเบียนคุมประวัติสายทาง 

 หมูที่..........1................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของผิวจราจร กวาง ยาว หนา 
ไหล
ทาง 

วันที่ไดมา งบประมาณ หมายเหตุ 

1 143 - 45 - 0003 พท.ถ.  67001  สายชลประทาน - วัดเกาะขนัธ ถนน คสล. ตอนที่ 1  4 390 0.125 0.50 20-ก.ย.-45 420,000.   

        ถนน คสล. ตอนที่ 2 3 420 0.125         

2    พท.ถ.  67002 สายสังแกระ - หนองชมุแสง ชวง  1. ผิวจราจรลาดยาง 6 800  -         

        ชวง  2.  ผิวจราจรหินคลุก 4 2,950  -         

3   พท.ถ.  67003 สายไสกุน - หัวโหด ชวง  1. ผิวจราจรลาดยาง 4 1,760  -         

        ชวง  2.  ผิวจราจรหินคลุก 4 2,100  -         

4   พท.ถ.  67004 สายเอเชยี -  ศูนยเพาะชํา  ผิวจราจรลาดยาง 4 750  -         

5   พท.ถ.  67005 สายบานปาบ - ชลประทาน ดินลูกรัง 2.5 750  -         

6   พท.ถ.  67006 สายขางศูนยเพาะชํา ดินลูกรัง 4 700  -         

7   พท.ถ.  67008 สายเกาะตอ ดินลูกรัง 3 800  -         

8   พท.ถ.  67010 สายหนองขอยงาม ดินลูกรัง 3 500  -         

                        

 หมูที่..........2................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของโครงการ กวาง ยาว หนา 
ไหล
ทาง 

วันที่
ไดมา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1 142 - 44 - 0001 พท.ถ.  67016  สายศาลาแดง - สี่แยกครูแปลก 

ปรับปรุง  โดยปูแอสฟล

ติกคอนกรีตตลอดสาย  5 280 0.05   15-ก.ค.-44 245,310.00 เงินสะสม 

        

 พรอมกอสรางคูระบาย

น้ําชนิดทอกลมรางตื้น                

        

ทอ คสล. มอก.3  ขนาด 

Ø 0.60 x 1.00 ม.                

        

คูระบายน้ํายาว 286 ม.

(ขางเดียว )               

2 143 - 44 - 0001 พท.ถ.  67018  สายไสขรบ - วัดปาพะยอม 

ถนน คสล. พรอมคู

ระบายน้ํา 4 190 0.125   17-ก.ค.-44 332,200.00   
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3 142 - 47 - 0002 พท.ถ.  67017 

 สายหนาวดัปาพะยอม - ถนน

เอเซยี 

ซอมแซมถนน  โดยถมหิน

คลุกพรอมบด 5 66 0.05   27-ต.ค.-46 138,500.00   

        

อัดแนนและปูแอสฟลตกิ 

คอนกรีต               

4 143 - 49 - 0005 พท.ถ.  67019  สายปาพะยอม - บานทุง   

ปรับปรุงถนน คสล.โดย     

ปูแอสฟลติกคอนกรีต  5 110 0.05   4-ก.ค.-49 376,000.00 ชวง ที่ 1 

      ( ขางวัดปาพะยอม ) 

 พรอมทํารางระบายน้ํา   

หนา   0.08   ม.  ชนิด               

        รางตื้น  ถนน คสล. 5 1,590 0.125       ชวง ที่ 1 

5   พท.ถ.  67047  สายชองยาง ถนน คสล.   4 200 0.125         

6   พท.ถ.  67049 สายทิศเหนอืวัดปาพะยอม 

ปรับปรุง โดย  ใชหินคลุก 

168 ลบ.ม.  พรอม 4 300     ป 45 48,720   

        เกลีย่เรียบตลอดสาย               

 หมูที่..........3................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของโครงการ กวาง ยาว หนา 
ไหล
ทาง 

วันที่
ไดมา 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 143 - 45 - 0002 พท.ถ.  67021  สายบานทุง - ชลประทาน ถนน คสล. 4 1,050 0.125   27-ส.ค.-45 310,000.00   

    พท.ถ. 67020 สายบานทุง - วัดทุง ดินลูกรัง 4 450  -         

2 143 - 46 - 0004 พท.ถ. 67020 สายบานทุง - วัดทุง ( ระยะที่ 1 ) ถนน คสล. 4 225 0.125   18-ก.ย.-46 267,703.00   

  143 - 47 - 0005   สายบานทุง - วัดทุง ( ระยะที่ 2 ) ถนน คสล. 4 220 0.125   6-มิ.ย.-47 261,000.00   

3 141 - 48 - 0001   ถนนสายวัดทุง - หนองชุมพระ 

บุกเบิกถนน โดยกรุยผวิจราจร

ลงหินผุ 500 ลบ.ม. 6 450  -   25-ก.ค.-48 92,991.00 

อุดหนุน

ทั่วไป 

4 142 - 49 - 0003 พท.ถ.  67009 ถนนสายบานทุง - ขอนขี้เหลก็ 

กอสรางถนนหินคลกุบดอัด

แนนสเปรยยาง 5 1,250  -   20-มี.ค.-49 1,038,000.00 

อุดหนุน

ทั่วไป 

5 143 - 51 - 0006 พท.ถ.  67022 ถนนชลประทาน - ขอนขี้เหล็ก 

ถนน คสล. ไหลทางดิน

ลูกรัง 0.50 ม. ( 750 ม.) 4 525 0.125   8-ต.ค.-51 1,300,000.00   

7   พท.ถ.  67023 สายบานทุง - นาเหรา หินคลุก 4 450  -         

8   พท.ถ.  67024 สายซอยแซบอีสาน ดินลูกรัง 3 200  -         

 หมูที่..........4................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของโครงการ กวาง ยาว หนา 
ไหล
ทาง 

วันที่
ไดมา 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 142 - 51 - 0004 พท.ถ.  67025 สายประดูหอม - ไสกุน 

กอสราง  ถนนลาดยาง

แบบแคฟซีล 5 1,280  -   

11-มี.ค.-

51 1,888,000.00 

อุดหนุน

ทั่วไป 

        ไหลทางแคฟซลี 0.50 ม.               

2   พท.ถ.  67026 สายชลประทาน - เหมืองขวาง ดินลูกรัง 5 750  -         

3   พท.ถ.  67027 สายนามวง - ชลประทาน หินคลุก 5 700  -         

4   พท.ถ.  67028 สายชลประทาน - โคกเลห ดินลูกรัง 5 1,400  -         

5   พท.ถ.  67029 

สายชลประทาน - คลองเหมือง

ขวาง ดินลูกรัง , คสล. 5 350  -         

6   พท.ถ.  67011 สายชลประทาน - ทุงคายหนาม ดินลูกรัง 3 1,700  -         
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 หมูที่..........5................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของโครงการ กวาง ยาว หนา 
ไหล
ทาง 

วันที่
ไดมา 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1   พท.ถ.  67012 สายนาทราย  ซอย 1 ดินลูกรัง 5 350  -         

2   พท.ถ.  67013 สายนาทราย  ซอย 2 หินคลุก 4 400  -         

3   พท.ถ.  67014 สายทุงวังครก  ซอย 1 หินคลุก 4 400  -         

4   พท.ถ.  67015 สายบานปาบนุย หินคลุก 4 400  -         

5   พท.ถ.  67030 สายไสปาบ  - ชลประทาน หินคลุก 4 750  -  -       

6   พท.ถ.  67031 สายโคกกอ  - ทุงไคร ลาดยาง 6 2,000  -         

7   พท.ถ.  67032 สายถนนเอเชีย  -  นาทราย ดินลูกรัง 4 200  -         

8   พท.ถ.  67033 สายไสปาบ  ซอย 1 ดินลูกรัง 4 700  -         

9   พท.ถ.  67034 สายนาทราย - ทุงวังครก ดินลูกรัง 4 1,350  -         

10   พท.ถ.  67035 สายเกาะบาก - ทุงวังครก ดินลูกรัง 4 1,400  -         

11   พท.ถ.  67036 สาย เอเชีย - โคกกอ  ดินลูกรัง 4 250  -         

12   พท.ถ.  67040 สายชลประทาน - ทุงไคร ดินลูกรัง 4 800  -         

                        

 หมูที่..........6................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของโครงการ กวาง ยาว หนา ไหลทาง

วันที่
ไดมา 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1   พท.ถ.  67037 สายหวาโหละ ดินลูกรัง 4 500  -         

2   พท.ถ.  67038 สายนาขา - ทุงสาน ดินลูกรัง 4 1,400  -         

3   พท.ถ.  67039 สายถนนเอเชีย - ทุงสาน ดินลูกรัง 4 550  -         

4   พท.ถ.  67041 สายโคกกอ ซอย 1 ดินลูกรัง 4 350  -         

5   พท.ถ.  67042 สายโคกกอ ซอย 2 ดินลูกรัง 4 250  -         

6   พท.ถ.  67048 สายถนนเอเชีย - หวยคอกววั ดินลูกรัง 4 1,250  -         

                        

 หมูที่..........7................ 

ลักษณะ / รายละเอียด ขนาด ( ม. ) 
ที ่ รหัสพัสดุ รหัสครภุัณฑ ช่ือพัสดุ 

ของโครงการ กวาง ยาว หนา 
ไหล
ทาง 

วันที่
ไดมา 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 141 - 40 - 0001 พท.ถ.  67007 สายทุงมวง - ทุงยาว ดินลูกรัง 5 1,950  -   พ.ศ. 2545   ถายโอน 

2 141 - 49 - 0002 พท.ถ.  67043 สายไสกุน - โคกโหนด บุกเบิก โดยใชหนิผ ุ 70 ลบ.ม.  4 900  -   17-ส.ค.-49 230,428.00   

        ฝงทอ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม.               

3 141 - 50 - 0003 พท.ถ.  67044 สายคลองประมง-ชลประทาน 

บุกเบิก   โดยกรุยทางและคันทาง ใช

หินผุทําผิวจราจร 4 950  -   27-ก.ย.-50 295,000.00   

        

ตลอดสาย  ปริมาณไมนอยกวา 

1,280 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบตลอด               

        สายและวางทอระบายน้ํา 9 จุด               

4   พท.ถ.  67045 สายทุงมวง - นาปรัง ดินลูกรัง 4 1,000  -         

5   พท.ถ.  67046 สายลานปาเมือง-คลองประมง ดินลูกรัง 3 350  -         
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8. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1) ไฟฟา  ประชาชนในตําบลปาพะยอม  มีไฟฟาใชเขาถึง  7  หมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน              
2) ประปา แยกตามหมูบานและจํานวน ดงันี้ 

ตารางท่ี 6-2  ระบบประปาหมูบาน 

ขอมูลระบบประปาหมูบาน   อบต.ปาพะยอม    

 อําเภอปาพะยอม     จังหวัดพทัลุง 

ช่ือระบบประปา 
ปริมาณ หมู

ที ่
ช่ือหมูบาน 

ลําดับ
ที ่

รหัสพัสดุ 
(ลบ.ม.) 

แหลงน้าํ 
แบบ / ลักษณะ / รายละเอียด/ รายการ

เปล่ียนแปลง 
หมายเหตุ 

1 บานสังแกระ 1 บานสังแกระ 6 บาดาล ระบบประปาแบบถังสูง วันที่ไดมา ป 2538 

     104 - 46 - 0002      ราคา  21,557   บาท 

  2 บานปาบ 15 บาดาล     

              

2 บานปาพะยอม 1 บานหนองเหมา 12 บาดาล 

ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.  ถังกรองสนิมระบบไฟฟา  

เคร่ืองสูบน้ํา วันที่ไดมา 26 ก.ย. 46 

     104 - 46 - 0001    ตามแบบกรมทรัพยากรธรณ ี ระยะทาง 2,800 ม.   ราคา  352,000 บาท 

    2 รร.อนุบาลปาพะยอม 20 บาดาล     

3 บานทุง 1 บานกํานนั 30 บาดาล 

ขยายเขตประปาบริเวณถนนสายปาพะยอม - 

ควนดินสอ  ถึง วันที่ไดมา 30 ก.ค. 46 

     104 - 46 - 0003    

ริมคลองปาพะยอม  ม.3  ใชทอ PVC Ø 1.5" ชั้น 

8.5  ระยะทาง ราคา  13,513   บาท 

          300 ม.     

    2 บานทุง  1 20 บาดาล     

    3 บานทุง  2  ( หอประชมุ ) 12 บาดาล     

4 บานประดูหอม 1 วัดประดูหอม (โคกเลห) 30 ผิวดนิ ระบบประปาแบบถังสูง วันที่ไดมา  ป   2544 

          

ขยายเขตประปา จากบานนายสุทนิ  ชูทอง     ถึง

บานนางเฉลา ถายโอนจากกรมอนามัย  

          

สรแปน  รวม  ระยะทาง  368   ม.  (  15,281 )   

บาท   

    2 บานจอกโดน 5 บาดาล     

    3 โรงฆาสัตว 20 บาดาล     

5 บานนาทราย 1 บานทุงไคร 6 บาดาล    

    2 บานทุงวังครก 20 บาดาล 

ขยายเขตประปาบริเวณบานไสปาบ  ตั้งแตสาม

แยกนาทราย  ถึง วันที่ไดมา 25 มี.ค. 46 

     104 - 46 - 0006    

บานนาเหรา   ใชทอ PVC Ø 1.5" ชั้น 8.5  

ระยะทาง  1,200 ม.   ราคา  39,156   บาท 

          พรอมติดตั้งประตนู้ํา 1 จุด   
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6 บานโคกกอ 1 บานโคกกอ 12 บาดาล 

กอสรางหอถังสูงเหล็กรูปทรงแชมเปญ หรือ

รูปทรงอื่น ขนาด วันที่ไดมา  ป   2538 

     104 - 46 - 0008    

ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 ม.  และตดิตั้งถังกรอง

สนิมสําเร็จรูป 

ถายโอนจากกรมอนามัย ป 

38 

          

ขนาด   Ø  1.15 ม.  พรอมอุปกรณครบชดุ  และ

วางทอประปา   

          

โดยใชทอ  PVC Ø  2"   ชั้น 8.5  ระยะทางไมนอย

กวา  1,045 ม.    

          งบประมาณ 394,976 บ.   

          

 1 .  ขยายเขตประปาสายศูนยเพาะชํา  ระยะทาง 

850 ม. ราคา  48,439   บาท 

          

  และถนนสายทุงสาน  ระยะทาง  500 ม. รวม 

1,350 ม.   

    2 หนองลานเลยีบ 20 ผิวดนิ     

7 บานไสกุน 1 ลานปาเมือง 12 บาดาล     

    2 ไสกุน 12 บาดาล ระบบประปาแบบแรงดัน  วันที่ไดมา ป 2546 

    104 - 46 - 0007    

 1 .  ขยายเขตประปา  2  จุด  ระยะทาง 668 ม.  

ถ.สายซอยนอม ราคา  27,239   บาท 

           รวมจิต   และ   ถ.ซอยบานนายจบ 

ถายโอนจากกรมอนามัย ป 

38 

         

2.  เปลี่ยนถังแรงดนัสแตนเลสและวางทอเมน

ประปา  ระยะ   

         

ทางไมนอยกวา 1,470 ม.  พรอมปาย

ประชาสัมพันธ  เปนเงิน  191,000 บาท   

         

3  ขยายเขตประปาบริเวณขางโรงเรียนบานไสกุน  

ใชทอ  วันที ่ 7  ส.ค. 46 

         PVC Ø 1.5" ชั้น 8.5  ระยะทาง  2,600 ม.   ราคา  90,511 บาท 

         

 4 .  ขยายเขตประปาบริเวณบานลานปาเมือง

จากบานนายผล   วันที ่ 7  ส.ค. 46 

         

นุนนา  ถึงคลองหวยกรวด  ระยะทาง  332  ม. ใช

ทอ  PVC Ø 1" ราคา  10,661 บาท 

         ชั้น 8.5  พรอมติดตั้งประตูน้ํา 1  จุด   

           

     -   บอบาดาล  11    แหง  -   ฝาย    7 แหง 
 -   บอโยก  10 แหง  -   บอน้ําต้ืน   6  แหง 
 -   ฝาย    7 แหง  -   คลองชลประทาน  2   สาย 
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3) โทรศัพท/โทรคมนาคม 
- การใชโทรศัพทบาน  และโทรศัพทสาธารณะไมเต็มพืน้ท่ี 
- ท่ีทําการไปรษณยี  1  แหง  ต้ังอยูหมูท่ี  2   มีตูไปรษณยี  2  แหง 

4)  สถานศึกษา 
  4.1) โรงเรียนประถมศึกษา  2  แหง  คือ 

1. โรงเรียนอนบุาลปาพะยอม  หมูท่ี 2    
2. โรงเรียนบานไสกุน  หมูท่ี 7 

  4.2) โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แหง  คือ 
- โรงเรียนบานไสกุน  หมูท่ี 7   

  4.3)  ศูนยการบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  1  แหง  คือ   
- ศูนยการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนวัดปาพะยอม  หมูท่ี  2   

4.4) ศูนยการพัฒนาเดก็เล็ก  3  แหง 
1. ศูนยการพฒันาเด็กเล็กบานปาพะยอม  หมูท่ี  2   
2. ศูนยการพฒันาเด็กเล็กบานไสกุน   หมูท่ี 7 
3. โรงเรียนอนบุาลเอกชน  หมูท่ี  2   

5)  สาธารณสุขพื้นฐาน   

      -  โรงพยาบาลปาพะยอม   เปนโรงพยาบาลของรัฐขนาด  30  เตียง  จํานวน  1  แหง  หมูท่ี  2    
  -  สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม  จํานวน  1  แหง  หมูท่ี  2    
  -  ศูนยสุขภาพชุมชน ( ในเขต รพ.ปาพะยอม ) จํานวน  1  แหง  หมูท่ี  2    
     -  อัตราการใชสวมราดนํ้า  รอยละ  100% 

6)  แหลงน้ํา   
แหลงน้ําธรรมชาติในตําบลปาพะยอมที่สําคัญ คือ   
- ลําคลอง    5    สาย   
- ลําหวย      6   สาย 
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ขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติในตําบลปาพะยอม 

อําเภอปาพะยอม   จังหวัดพัทลุง 

กวาง ยาว  ลึก 
ลําดับที่ ชื่อลําน้ํา / แหลงน้ํา 

( ม. ) ( ม. ) ( ม. ) 
ไหลผานหมูบาน สภาพแหลงน้ํา หมายเหตุ 

1 คลองแกระ 12 5,400 3 1,6,7 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

2 คลองหวยงด 6 1,100 2 7 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

3 คลองเหมืองลาน       1,4 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

4 คลองหวยกรวด 30     6 - 10 1,6,7 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

5 คลองปาพะยอม 12 10,500 4 2,1,4 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

6 คลองหลุมพอ 6 3,000 3 1,4,7 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

7 คลองเหมืองขวาง       4 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

8 คลองกงหรา   1,000   5 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

9 หวยคอกวัว ( หวยข้ีคาง   ม.5 ) 6 10,450 3 5,6,1,7 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

10 หวยนาทรายใน   2,000   5 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

11 หวยนาทรายนอก   2,300   5 ต้ืนเขิน,นาขาว  การเกษตร 

12 หวยอีขาว   200   5 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

13 คลองหนองขรบ 6 - 8 3,000 3 2,1,4 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

14 เหมืองขอยงาม 6 7,000 3 1,4 ต้ืนเขิน   การเกษตร 

7)  ปริมาณน้ําฝน 
จากการเก็บขอมูลปริมาณน้ําฝนของสํานักงานชลประทานบานพราว  อ.ปาพะยอม   จ.พัทลุง  

ระหวางป 2545-2548 พบวาปริมาณฝนมากท่ีสุด ในป 2548  จํานวน 2,388.5  มิลลิเมตร และใน ป 2547  มีปริมาณ
น้ําฝนนอยท่ีสุด จํานวน 1,747.1  มิลลิเมตร สําหรับการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝน จากการวิเคราะหปริมาณฝน
เฉล่ีย ระหวางป 2545-2548 พบวาเดือนธันวาคม มีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด  รองลงมาไดแกเดือนพฤศจิกายน 

ตารางท่ี  8-2  ปริมาณฝนรายเดือนและรายปในรอบป  ( 2545-2548  ) 

เดือน/พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 เฉล่ีย 

มกราคม 38.0 182.5 24.5 24.4 67.35 
กุมภาพันธ 0 3.0 12.0 12.0 6.75 

มีนาคม 75.5 148.5 81.8 124.1 107.47 
เมษายน 66.5 27.0 115.8 45.0 63.57 

พฤษภาคม 99.5 100.0 192.5 112.4 126.1 
มิถุนายน 50.0 140.5 109.0 48.1 86.9 
กรกฎาคม 48.5 98.0 186.8 187.1 130.1 
สิงหาคม 114.5 93.0 47.8 93.5 87.2 
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เดือน/พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 เฉล่ีย 

กันยายน 169.5 110.0 153.9 89.0 130.6 
ตุลาคม 180.5 353.4 204.4 264.2 250.62 

พฤศจิกายน 479.3 302.3 324.3 404.9 377.7 
ธันวาคม 468.0 297.9 294.3 983.8 511 

รวม 1,789.8 1,856.1 1,747.1 2,388.5 1,945.37 

ท่ีมา  สํานักงานชลประทานบานพราว  อ.ปาพะยอม  จ.พัทลุง 

9.  กลุมอาชีพ 

เกษตรกรในตําบลปาพะยอมมีการรวมกลุมอาชีพท่ีเปนรูปธรรม  โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก  อบต. และ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  คงตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพตอเนื่องตอไปในอนาคต   

ตารางท่ี 9-2  องคกร/กลุมอาชีพในตําบล 

กลุม ท่ีตั้ง กิจกรรม 
1. กลุมขาวซอมมือสังขหยด  หมูท่ี 6,7 - ผลิตขาวซอมมือ, ผลิตจมูกขาว, ขนมดอกจอก 
2. กลุมอัดฟาง หมูท่ี 4 - ผลิตฝางอัดกอน 
3. กลุมผลิตอาหารสัตว หมูท่ี 1 - ผลิตอาหารสุกร  

4. กลุมหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น หมูท่ี 6 - ผลิตเฟอรนิเจอรดวยไม 

5. กลุมปุยหมักชีวภาพ หมูท่ี 5,6 - ผลิตปุยหมักชีวภาพ 
6. กลุมเลี้ยงสัตวน้ํา หมูท่ี 3 - เลี้ยงกุงกามกราม, เลี้ยงปลาหมอ, ปลาทับทิม 

7. กลุมผูเลี้ยงแพะ หมูท่ี 7 - ผลิตแพะ 
8. กลุมถวยชาม หมูท่ี 2 - บริการถวยชามฯ 

9. กลุมปุยอินทรียชีวภาพ หมูท่ี 3 - ผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 

10. กลุมเลี้ยงหมูหลุม หมูท่ี 6 - เลี้ยงหม ู
11. กลุมผูสูงอายุ หมูท่ี 5 - ผลิตดอกไมจนัท 

12. กลุมเลี้ยงหมูขุนบานโคกกอ หมูท่ี 6 - ผลิตสุกรขุน 
13. กลุมทํานา หมูท่ี  - ผลิตขาวพันธุชัยนาท, กข33 และขาวสังขหยด 
14. กลุมขาวซอมมือบานไสกุน หมูท่ี 7 - ผลิตขาวสังขหยด 
15. กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง/ไกคอลอน หมูท่ี 1-7 - เลี้ยงไกพื้นเมอืง/ไกคอลอน 
16. กลุมแพทยแผนไทย ( ผูสูงอายุ ) หมูท่ี  3 - นวดเพื่อสุขภาพ, ผลิตยาสมุนไพร 
16. กลุมผลิตนํ้าด่ืม หมูท่ี1,5 -  ผลิตนํ้าด่ืมบานสังแกระ, น้ําด่ืมบานทุงวังครก 
17. กลุมเลี้ยงโคพื้นเมือง หมูท่ี 4 - เลี้ยงโคพ้ืนเมอืง 
18. กลุมปลูกผกัปลอดสารพิษ หมูท่ี 5,6 - ผลิตปุยหมักชีวภาพ,ปลูกผักปลอดสารพิษ 
19. กลุมสงเสรมิการเย็บผา ม.6 -เย็บเสื้อผาสําเรจ็รูป 
20. กลุมเลี้ยงสกุรแมพันธุ ม.6 -เลี้ยงแมพันธสกุร 
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21. กลุมผูกผา หมูท่ี  2 -ผูกผาในงานพิธีตางๆ, ทําดอกไมจันทน 
22. กลุมสงเสรมิศิลปะพื้นบาน ม.7 -สอน/ทําการแสดงมโนราห 
23. กลุมผลิตนํ้ายาลางจาน หมูท่ี 1 -ผลิตนํ้ายาลางจาน, ผลิตแชมพูสระผม 

รวม   23  กลุม  

10.  พนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

 1)  จํานวนบุคลากร  จํานวน 40  คน  ( ไมรวมอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังและกรอบพนักงานจาง ) 

 ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จาํนวน   13  ตําแหนง 
     -  พนักงานสวนตําบล    จํานวน   5   คน    
   -  ลูกจางประจํา   จํานวน   1   คน  
   -  พนักงานจาง  จํานวน   7   คน  

 ตําแหนงในสวนการคลัง จํานวน  9  ตําแหนง  
 -  พนักงานสวนตําบล  จํานวน   5   คน  
   -  ลูกจางประจํา   จํานวน   1   คน  
   -  พนักงานจาง  จํานวน   3   คน  

 ตําแหนงในสวนโยธา  จํานวน  7  ตําแหนง 
 -   พนักงานสวนตําบล   จํานวน   4   คน  
   -   พนักงานจาง  จํานวน      จํานวน  3  คน 

 ตําแหนงในสวนการศกึษาฯ  จํานวน  11  ตําแหนง 
 -   พนักงานสวนตําบล   จํานวน   1   คน  
   -   พนกังานจาง  จํานวน      จํานวน  10  คน 
 

 2)  ระดับการศึกษา 
 -   ปริญญาโท   จํานวน    3  คน 
 -   ปริญญาตรี   จํานวน  19  คน 
 -   อนุปริญญา/ปวส. จํานวน    5  คน  
 -  มัธยมตอนปลาย/ปวช. จํานวน    8  คน 
 -  มัธยมตอนตน  จํานวน    1  คน 
 -  ประถมศึกษา  จํานวน    4  คน 
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3) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

11. องคกร/การรวมกลุมอ่ืน ๆ 

1. ลูกเสือชาวบาน     จํานวน  700    คน 
2. อปพร./OTOS     จํานวน     80    คน 
3. อาสาสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) 7 หมูบาน  จํานวน     99    คน 
4. อาสาสมัครดูผูสูงอายุท่ีบาน ( อผส. ) 7 หมูบาน  จํานวน     40    คน 
5. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลปาพะยอม จํานวน   113    คน 
6. กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปาพะยอม จํานวน     15    คน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

รายได  ( บาท ) รายจาย  ( บาท ) ปงบ 
ประมาณ อบต. 

จัดเก็บเอง 
สวนราชการ
จัดเก็บให 

เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

รวม ประจํา การพัฒนา รวม 

2549 1,043,418.78 10,110,896.01 3,250,149.00 14,404,463.79 7,936,266.02 3,314,528 11,250,794.02 

2550 1,475,051.63 8,496,215.15 4,096,906.00 14,068,172.78 10,348,018.48 4,417,230 14,765,248.48 

2551 1,752,125.93 8,647,649.39 8,095,686.14 18,495,461.46 13,402,178.10 4,442,730 17,844,908.10 

2552 1,668,802.94 9,280,070.38 8,187,430.40 19,136,303.72 14,974,449.96 3,723,940 18,698,389.96 

2553 1,640,788.55 11,373,985.43 7,203,516 20,218ล289.98 16,854,666.24 1,798,260 18,652,926.24 

อปพร.ตาํบลปาพะยอม 

อาสาสมัครดูแลผูสูงอาย ุ

ศูนยพัฒนาครอบครัวฯ 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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สวนที่ สวนที่ 33  
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมในปที่ผานมา 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมในปที่ผานมา 

***************************** 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม 

 พัฒนาสงเสริมดานการอาชีพแกประชาชนใหมีรายไดเพิ่มข้ึนโดยเนนเศรษฐกจิแบบพอเพียง 

 พัฒนาและสงเสริมสนับสนนุการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 

 สงเสริมสนับสนุนเยาวชน  ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส 

 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกนับรรเทาสาธารณะภัยและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดข้ึีนและสงเสริมการรับรูขาวสาร 

 พัฒนาเสนทางคมนาคมโดยการกอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้าํ  
คูน้ํา  แหลงน้ํา  และทอเหล่ียม 

 พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพสะอาดปลอดภัย 

 ขยายเขตไฟฟาตกคางและติดต้ังไฟฟาแสงสวางบริเวณเสนทางสาธารณะและท่ีชุมชน 

 สงเสริมพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุข  สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค 

 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุลและยัง่ยืน 

 พัฒนาสงเสริมการเกษตรและปศุสัตวใหมีคุณภาพ 

 สนับสนุนการพัฒนาเมืองระบอบประชาธิปไตยภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 

 พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานใหมีความสะดวก  รวดเร็ว  และเปนท่ีพึงพอใจของ
ประชาชน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี
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60 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอยูดีมีสุข

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป 

 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปงบประมาณ  2553 

การวางแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคนและแผนพัฒนา

สามป  ( พ.ศ.2555 – 2557 )  ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดประชาคม

หมูบาน  การจัดเวทีประชาคมระดับตําบล  เพื่อรับฟงปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอน

นํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป   

องคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) เมื่อ

วันที่  30 มิถุนายน  2552  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 

รวม  166  โครงการ  งบประมาณ  33,781,100  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอยูดีมีสุข 55 18,461,100  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ 60 10,755,000  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

23 1,560,000  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 28 1,365,000  

รวมทั้งสิ้น 166 32,141,100  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2553 – 2555 องคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม 
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1 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร ก าร พั ฒ น าอ ยู
ดี มี สุ ข

2 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร ก าร พั ฒ น าค น
แ ล ะ สั งค ม ท่ี มี คุ ณ ภ าพ

3 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร ก าร พั ฒ น าก าร
บ ริ ก าร ท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม

4 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร ก าร พั ฒ น าก าร
บ ริ ห าร กิ จ ก าร บ าน เมื อ ง ท่ี ดี

จํานวน งบประมาณในแผนพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพฒันาสามป พ.ศ.2553 – 2555 อบต.ปาพะยอม 

 
การจัดทํางบประมาณ   

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  

22  ตุลาคม  2553   โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  89  โครงการ  งบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ  จํานวนเงิน  11,566,813.63  บาท  และโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน 5 

โครงการ เปนเงิน 5,670,000  รวมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ  2553  คือ 94  โครงการ  รวมเปน

งบประมาณทั้งส้ิน  17,195,783.93  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

โครงการ 
ที่ทําจรงิ 

งบประมาณ    
ตามแผนพัฒนาฯ

งบประมาณ 
ที่ใชจายจริง 

หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาอยูดีมีสุข 55 8 18,461,100 635,438.00  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม   

ที่มีคุณภาพ 

60 41 10,755,000 6,738,224.63  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

23 3 1,560,000 1,260,900  

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

28 37 1,365,000 157,000  

รวมทั้งส้ิน 166 89 32,141,100 11,566,813.63  

** โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 5 5,670,000 5,628,970 41,030 

หมายเหตุ  :  ไมรวมคาใชสอยและรายจายประจํา 
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ผลการดําเนนิงานโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
ประจําปงบประมาณ  2553  มีดังนี ้

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจาย 
จริง 

วัตถุประสงค ผลผลติ 

1. การพัฒนา
อยูดีมีสุข 

โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไก
พันธุพื้นเมือง   

เงินรายได 140,000 
 

139,838.40 - เพื่อสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไก
คอลอน จํานวน 7 กลุม ๆ ละ 
20,000 บาท โดยจายเปนคา
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ คาพันธุไก  

กลุมอาชีพการเล้ียงไกคอ
ลอน จํานวน 7 กลุม ไดรับ
เงินวัสดุ อุปกรณและพันธุ
ไก กลุมละ 20,000 บาท  

  โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจําตําบลปาพะยอม         

เงินรายได 25,000 25,000 - เพื่ออุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลปาพะยอม ประจําป 2553  

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบลฯ 
ไดรับเงินอุดหนุน  

  โครงการสนับสนุนการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

  8,600  -เพื่อลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานต 

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล      
ปใหมและสงกรานต       
ต.ปาพะยอมลดลง 

  โครงการขุดลอก(คู)หนองเรือ - 
ถนนเอเชีย หมูที่ 6   
 
 
 
 

เงินอุดหนุน 94,000 
 

185,000 - เพื่อจางเหมาขุดลอก(คู)หนอง
เรือ บริเวณโคกกอ-ถนนเอเชีย 
หมูที่ 6  สภาพเดิมกวางเฉล่ีย 
1.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.65 เมตร  

(คู)หนองเรือบริเวณโคก
กอ-ถนนเอเชีย หมูที่ 6 
ไดรับการขุดลอกใหม
ขนาดกวาง 2.00 เมตร    
ลึก 1.40 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา 98 
ลูกบาศกเมตร พรอมขยาย
คันทางจากเดิมกวาง 4.00 
เมตร ขยายกวาง 6.00 เมตร 
และวางทอระบายนํ้า
พรอมปายประชาสัมพันธ 

  โครงการกอสรางถนนลาดยาง
สายโคกกอ–ชลประทาน หมูที่ 5  
ตอนที่ 1   

เงิน
อุดหนุน 

1,650,000 0 - เพื่อกอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแคพซีลสายโคกกอ-

ชลประทาน  

ถนนลาดยางสายโคกกอ – 
ชลประทานผิวจราจรแบบ 
แคพซีล ขนาดกวาง 6 ม. 
ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 

  โครงการกอสรางถนนลาดยาง
สายไสกุน – หัวโหด  หมูที่ 7-1-6 

เงิน
อุดหนุน 

1,228,000 0 - เพื่อกอสรางถนนลาดยางสายไส
กุน-หัวโหดผิวจราจรแบบแคพ
ซีล ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร   

    ถนนลาดยางสายไสกุน-
หัวโหดผิวจราจรแบบแคพ
ซีล ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร   

  โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 
บานโคกกอ   

เงิน
อุดหนุน 

145,000 
 

145,000  -เพื่อเจาะบอบาดาลหมูที่ 6 บาน
โคกกอ พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา 

บอบาดาลหมูที่ 6 บานโคกกอ 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไมนอยกวา 40 ม.  
พรอมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 

  โครงการกอสรางถนนสายไสแค 
หมูที่ 3  บานทุง 
  

 เงินอุดหนุน 133,000 132,000  -กอสรางถนนใหมสายไสแค       
หมูที่ 3 บานทุง โดยใชหินคลุกทํา 
ผิวจราจร 

โดยบุกเบิกถนนใหมขนาด
กวาง 5.00 เมตร  ระยะทาง 
190 ม. ใชหินคลุกทําผิว
จราจรไมนอยกวา 95 
ลบม. พรอมเกลี่ยเรียบ 

รวม  8 โครงการ 3,415,000 635,438.40   
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจาย 
จริง 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

2.  การพัฒนาคน   
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดซ้ือวัสดุสิ่งพิมพ   
 

เงินรายได 30,000 53,860 - จัดซ้ือหนังสือพิมพเพื่อ
สนับสนุนที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบานและศูนยเรียนรู
ขาวสารฯจํานวน 2 ฉบับ/
หมูบาน/วัน 

ศูนยเรียนรูขอมูล
ขาวสารฯของหมูบาน
ไดรับการสนับสนุน 
หนังสือพิมพ วันละ 2 
ฉบับ  

  โครงการลานวัด ลานธรรม            
ลานสุขภาพ  

 

เงินรายได 
 
 

111,000 
 

 

111,000 - เพื่ออุดหนุนวัดทุงสวน
ธรรมจัดโครงการลานวัด ลาน
ธรรม ลานสุขภาพ   

วัดทุงสวนธรรมไดรับ
เงินอุดหนุนเพื่อจัดทํา
โครงการลานวัด ลาน
ธรรม ลานสุขภาพ 

   โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

เงินรายได 50,000 
 

43,865.90 - เพื่อจดัคายคณุธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ประจําป
งบประมาณ 2553 

 คายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ปงบประมาณ 
2553 

  งานพิธีทางศาสนา  ประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

เงินรายได 100,000 
 

 

51,666  - เพื่อจัดงานพิธีทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ไดแก งานลอยกระทง ,
สงกรานต, เขาพรรษา  

-กิจกรรมลอยกระทง,   
-กิจกรรมรดน้ําผูสูงอาย ุ
-กิจกรรมเขาพรรษา ป
ละ1คร้ัง 

  โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต (ม.6),(ม.4) 
 

เงินรายได 
 

11,000 11,000  - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
จัดโครงการประเพณีสงกรานต
ประจําหมูบาน หมูที่ 6, หมูที่ 4 

คณะกรรมการหมูที่ 6,4 
ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดงานประเพณีสงกรานต 

  โครงการจัดงานประเพณีสงทาย 
ปเกาตอนรับปใหม (ม.3) 
 

เงินรายได         20,000 
 

 

20,000 - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมูที่ 3 จัดงานประเพณีสง
ทายปเกาตอนรับปใหม
ประจําหมูบาน 

คณะกรรมการหมูที่ 3 
ไดรับเงนิอุดหนุนเพื่อ
จัดงานประเพณี สงทาย
ปเกาตอนรับปใหม 

  โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง   (ม.2), (ม.7) 
 

เงินรายได         25,000 
20,000 

 
 

25,000 
20,000 

- เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมูที่ 2และหมูที่ 7ในการจัด
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําหมูบาน 

คณะกรรมการหมูที่ 2 
จํานวน25,000 บาท 
และหมูที่ 7 ไดรับเงิน
อุดหนุน จํานวน 20,000 
บาท เพื่อจัดโครงการ 
ประเพณีลอยกระทง   

  โครงการสมทบทุนกอสรางศาลา  
คูเมรุวัดเกาะขันธาวาส    

เงินรายได 100,000 
 

100,000 - เพื่อสมทบทุนกอสรางศาลา
คูเมรุวัดเกาะขันธาวาส 

ศาลาคูเมรุวัดเกาะขนั 
ธาวาส 

  โครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนสิบประจําหมูบาน (ม.1),  
(ม.5) 
 

เงินรายได         50,000 
 
 
 

25,000 - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมูที่ 1 และหมูที่ 5 ในการจัด
โครงการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนสิบประจําหมูบาน 

คณะกรรมการหมูที่ 1 
และหมูที่ 5 ไดรับเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดโครงการ 
ประเพณีบุญเดือนสิบ  
หมูละ 25,000 บาท 

  โครงการจัดงานดอกพะยอม
บาน ประจําป 2553                

  

เงินรายได 50,000 
 
 

 

50,000  - อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.ปา
พะยอม ในการจัดโครงการวัน
ดอกพะยอมบาน โดยรวมกับ
อําเภอปาพะยอม ทต.บานพราว  
อบต.เกาะเตา และทต.ลานขอย 

สภาวัฒนธรรมอําเภอปา
พะยอม ไดรับเงิน
อุดหนุน จํานวน 50,000 
บาท เพื่อจัดโครงการ
วันดอกพะยอมบาน 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 

เบิกจาย

จริง 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

2. การพัฒนา

คนและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

จัดงานรัฐพิธี ราชพิธี งานสําคัญ
ของทางราชการ                  
 

เงินรายได 40 ,000 
 
 

 

39,352 - เพื่อจัดงานรัฐพิธแีละงาน
สําคัญของทางราชการเชน คา
จัดสถานท่ี คาเชาเคร่ืองเสียง  
คาวัสดุอุปกรณ  

-กิจกรรมรัฐพิธีปย
มหาราช 
-กิจกรรมวันพอ 5 ธค. 53 
-กิจกรรมวันแม 12 สค. 54 

  โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

เงินรายได   20,000 20,000 - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบาน
ไสกุนในการจัดโครงการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
การจัดทําขนมพื้นบาน จักร
สานไมไผ แปรรูปอาหาร ฯลฯ 

โรงเรียนบานไสกุน
ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดโครงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จํานวน 
20,000 บาท  

  โครงการอนุรักษศิลปะพื้นบาน
มโนราห  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,000 
 

35,000 
 

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบาน
ไสกุนในการจัดโครงการ
อนุรักษศิลปะพ้ืนบานประเภท 
มโนราห โดยการจัดซ้ือเคร่ือง
แตงกายมโนราห เคร่ือง
ดนตรีของมโนราห ฯลฯ 

โรงเรียนบานไสกุน
ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดโครงการอนุรักษ
ศิลปะพ้ืนบานประเภท
มโนราห จํานวน 
35,000 บาท 

  โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ตําบลปาพะยอม     

เงินรายได 70,000 70,000 - เพื่ออุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
หมูบานละ10,000 บาท 
จํานวน 7 หมูบาน  

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ไดรับ
เงินอุดหนุนหมูบานละ
10,000 บาท  

  โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน 
 

เงินรายได   100,000 86,939.40 - เปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพมี
บทบาทในการพัฒนาตําบล
ดานสาธารณสุข เชน คาจัด
สถานท่ี, คาอาหาร, คาวัสดุ
อุปกรณ  

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมี
ศักยภาพและบทบาทใน
การทํางานมากขึ้น 

  โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเยาวชนรุนใหมหางไกล
ยาเสพติดและโรคเอดส   

 เงินรายได 200,000 0 - เพื่อฝกอบรมเยาวชนกลุม
เสี่ยง  เร่ืองยาเสพยติดและ
โรคเอดส  

เยาวชนและกลุมเส่ียงใน
ตําบลปาพะยอมไดรับ
การฝกอบรมและมี
ความรูเร่ืองยาเสพติดและ
โรคเอดส 

  โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพตําบลปาพะยอม 

เงินรายได   90,000 90,000 - เพื่อสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ ต.ปาพะยอม 

สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพฯ ไดรับ
เงินสมทบจํานวน 
90,000 บาท 

  โครงการแขงขันกีฬาอนุบาล
สัมพันธ 
 

เงินรายได 50,000 45,360 - เพื่อจัดการแขงขนักีฬา
อนุบาลสัมพันธ ไดแกคาของ 
ขวัญ ของรางวัล คาสถานท่ี       
คาเหรียญรางวัล                      

 จัดการแขงขันกีฬา
อนุบาลสัมพันธ ปละ     
1 คร้ัง 

  โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ 

เงินรายได 20,000 
 

13,836 - เพื่อจัดการแขงขนักีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ ปละ 1 คร้ัง 

จัดการแขงขันกีฬาทอง 
ถิ่นสัมพันธ ปละ 1 คร้ัง  
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจาย
จริง 

วัตถุประสงค ผลผลติ 

2. การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน 
นักศึกษาอําเภอปาพะยอม คร้ังท่ี 16  

เงินรายได   160,000 
 
 
 
 
 

196,085.33 - เพื่อรวมจัดแขงขนักีฬา – 
กรีฑานักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนอําเภอปาพะยอม
ประจําป 2553 และอุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอ ปาพะยอม 
 

- ที่ทําการปกครอง
อําเภอปาพะยอมไดรับ
เงินอุดหนุนเพื่อจัดการ
แขงขันกีฬา กรีฑา ฯ
จํานวน 60,000 บาท  
 - นักกีฬาไดรับอาหาร, 
ชุดกีฬาและมีอัฒจันทร
เชียร ตามท่ี อบต.ปา
พะยอมสนับสนุน 
จํานวน 100,000 บาท  

  โครงการแขงขันกีฬาตําบล          
ปาพะยอม 
 

เงินรายได 80,000 79,999 - เพื่อจัดการแขงขนักีฬาประจํา
ตําบลปาพะยอม, ฟตุบอล และ
แขงขันกีฬาพื้นบาน ประจําป 
2553 

ประชาชนไดเขารวม
แขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬา
พื้นบาน และกีฬาอื่น  ๆ
ตามท่ี อบต.ปาพะยอมจัด 

  จัดซ้ือวัสดุกีฬา 
 

เงินรายได   120,000 81,167 -เพื่อจายเปนคาซ้ือวัสดุกีฬา
สําหรับกิจกรรมของ อบต.และ
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาในระดับ
หมูบาน  

หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ตะกรอ  ลูก
บาสเกตบอล ฯลฯ 

  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  
 

 

 เงินรายได        42,000 42,000 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขา
รวมการแขงขันกีฬาประจําป
ของ อบต.ปาพะยอม พ.ศ.2553 
หมูบานละ 6,000 บาท จํานวน 7 
หมูบาน 

คณะกรรมการหมูบาน
ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อ
หมูละ 6,000 บาท  

  โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ  
ประจําป 2553  

เงินรายได 55,000 
 
 
 
 
 

 

55,000 - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปา
พะยอมในการแขงกีฬาชุมชน
สัมพันธ กีฬาสีและกีฬาอําเภอฯ  
-เพือ่อุดหนนุโรงเรียนบานไสกุน 
ในการแขงกีฬาชุมชนสัมพันธ  
กีฬาสี และกีฬาอําเภอฯ  

- รร.อนุบาลปาพะยอม
ไดรับเงินอุดหนุน 
จํานวน 30,000 บาท เพื่อ
จัดการแขงกีฬาชุมชน
สัมพันธ  
- รร.บานไสกุนไดรับเงิน
อุดหนุน จํานวน 25,000 
บาท เพื่อจัดการแขงกีฬา
ชุมชนสัมพันธ  

  โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงคประจําหมูบาน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไปและ 
เงินรายได 

240,000 
 

 

240,000 -เพื่อกอสรางลานกีฬาอเนก 
ประสงคหมูที่4 บานประดูหอม 
ขนาดกวาง 20 ม.  ยาว 32 เมตร  

หมูที่4 บานประดูหอมมี
ลานกีฬาเอนกประสงค
ประจําหมูบาน  ขนาด
กวาง 20 ม. ยาว 32 ม. 

  โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
วิทยาศาสตร 

เงินรายได   20,000 20,000 - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบานไส
กุนในการจัดกิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูวิทยาศาสตร  

นักเรียน รร.บานไสกุน
ไดเรียนรูวิทยาศาสตร 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลาฯ ต.หวากอ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจาย
จริง 

วัตถุประสงค ผลผลติ 

2 การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดซ้ือโทรโขง 
 

เงินรายได    10,000 
 

9,760 -เพื่อจัดซ้ือโทรโขง จํานวน  2  
เคร่ือง 

จัดซ้ือโทรโขง กําลังขับ
ไมตํ่ากวา  25 วัตต 
จํานวน  2 เคร่ือง  

  โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปาพะยอม 
 

เงินรายได  429,000 
 

429,000 - เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปาพะยอมและกอสราง
ร้ัว ประตูทางเขา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปาพะยอมมีภูมิทัศนที่
สวยงาม และมีร้ัวประตู
ทางเขา 

  โครงการบัณฑิตนอย 
 

เงินรายได 35,000 33,757 - จัดกิจกรรมโครงการบัณฑิต
นอย ประจําปการศึกษา 2552  

เด็กเล็กที่จบการศึกษาป
การศึกษา 2552 ไดรับ
มอบวุฒิบัตร 

  โครงการวันเด็กประจําป 2553    
 

เงินรายได         50,000 
 
 
 

56,893 -  เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
ประจําป 2553  

เด็กเยาวชนตําบลปา
พะยอม  ไดเขารวม
กิจกรรมวันเด็กและ
แสดงทางกิจกรรม
ตามท่ี อบต.ปาพะยอม 
ไดจัดเตรียมให 

  จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 
เก่ียวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 92,400 
 

92,400 - เพื่อจดัซ้ือวสัดุการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ทั้ง 2 ศนูย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวีัสดุ
ทางการศึกษาใหนักเรียน
ไดเรียนรู 

  โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
 

เงินอุดหนุน 1,617,200 
 
 
 
 

1,318,200 
 
 
 

- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
ปาพะยอม ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ประจําป 2553 
- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบานไส
กุน  ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ประจําป 2553 

 รร.อนุบาลปาพะยอม 
ไดรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
จํานวน 1,318,200 บาท  
โรงเรียนบานไสกุน 
ไดรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
จํานวน 299,000 บาท 

  โครงการจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

เงินอุดหนุน 460,560 552,860 
 

-  เพื่อจางประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบาน   ปาพะยอม จํานวน 
106 คนและศูนยพฒันาเด็กเล็ก
บานไสกุน จํานวน 48 คน  

  เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบาน ปาพะยอม 
จํานวน 106 คนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
บานไสกุน จํานวน 48 
คน   รวมจํานวน 280
วัน (อัตรา    คนละ13 
บาท/คน/วัน 

  จัดทําเอกสารการศึกษา 
 

 30,000 
 

18,202.40 - เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,ปายรณรงค,
แผนพับ 

  เอกสารของศูนยพฒันา
เด็กเล็ก ปานรณรงคและ
แผนพับ 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญั

ติ 

เบิกจาย

จริง 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

2. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอุดหนุนอาหารเสริม
(นม) 

 
 

เงินอุดหนุน 1,346,334 
 

1,302,593.60 
 

- จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ไดแก รร.อนบุาลปาพะยอม, 
รร.บานไสกุน  
- จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานไสกุน และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปาพะยอม 
จํานวน 216 วัน  
 

นักเรียน รร.อนุบาลปา
พะยอม, รร.บานไสกุน  
ไดรับอาหารเสริมนม
เปดเทอม 200 วัน อัตรา
คนละ 6.26 บาท/คน/วัน 
ปดเทอม 60 วัน อัตรา
คนละ 7.55 บาท/คน/วัน 
รวมจํานวน 260 วัน  
  เด็กนักเรียน ศพด.บาน
ไสกุน และ ศพด.บาน
ปาพะยอม ไดรับอาหาร
เสริมนมเปดเทอม 
จํานวน 216 วัน อัตรา
คนละ 6.26 บาท/คน/วัน 
ปดเทอม 64 วัน อัตรา
คนละ 7.55 บาท/คน/วัน 
รวมจํานวน 280 วัน 

  กิจกรรมจัดหาพาหนะนําสงเด็ก     
ไปสถานพยาบาล 
 

เงินอุดหนุน 1,540 0 - เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสง
เด็กไปสถานพยาบาล สําหรับ
ศพด.ปาพะยอม ศพด.บาน 
ไสกุน(อัตราคนละ10 บาท/ป) 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปาพะยอมและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ไสกุนมีรถรับสงไป
สถานพยาบาลเม่ือเกิดเหต ุ

  โครงการชุมชน วัด อนามัย ดูแล    
ผูสูงวัยแบบบูรณาการ ต.ปาพะยอม  

เงินรายได 25,000 25,000 - เพื่ออุดหนุนชมรมผูสูงอายุ
ตําบลปาพะยอม 

ชมรมผูสูงอายุไดรับเงิน
อุดหนุน จํานวน  25,000 บาท  

  โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
 

อุดหนุนทั่วไป  1,392,000 1,006,000 - เพื่อจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
จํานวน 232 คน คนละ 500 
บาท/ เดือน ตามระเบียบการ
จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   

ผูสูงอาย ุจํานวน 232 คน 
ไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 
500 บาท/ เดือน ตาม
ระเบียบการจายเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ   

  โครงการเบ้ียยังชีพผูพิการ 
 

เงินรายได 240,000 228,000 - จายเปนเบีย้ยังชีพผูพิการ 
จํานวน 40 คน คนละ 500 
บาท/ เดือน ตามระเบียบการ
จายเบ้ียยังชีพผูพิการ   

ผูพิการ จํานวน 40 คน 
ไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ500 
บาท/ เดือน ตามระเบียบ
การจายเบ้ียยังชีพผูพิการ 

  โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 

เงินรายได 29,500 29,500 - จายเปนเบีย้ยังชีพผูปวย
เอดส จํานวน 6 คน คนละ 500 
บาท/เดือน ตามระเบียบการจาย
เบี้ยยังชีพผูพิการ   

ผูปวยเอดส ไดรับเบ้ียยัง
ชีพ คนละ 500 บาท/ 
เดือน ตามระเบียบการ
จายเบ้ียยังชีพ ผูพิการ   

  อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดพัทลุง  เงินรายได   10,000 10,000 - เพื่อสงเสริมกิจการเหลา
กาชาดจังหวัดพัทลุง 

เหลากาชาดจังหวัด
พัทลุงไดรับเงินอุดหนุน 
ประจําป 2553 10,000 บาท 

  รวม 41 โครงการ  7,677,534 6,738,224.63   
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจายจริง วัตถุประสงค ผลผลิต 

3.   การพัฒนาการ 
บริหารทรัพยากร 
ธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอม 

โครงการขุดลอกหวยนาทราย    
หมูที่ 5   
 

เงินอุดหนุน 145,000 
 
 

 

1,205,000 - เพื่อขุดลอกหวยนาทราย    
หมูที่ 5 -6  

หวยนาทราย หมูที่ 5 -6 
ไดรับการขุดลอกใหม
กวาง 3.00 ม. ทองกวาง 
1.50 เมตร ปริมาณ ดินขุด
ไมนอยกวา 5,500 ลบ.ม.  

  โครงการเพาะชํากลาไม         
 

เงินรายได 60,000 0 - เพื่ออุดหนุน รร.อนุบาล   
ปาพะยอมในการจัดโครงการ
เพาะชํากลาไม ผลติตนไม  

นักเรียนและผูปกครอง
นําตนไมไปปลูก 
จํานวน 2,000 ตน/ป 

  โครงการกอสรางบอดักไขมัน       
 

เงินรายได 55 ,900 
 

55,900 - เพื่อกอสรางบอดกัไขมัน 
บริเวณวัดปาพะยอม  

วัดปาพะยอม มีบอดัก
ไขมัน บริเวณ ขนาด 
ความจุ 2.10 ลบ.ม.   

        

จํานวน  3  โครงการ 260,900 1,260,900 
 

   

 
ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 

เบิกจายจริง วัตถุประสงค ผลผลิต 

4.  การพัฒนาการ 

  บริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   

 

เงินรายได 110,000 

 

 

 

93,351 -เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กระดาษชนิดตางๆ 

ปากกา ดินสอ ยางลบ 

แฟม ธงชาติ ธงพระนามยอ 

ตรายาง สิ่งพิมพฯ แผน

ปายช่ือ งานกิจการสภาฯ 

พระพุทธรูป แผงก้ันหอง 

พระบรมฉายาลักษณ 

แผนที่ ฯลฯ 

  จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 

 

เงินรายได 40,000 

 

49,120 -เพื่อจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร แผนเสียงหรือจานบันทึก

ขอมูล เทปบันทึกขอมูล 

หัวพิมพหรือแถบพมิพ

สําหรับเคร่ืองคอมฯ ตลับ

ผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ 

กระดาษตอเนื่อง แผงแปน

อักขระ แปนพมิพ เมาท ฯลฯ 

  จัดซ้ือตูเอกสารชนิดบาน

เล่ือน      

 

เงินรายได   9,000 

 

 

8,400 -เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิด

บานเลื่อน   

ตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 

ขนาด 1586(w) x406(D 

876(H) mm.จํานวน 2 ตู 

  จัดซ้ือตูเหล็กชนิด 2 บาน 

 

เงินรายได 6 ,000 

 

6,000 -เพื่อจัดตูเหล็ก ชนิด 2 บาน 

(มอก.)  

ตูเหล็ก จํานวน 1  ใบ 

  จัดซ้ือตูเอกสารบานเล่ือน   

 

เงินรายได   9,000 

 

 

8,400 - เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิด

บานเลื่อน   

ตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 

ขนาด 1586(w)x406(D) 

876(H) mm.จํานวน 2  ใบ 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจายจริง วัตถุประสงค ผลผลิต 

4.  การพัฒนาการ 

  บริหารกิจการ 

  บานเมืองที่ดี 

จัดซ้ือโตะทํางาน 
 

เงินรายได 10 ,000 
 

4,500 
 

14,500 
 
 

-เพื่อจัดซ้ือโตะทํางานชนิด
เหล็ก  
- เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะ
ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1  ชุด 

 - โตะทํางานชนิดเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว  
 - โตะทํางาน  ระดับ  3-6  
จํานวน  1  ชุด 

  จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 
  

เงินรายได   10,000 9,441 - เพื่อจัดซ้ือวัสดุงานบานงาน
ครัว  

ไมกวาด แปรง ผาปูโตะ 
ถวยชาม ฯลฯ สําหรับใชใน 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
 

เงินรายได 20,000 0  -เพื่อจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

 

กระดาษโปสเตอร พูกัน
และสี ฟลม ฟลมสไลด 
เทปบันทึกเสียงหรือภาพ
รูปสีขาว ดํา ที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ผาดิบ ฯ 

  วัสดุเคร่ืองแตงกาย 
 

เงินรายได   20,000 8,560 - เพื่อจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง      
แตงกาย 

เสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา 
หมวก เพื่อใชในกิจการ
ของ อบต. และเขารวม
กิจกรรม ฯลฯ 

  จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอล่ืน   
 

เงินรายได   200,000 278,207.89 -เพื่อจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นใชสําหรับรถยนต
รถจักรยานยนต เคร่ืองตัด
หญา หรือขอยืมจาก
หนวยงานอื่น ฯลฯ 

น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง 
ใชสําหรับรถยนต รถ 
จักรยานยนต เคร่ืองตัดหญา 
หรือขอยืมจากหนวยงาน
อื่นหรือเอกชน ฯลฯ 

  จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง   
 

เงินรายได   40,000 20,630 -เพื่อจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ
และขนสง 

แบตเตอรร่ี ยางนอก ยางใน 
เพลา กระจกมองขาง หมอ
น้ํารถยนตของ อบต. ฯลฯ 

  จางเหมาโฆษณาและเผยแพร 
 

เงินรายได 50 ,000 
 
 

 

0 - เพื่อจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพร 

ขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
จายเก่ียวกับการจางจัดทํา
เอกสาร วารสารส่ิงพิมพตา
ๆ เปนตน 

  บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน                  
 

เงินรายได 100,000 
 
 

 

33,250 - เพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ  

รถยนต อบต.รถบรรทุกน้ํา
เคร่ืองถายเอกสาร 
เคร่ืองปรับอากาศ  รถจักร 
ยานยนต  คอมพวิเตอร 
ปรินทเตอร เคร่ืองตัดหญา 
เคร่ืองทําความเย็น กลอง
ถายรูป ไดรับการรุงรักษา 

  บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน                  
 

เงินรายได 40,000  - เพื่อบํารุงหรือซอมแซม
ครุภัณฑ คอมพวิเตอรและคร่ื
องปรินท 

คอมพิวเตอรและคร่ือง
ปรินทไดรับการบํารุงและ
ซอมแซม 

  คาธรรมเนียมและลงทะเบียน
ตาง ๆ  
 

เงินรายได 150 ,000 
 

 

 - เพื่อเปนคาธรรมเนียมและ
คาลง ทะเบียนการรังวัดท่ีดิน 
คาธรรมเนียมในการท้ิงขยะ 

อบต.ปาพะยอมไดทิ้งขยะ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจาย
จริง 

วัตถุประสงค ผลผลติ 

4.  การพัฒนาการ   
 บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

จายคาสาธารณูปโภค 
 - คาไฟฟา 
- คานํ้าประปา 
- คาโทรศัพท 
- คาไปรษณีย โทรเลข 
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม 
 

 เงินรายได    
750,000 
12,000 
10,000 
15,000 
35,000 

 

 
917,780.24 

 

 
- เพื่อเปนคาไฟฟา 
- เพื่อเปนคานํ้าประปา 
- เพื่อเปนคาโทรศัพท  
- เพื่อเปนคาไปรษณีย  

 - เพื่อจายเปนคาโทรสาร 
ระบบอินเตอรเน็ตฯ 

 
ไฟฟา, ประปา, โทรศัพท
, ไปรษณีย อินเตอรเน็ต 
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.  สามารถใช
การไดดี 

  โครงการตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชน             
 

เงินรายได 40,000 36,625 - เพื่อเปนคาตอบแทนเงิน
รางวัลตามกฎหมายจราจร 
คณะกรรมการการจัดซ้ือ/จัด
จาง ของ อบต. 

คณะกรรมการการจัดซ้ือ/
จัดจาง กรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไดรับเงิน
คาตอบแทน 

  รายจายใหไดมาซ่ึงบริการ 
 

เงินรายได 100 ,000 
20,000 

150,000 
150,000 

 
 
 

420,000 - เพื่อจางเหมาบริการใหผู
รับจาง ทําการอยางหน่ึง          
อยางใด  

คาจางบริการการกําจัด
ปลวก คาจางแบกหาม
สัมภาระ คาจางถาย
เอกสาร คาเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คา
ซักลางส่ิงปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาจาง
ทําของ คาจางจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ. ,คาบันทึก ฯ 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 

เงินรายได   20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

21,000  - เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ของขาราชการ 
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
พนักงานจางของ อบต. ในกรณี
งานเรงดวนงานตามนโยบาย
รัฐบาล งานหนังสือสั่งการ 

ผูปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุด 
ราชการของขาราชการ 
พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง ในกรณีงาน
เรงดวนงานตามนโยบาย
รัฐบาล งานหนังสือสั่ง
การไดรับคาตอบแทน 

  โครงการกองทุนการศึกษาของ 
คณะผูบริหาร, ส.อบต. , 
พนักงานอบต.ปาพะยอม 
 

เงินรายได 150,000 90,000 -เพื่อใหคณะผูบริหาร ส.อบต. 
และพนักงานศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท      
ปการศึกษา 2553 

พนักงานไดในระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 
2553 จํานวน   3 คน 

  โครงการพัฒนาบุคลากร  
อบต.ปาพะยอม 
 
 

เงินรายได 
 
 
 

60,000 
50,000 
30,000 
70,000 

438,471 - พัฒนาบุคลากร โดยจายเปน
คาลงทะเบียนฝกอบรมและ
คาเดินทางไปราชการ เปนตน 
 

บุคลากรไดรับการพัฒนา
โดยการฝกอบรมและไป
ราชการ 

  โครงการฝกอบรมสัมมนาของ 
อบต.                  
 

เงินรายได 100 ,000 
 
 
 

0 
 
 

 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรม พนักงานสวนตําบล 
ผูบริหาร สมาชิก อบต. เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล 
ผูบริหาร สมาชิก อบต. 
ไดเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

เบิกจายจริง วัตถุประสงค ผลผลติ 

4.  การพัฒนาการ   
 บริหารกิจการ  
 บานเมืองท่ีด ี

โครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศ (อินเตอรเน็ตตําบล) 
 

 - 0 - ทําการปรับปรุงขอมูล
ขาวสาร ขอราชการ  กิจกรรม 
โครงการขององคการบริหาร
สวนตําบลปาพะยอม  เดือน
ละ1 คร้ัง ทางเว็บไซต  
www.paphayom.go.th 

เว็บไซต ขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบล
ปาพะยอม  เปลี่ยนแปลง 
เดือนละ1 คร้ัง 

  โครงการประชาสัมพันธขาวสาร  
ขอราชการโดยเสียงตามสาย 
 

 - 0 - จัดรายการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ขอราชการ 
กิจกรรมของ อบต.และหนวย 
งานอื่นที่เก่ียวของวนัจันทร-ศุกร 
เวลา16.30 – 17.30 น. 

ขอราชการ กิจกรรมของ 
อบต. ไดรับการประชา 
สัมพันธ ทุกวันจันทร–ศุกร 
เวลา 16.30-17.30น. 

  โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาของการปฏิบัติ
ราชการ   

 - 0 - เพื่อปฏิบัติราชการในชวง
พักกลางวัน ต้ังแตเวลา 12.00 
– 13.00น. ในวันราชการ 

อบต.ปาพะยอมมีการ
ปฏิบัติราชการ เวลา 12.00 
– 13.00 น. ในวันราชการ 

  โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนแมบทชุมชน 
และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- 
 

- 0 - จัดทําประชาคมหมูบาน 
- จัดทําประชาคมระดับตําบล 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน ฯ 

- จัดประชุมคณะกรรมการ  
   พัฒนา    - ฯลฯ 

 แผนพัฒนาสามป  
  พ.ศ.  2553 – 2555  

  โครงการกอสรางสะพานเช่ือม
หอประชุมหมูบาน (หมูที่ 2 ) 

เงินรายได 153 ,000 
 

153,000 - เพื่อจางเหมาการกอสราง
หอประชุมหมูที่ 2   

หอประชุมหมูที่ 2  ขนาด
กวาง 2 เมตร ยาว 12 เมตร  

  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน   

เงินรายได 150,000 
 

0 - เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (ระยะท่ี 3 ) 

แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน   (ระยะท่ี 3 ) 

  โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่   

เงินรายได 30,000 4,000 - เพื่อบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

อบต.ปาพะยอมบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

 จํานวน  37  โครงการ 2,923,500 2,800,736.13   

รวม 4  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน  89  โครงการ 

 14,276,934 11,435,299.16   
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในทองถ่ินดวยเทคนคิ  SWOT Analysis 

จุดแข็ง   (Strengths : S) จุดออน   (Weaknesses : W) 
1) ผูนํามาจากการเลือกต้ัง ทําใหไดการยอมรับ             

จากประชาชนในพ้ืนที่ 
2) องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจตัดสินใจ                  

ในการบริหารได 
3) มีกฎหมายเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
4) สามารถออกระเบียบ/กฏหมายในการจัดเก็บรายได 
5) บุคลากรต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
6) มีงบประมาณเปนของตนเอง  
7)  ระบบขอมูลเช่ือมโยงระหวางหนวยงานได 
8)  ประชาชนใหความรวมมือในการทํางาน 
9)  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 
10)  มีการกลุม, องคกร ภายในชุมชน เชน กลุม อปพร.  

กลุม อสม., กลุม อผส., กลุมอาชีพ และกลุมอื่น ๆ 

1) ไมมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรในตําบล 
2) เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยไมมีอํานาจ

ตอรองกับพอคาคนกลาง 
3) ขาดการบริหารจัดการเรื่องดินที่มีประสิทธิภาพ 
4) การคมนาคมไมไดมาตรฐานและไมสะดวก 
5) งบประมาณมีไมเพียงพอ 
6) การจัดเก็บขอมูลไมครอบคลุมทั่วถึง 
7) ขาดการทํากิจกรรมดานสาธารณสุขและศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี 
8) เครื่องมือในการทํางานมีไมเพียงพอ 
9) ขาดความชํานาญในเรื่องภารกิจการถายโอนบางเรื่อง 

 

โอกาส   (Opportunities : O) อุปสรรค   (Threats : T) 
1) ความต่ืนตัวในทางการเมืองสูง 
2) รายไดประชากรเพ่ิม 
3) มีพ้ืนที่เหมาะสมทําการเกษตร 
4) แหลงนํ้าทางดานการเกษตรสมบูรณ 
5) มีสินคาผานการคัดเลือกสุดยอดหน่ึงตําบล              

หน่ึงผลิตภัณฑ 
6) มีถนนสายเอเชียในพ้ืนที่สัญจรไปมาไดสะดวก 
7) มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใกลพ้ืนที่ 
8) มีประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินที่ดีงาม 
9) คนในพ้ืนที่มีระดับการศกึษาดี 
10) มีการกระจายอํานาจและจัดสรรงบประมาณ             

ใหกับ อบต. มากขึ้น 
11) หนวยงานระดับกรมสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 
12) มีการถายโอนภารกิจ 
 

1) ภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร 
2) รายไดขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก 
3) อาชีพเสริมมีนอย 
4) ความไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอการ

บริหารงานของ อปท. 
5) ประชาชนขาดการออมทรัพย 
6) วัฒนธรรมตางถ่ินเผยแพรเขามารวดเร็ว 
7) ภาพลักษณของตําบลปรากฏในเชิงลบ 
8) การสื่อสารยังไมครอบคลุมพ้ืนที่ 
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สวนที่ สวนที่ 44  
ยุทธยุทธศาสศาสตรการพัฒนาตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  
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บทที่ 4 

ยุทธยุทธศาสศาสตรการพัฒนาตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปในชวงสามป  

************************************************************  

44..11  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม  

  “การเกษตรกาวหนา  การศึกษากาวไกล  รวมใจพัฒนา” 

44..22  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปของขององคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 

1. งานดานการคมนาคมและขนสง 
2. งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. งานดานผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

1. งานดานสงเสริมอาชีพ 
2. งานดานสวสัดิการสังคม 
3. งานดานการศึกษาและการกีฬา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1. งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
2. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
3.  งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน  
พาณชิยกรรมและการทองเท่ียว 

1. งานดานสงเสริมการลงทุน 
2. งานดานการพาณิชยกรรม 
3. งานดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

1. งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพฒันาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                     
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การพฒันาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

1. งานดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทองถ่ิน 
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44..33  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุงพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัทลุง  
4.3.1   การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 

1. งานดานการคมนาคมและขนสง 
2. งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. งานดานผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

4.3.2   ยุทธศาสตรพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนา 

1. งานดานสงเสริมอาชีพ 
2. งานดานสวสัดิการสังคม 
3. งานดานการศึกษาและการกีฬา 

4.2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 
    แนวทางการพัฒนา 

1. งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
2. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
3.  งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

4.2.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนา 

1. งานดานสงเสริมการลงทุน 
2. งานดานการพาณิชยกรรม 
3. งานดานการทองเท่ียว 

4.2.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร ธรรรมชาติส่ิงแวดลอม 
    แนวทางการพัฒนา 

1. งานดานการอนุรักษ 
4.2.6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

    แนวทางการพัฒนา 
1. งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.2.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีด ี
    แนวทางการพัฒนา 

1. งานดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทองถ่ิน 

 
 



 45 

 
 

4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศนพทัลุง (Vision) 
 “เมืองเกษตรยัง่ยืน  ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีด”ี 

2. พันธกิจ  (Mission) 
 บริหารเชิงพื้นท่ี และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง  มุงสูเมืองเกษตรยั่งยืน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ             
คนมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดี ภายใตแนวปฏิบัติของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   จึงกําหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด  ดังนี้ 
 1. พัฒนาการเกษตรใหมีความกาวหนาและยั่งยืน เปนรายไดหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนรัุกษ 
 3. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 4. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ พรอมคุณธรรม ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 

3. เปาประสงครวม (Objectives) 
 เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพการพัฒนาจงัหวัดและบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ฉะนัน้ เพื่อ กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวดัท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ป จังหวดัจงึกําหนด
เปาประสงครวมของการพฒันา ดังนี ้
 1. การเพิ่มมูลคาผลผลิตและรายไดทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรตลอดจน
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
 2. สรางรายไดท่ียั่งยืนแกชุมชน จากการทองเท่ียวเชิงอนรัุกษท่ีมีมาตรฐานภายใตการมีสวนรวม             
ของชุมชน 
 3. คงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี  โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถ่ินและมีการจัดการท่ีดนิของรัฐ เพื่อการใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
 4. ประชาชนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน รูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงสูสังคมฐานความรู ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพมีสุขภาพที่สมบูรณทุกมิติ  ไดรับบริการทาง
การแพทย และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ  ครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาสมีหลักประกันดาน
ความม่ันคงในชีวิต  มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งมี ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชนและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนื  สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปราศจาก
อบายมุขและส่ิงเสพติด มีสภาพแวดลอมท่ีดีไปสูสังคมสงบสุข 
 5. บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใชพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหนาท่ีอยาง
ถูกตอง มีระเบียบวินยัและจรรยาบรรณ  เปดเผยขอมูลขาวสารตอสังคมอยางถูกตอง  และเขาถึงไดโดยสะดวก  มี
การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดั  อยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด  ท้ังนี้ประชาชนมีสวน
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รวมรับรู  รวมคิด  รวมทํา  และรวมรับผิดชอบ  ทุกภาคสวนมีความรับผิดชอบตอสังคม   และปฏิบัติหนาท่ีโดย
คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ 

1.  การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 
    อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และ   
    ผลิตภัณฑชมุชนและทองถ่ิน 
    มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ท่ี 8.1.9 
(1) เปาประสงค 
     เพิ่มมูลคาผลผลิตและรายไดทางดาน 
     การเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก 
     การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
 (2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดภาคเกษตร    
    (ณ ราคาคงท่ี) เพิ่มข้ึน 8% 
2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดสาขา 
    อุตสาหกรรม (ณ ราคาคงท่ี) เพิ่มข้ึน 4% 
3.รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
    และทองถ่ินเพิ่มข้ึน 4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีปริมาณ 
     และคุณภาพเหมาะสมกับความตองการของตลาด 
 2. การลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร และ 
     ผลิตภัณฑชุมชนโดยการเก็บรักษา การคัดขนาด  
     การแปรรูป การบรรจุภัณฑและสราง Brand  
     ของสินคาใหเปนท่ียอมรับของตลาด 
3. สงเสริมชองทางการตลาดใหกับผลผลติทางการเกษตร 
    ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินและสินคาอุตสาหกรรม 
    ตอเนื่องจากการเกษตร โดยการเช่ือมโยงเครือขาย 
    การดําเนินธุรกิจรวมกนัท้ังในและนอกจังหวัด 
4. พัฒนาและฟนฟูสภาพดนิใหเหมาะสมกับการเกษตร  
    พรอมท้ัง วางระบบชลประทาน  ควบคูกับการบริหาร 
    จัดการการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
     สาธารณูปโภค เพ่ือสนับสนุนการขนสง การรวบรวม 
      และการกระจายผลผลิต  การเก็บรักษา  
      และการแปรรูป 
6.  สนับสนุนการผลิตและใชพลังงานทางเลือกโดย 
     การปลูกพชืพลังงานทดแทน ใชวัสดุเหลือใชทาง 
     การเกษตรและครัวเรือน 
7. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
    เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
8 .สงเสริมสถาบันเกษตรกร  กลุมผลิตภัณฑชุมชน 
     และทองถ่ินและกลุมอาชีพอ่ืน ๆ ไปสูการเปน 
     ผูประกอบการ (SME) 
9. สงเสริมและพัฒนาการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
    จากการเกษตร โดยการสนับสนุนปจจยัตาง ๆ  
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    ท่ีเอ้ือตอการลงทุน 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ                              
    มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลท่ี 8.1.9 
(1) เปาประสงค 
     การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีมีมาตรฐานภายใต 
     การมีสวนรวมและสรางรายไดท่ียังยืนสูชุมชน  
(2)  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. รายไดจากการทองเท่ียว เพิ่มข้ึน 3% 
2. จํานวนนักทองเท่ียว เพิ่มข้ึนปละ 3% 
3. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
    ตามมาตรฐานการทองเท่ียวอยางนอย 
    ปละ 1 แหลง  
 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ี
ยั่งยนืมีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลท่ี  8.1.9 
(1) เปาประสงค 
1. คงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี โดยการมีสวนรวม               
ของเอกชน ชุมชน และทองถ่ิน 
2.  การจัดการที่ดินของรัฐเพือ่การใชประโยชนของ

10.  เรงรัดการแกไขปญหาการถือครองท่ีดินทับซอน 
       ของเกษตรกร 
11. สนับสนุนและสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใช 
      ในการพัฒนา พรอมท้ังพฒันาบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
      ใหมีความรูและทักษะเพือ่เพิ่มขีดความสามารถ 
      ในการแขงขัน 
12. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองคกร  
      เพื่อสนับสนุนดานการเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่อง 
     จากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียว ผลิตภัณฑและระบบบริการ 
    ดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และมีมาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 
3. พฒันาระบบบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 
    แบบบูรณาการ 
4. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 
1. สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนและสรางความ 
    เขมแข็งของชุมชน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดลอม 
2. รักษาฟนฟคูวามอุดมสมบูรณของพื้นท่ีปาไม 
    และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสงเสริม 
    การปลูกไม 3 อยาง  ประโยชน  4  อยาง 
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้าํและลุมน้ําแบบบูรณาการ 
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ประชาชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม     สรางความเปนเอกภาพในกลไกการบริหารจัดการน้ํา 
    ของลุมน้ํายอยใหเกิดประสิทธิผลเพียงพอตอความ 
     ตองการ รวมท้ังมีระบบเตือนภัยปองกันอุทกภัย 

  

           ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ 

 (2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. พื้นท่ีปาไม  เพิ่มข้ึน 0.15% 
2. คุณภาพแหลงน้ําอยูในเกณฑพอใชและดี  
    เพิ่มข้ึน 46% 
3. ขยะถูกนํากลับมาใชประโยชน เพิ่มข้ึน 33% 
4. ชุมชน/ประชาคมในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีเขารวม 
    กิจกรรมอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ 50% 
5. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการรับรองสิทธิ 
     หรือหลักประกันในการอยูอาศัย 
     และทํากิน   จํานวน 4,938 ราย 
 
4. การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
    มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลท่ี 8.1.9               
(1) เปาประสงค 
1.  คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศักยภาพ  
ความสามารถในการแขงขัน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
สูสังคมฐานความรู 
2. ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณในทุกมิติและไดรับ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
3. ผูสูงอายุ ผูพกิาร  ครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาส มี
หลักประกนัดานความม่ันคงในชีวิต และมีศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนษุย 
4.  ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน ควบคูกบัการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมและ     
ภูมิปญญาทองถ่ิน  
5. สังคมมีความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิต     
    และทรัพยสิน ปราศจากอบายมุข 
    และส่ิงเสพติดมีสภาพแวดลอมท่ีดี ไปสูสังคม 

4. ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกอใหเกิดมลพษิ 
    รวมถึงการสงเสริมการนํามาใชประโยชนซํ้าหรือหมุนเวยีน 
5. คุมครองและฟนฟพูื้นท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงระบบ
นิเวศนเพื่ออนรัุกษความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมท้ังการ
พัฒนาการใชประโยชนจากฐานชีวภาพอยางยั่งยืน 
6. เรงรัดการจดัทําแนวเขตปาอนุรักษท่ีชัดเจน และเพิ่มมาตรการ
ปองกันรักษาปาเชิงรุกพรอมท้ังการจัดท่ีดนิทํากินใหประชาชน
อยางเหมาะสมเปนธรรมตามสภาพจริงในพื้นท่ีและบังคับใช
กฎหมายภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
1. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนเขาถึง 
     การศึกษาทุกระดับท้ังในและนอกระบบ มีคุณภาพ 
     ตามมาตรฐานการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. พัฒนาทักษะฝมือและศักยภาพเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
    ตลอดจนสงเสริมดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 
4. พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ 
5. สงเสริมการพัฒนาสังคม และการจดัสวสัดิการสังคม 
    อยางท่ัวถึง เพื่อความม่ันคงทางสังคม 
6. สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม ของชุมชน 
    และภาคีพฒันาในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
7. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม 
   เอ้ืออาทร มีจิตสํานึก รูคุณคาและดําเนนิชีวิตตามเอกลักษณ
ทองถ่ินความเปนไทย 
8. สงเสริมสนบัสนุนทุกภาคสวน ในการพฒันาการกฬีาทุกระดับ
9. เพิ่มประสิทธิภาพ การปองกันและปราบปราม 
    อาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข เสริมสราง 
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    สงบสุข 
 

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 
           ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางมาตรการการพัฒนาจังหวัด/กลยุทธ 

5. เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลท่ี  8.1.9            
(1) เปาประสงค 
1. บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมาย 
    ไปใชพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภาครัฐของจังหวดัพัทลุงปฏิบัติหนาท่ี 
    อยางถูกตองมีระเบียบวินยัและจรรยาบรรณ 
3. การเปดเผยขอมูลขาวสารตอสังคมอยาง
ถูกตองและเขาถึงไดโดยสะดวก 
4. ประชาชนมีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมทํา      
รวมรับผิดชอบและไดรับริการที่ดีมีคุณภาพ 
5. ทุกภาคสวนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 
6. สวนราชการมีการบริหารจดัการและใชทรัพยากร
ท่ีมีจํากัดอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 
(2)  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. บุคลากรภาครัฐท่ีไดรับการพัฒนาขีดความ 
สามารถเพ่ิมข้ึนปละ 30% 
2.บุคลากรภาครัฐไดรับการรองเรียนลดลง ปละ10% 
3.บุคลากรภาครัฐท่ีถูกลงโทษทางวินยัลดลงปละ  5% 
4. ประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 85% 
5. มีการดําเนนิการตามมาตรการประหยดั
พลังงานและปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา, 
น้ํามัน) จริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใช
น้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนีการใชน้ํามันอยู
ในชวง 0  ถึง – 0.166 
6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงาน

 
 
 

1. สงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ   
    สรางจิตสํานึกและเพ่ิมสมรรถนะ  ใหแกบุคลากร 
    ภาครัฐในการนํานโยบายและกฎหมายไปสูการปฏิบัติ 
   ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรอยางมี 
    ประสิทธิภาพ  และใหบริการที่ดีแกประชาชน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ในการรวม 
    รับรู  รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในกิจกรรม 
    ท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพประชาชน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงและการเปดเผยขอมูล 
    ภาครัฐตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร ฯลฯ ดวยระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเชิงรุก 
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การและรวมขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง 
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4.5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอปาพะยอม 

วิสัยทัศน     “ ศูนยกลางเกษตรกาวหนา  การศึกษารุงเรือง  เมืองแหงคุณธรรม   นําประชาเปนสุข ”  

การพัฒนาอําเภอปาพะยอม 
1. ดานเศรษฐกิจ/โครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 ผลิตสินคาการเกษตรเพื่อการบริโภคทดแทนการนําเขาและจําหนายในสวนท่ีเหลือ 
1.2 มีตลาดกลางเพ่ือการเกษตรสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา 
1.3 มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได 
1.4 มีการพัฒนาอาชีพโดยใชระบบกลุมใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกจิ 
1.5 มีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานปาไมและแหลงน้ําเพือ่เพิ่มรายไดใหกับชุมชน 
1.6 มีอุตสาหกรรมแปรรูปโดยนําผลผลิตทางดานการเกษตรมีแปรรูปเปนสินคาออกจาํหนาย 
1.7 สรางและปรับปรุงถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ภายในอําเภอเพ่ือใหความสะดวก             

ในการสัญจรไปมาไดตลอดป 
1.8 พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค  และเพื่อการเกษตร 
1.9 ใหทุกหลังคาเรือนมีไฟฟาใช 
1.10 ใหมีโทรศัพทคูสาย  โทรศัพทสาธารณะเพียงพอตอการส่ือสาร 

2.  ดานสังคม  การเมือง  การปกครอง 
2.1 ใหสังคมประชาธิปไตยปราศจากการช้ีนําแทรกแซงของฝายหนึ่งฝายใด 
2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ ดาน 
2.3 การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูนํา  ผูปกครองกับประชาชน  และระหวาง  
      ประชาชนกับประชาชน 
2.4 สงเสริมการเลนกีฬา  การออกกําลังกาย 
2.5 ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของอําเภอ  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.6 ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและปราศจากยาเสพติด 
2.7 มีการบริการทางสาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง 
2.8 ใหประชาชนมีความรูในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2.9 มีการจัดระบบการเรียนการสอนท่ีดี  บุคลากรมีความรูความสามารถ  วัสดุอุปกรณ                    

การเรียนการสอนเพียงพอกบัจํานวนนักเรียน 
       2.10 สงเสริมการเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 
       2.11 ใหยดึเหน่ียวต้ังม่ันในคุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนา 
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 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 3.1 ใหมีความสมบูรณ สมดุล  ระหวางคนกับธรรมชาติ  
 3.2 ใหมีการจดัสวนสาธารณะ  สวนปาชุมชน สงเสริมการปลูกปาทดแทนการพัฒนา           

แหลงน้ํา 
 3.3 มีการจัดระบบการกําจัดขยะท่ีดี  
 3.4 ใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจในการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร 
 3.5 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนรัุกษ 
 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม 

คําแถลงนโยบายโดยนายเชาวลิต  สมเลิศ  นายกองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม 
วันท่ี  28  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2554    ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม 

“ ต้ังใจจริง  โปรงใสจริง    พัฒนาจริง ” 
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
          โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนซ่ึงเปนภาระและหนาท่ีโดยตรงขององคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมตอง
เขาไปดําเนินการ โดยมีนโยบายดังนี้ 

1. จะพัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมใหมีความสะดวก ความ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานทุกฤดูกาล 

2. จัดทําผังเมืองเฉพาะเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาอยางเปนระบบ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี  เพื่อรองรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลในอนาคต 

3.  สงเสริมสนับสนุนการกอสราง  การขยายเขตปรับปรุงตลอดจนการซอมแซมระบบประปา
หมูบานและพรอมพัฒนาบุคลากรการบริหารประปาใหมีประสิทธิภาพ 

4.  ประสานความรวมมือระหวางองคกรบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนจังหวัด  
องคกรราชการสวนจังหวัด องคกรราชการสวนกลาง   สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนๆ ตลอดจนหนวยงานราชการตางๆ เพื่อดําเนินการกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  
เชน   ถนน  สะพาน  ทอบล็อก ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา ประปา  ไฟฟาโทรศัพท ใหท่ัวถึงและ
ครอบคลุมท้ังตําบลและเช่ือมโยงระหวางตําบล 
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นโยบายดานการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
     การดําเนินการกิจการทางการเมืองและการจัดกระบวนการบริหารเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะ
ผลักดันใหกิจกรรมดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลปาพะยอมประสบความสําเร็จ เพื่อให
บรรลุผลดังกลาวจึงกําหนดนโยบายไวดังนี้ 

1.   พัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ลูกจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลปา
พะยอม ใหมีความกาวหนา มีศักยภาพ มีจริยธรรม มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ เพื่อมีความพรอม
สําหรับการบริหารงาน และบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  พัฒนาระบบการบริหารองคกร  บุคลากร ระบบฐานขอมูล เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เทคโนโลยี ให
ทันสมัย รวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในดานการบริการจัดการองคกรและงานบริการประชาชน โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  (หลักธรรมาภิบาล)  ดังนี้  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

3. พัฒนาปรับปรุงระดับโครงสรางองคกรใหทันสมัย  เพื่อใหประชาชนในตําบลไดรับ
ผลประโยชนสูงสุด และเพื่อรองรับภารกิจงานถายโอนสูทองถ่ิน 

4. สงเสริมความรวมมือภาคประชาชน ประชาคมหมูบาน/ตําบล  โครงการ อบต.พบประชาชน  
สวนราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการพัฒนาตําบล การจัดทําแผนพัฒนา จัดทําแผนแมบท
ชุมชน รวมตรวจสอบแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานทองถ่ินทุกข้ันตอน 

5.  สงเสริมสนับสนุนใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา ไดพัฒนาฐานความรู  การศึกษาอบรม
สัมมนา  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี การพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว  
1.  สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกแกเด็ก  เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  มีสวนรวมในการ

ฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการใชธรรมชาติรวมกันอยางยั่งยืน 
2.  สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบการจัดการน้ําเนาเสีย    ขยะมูลฝอย  ของเสียอันตราย ให

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.  สงเสริมสนับสนุนรณรงคใหประชาชนในพ้ืนท่ีรวมมือกันลดภาวะโลกรอน   โดยการใช

พลังงานอยางประหยัดและคุมคา ตลอดจนรักษาธรรมชาติใหคงอยูคูกับทองถ่ินตลอดไป    
4.  สงเสริมสนับสนุน รณรงคใหประชาชนใชวัสดุอินทรียหรือชีวภาพเพื่อลดสารเคมี 
5. สงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือกับทุกสวนราชการ และหนวยงานอ่ืนๆจัดใหมี

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ตลอดจนศูนยวัฒนธรรมประวัติศาสตรของของ
ตําบลปาพะยอม 

6.  สงเสริมสนับสนุนใหมีสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน เพื่อการสันทนาการและพักผอนหยอนใจ
ของชุมชน    
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  นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
                  ทางองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม ไดกําหนดนโยบายภายใต “แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไวดังนี้   

1.  สนับสนุนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยมุงเนนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    

2.  สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณการลงทุน  วัสดุ อุปกรณ และปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีใชในการผลิต
แกกลุมอาชีพ  กลุมเกษตรกร  สหกรณชุมชน   วิสาหกิจชุมชน  เพื่อการพัฒนาอาชีพและขยายโอกาส  ซ่ึง
นํามาซ่ึงความเข็มแข็งของชุมชน การมีรายได การแกปญหาการวางงานและความยากจนของชุมชนใน
อนาคต 

3. สงเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษพรอมจัดหาสถานท่ี   เพื่อจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตรและสินคาอ่ืนๆ  ของชุมชน 

4.  สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม ศึกษาดูงาน  เพิ่มทักษะความรูความเขาใจ ใหกับประชาชน
เกี่ยวกับดานการประกอบอาชีพ  ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีในการผลิต จําหนายผลผลิตการเกษตร
และผลิตภัณฑของกลุม    

5. สนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตแกบุคคลท่ีเปนสตรี  คนชรา  คนพิการ  
ผูดอยโอกาสและผูยากจน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

6.   สนับสนุนและผลักดันใหมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนท้ังแหลงศึกษาทาง
วิชาการและนันทนาการ 

นโยบายดานสาธารณสุข 
                     1.  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร เชน อาสาสมัครดูแลคนพิการ  อสม.และอาสาสมัคร
ดานสาธารณสุข ใหมีศักยภาพในดานบริการประชาชนอยางถูกวิธี มีประสิทธิภาพ  เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

2.  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ี ออกกําลังกายอยางถูกวิธี พรอมจัดหาสถานท่ีและ
อุปกรณการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

3.  สงเสริมสนับสนุนการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ เชน โรคพิษสุนัขบา โรค
ไขเลือดออก เปนตน  โดยใหมี อสม.รวมกับโรงพยาบาลเขาบริการชุมชน ตลอดจนใหความรูเร่ืองการ
ปองกันข้ันพื้นฐาน    

4.  กํากับดูแลเร่ืองความสะอาดและสุขาภิบาลอาหารแกรานคาตางๆ เพื่อใหผูบริโภคมีความ
เช่ือม่ันไววางใจ ท่ีไดบริโภคอาหารท่ีสะอาด ถูกหลักอนามัยและปลอดสารพิษ   

5.  สงเสริมและสนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลตอเนื่องอยางเขมแข็ง 
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 นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
1.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

อนุบาลทุกระดับ เพื่อเด็กทุกคนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาพะยอม ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง
และเทาเทียมกัน 

2.   สงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน  การจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

3.  สงเสริมสนับสนุนโครงการตางๆ  เพื่อใหเกิดการเรียนรู  ท้ังในดานกลุมนักเรียน  เยาวชน และ
สมาชิกชุมชน  เชน ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ท่ีอานหนังสือพิมพของหมูบาน 

4.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียน และรวมมือกับทุกสถานศึกษาในตําบล เพื่อ
พัฒนาดานวิชาการแกเด็กนักเรียนทุกระดับ สูมาตรฐานสากลและกาวสูความเปนเลิศ 

5. สงเสริมสนับสนุนใหมีการสอนจริยธรรมและธรรมศึกษา ของสถานศึกษาทุกระดับ
ตลอดจนพัฒนาให เด็ก   เยาวชน    และประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนําไปสูการดํารงชีวิตท่ีดีและ
อยูรวมกันในสังคมอยางสันติวิธี 

6. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  การปกปองคุมครอง  การทํานุบํารุงรักษา 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนาสถาน อันทรงคุณคาของตําบลปาพะยอม 

7. สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูคูกับชุมชนและมีศักยภาพในการดําเนินการ
ใหเปนท่ียอมรับ 

8. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ินอันมีคุณคาและรวมอนุรักษ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

9.  สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยกีฬาและนันทนาการ พรอมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารและ
พัฒนาดานการกีฬาของตําบลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย 
สนามกีฬา  อุปกรณกีฬาอยางเพียงพอและท่ัวถึงแกชุมชนและโรงเรียน                       

10.  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน กีฬา  กรีฑาของเด็กนักเรียนและ
ประชาชนในระดับหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด และกีฬาเช่ือมความสัมพันธกับองคกรและหนวยงาน
อ่ืน ตลอดจนการแขงขันกีฬาพื้นบาน 

  นโยบายการพัฒนาดานสังคม 
1.  สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือดูแลผูประสบปญหาเดือดรอนและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก  เด็ก   

เยาวชน   สตรี  คนพิการ  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาสดวยความเสมอภาคและยุติธรรม 
2. สงเสริมสนับสนุน  พลังสตรี   เยาวชน   อสม .   อปพร .   ประชาคมหมูบาน/ ตําบล 

คณะกรรมการหมูบาน ศูนยขอมูล  กลุมองคกร  อาสาสมัครตางๆ ในตําบลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความรู  
มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล    ซ่ึงนําไปสูความ
เขมแข็งของสังคมและความม่ันคงของมนุษย   
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3.  สงเสริมสนับสนุนงานดานวินัยจราจร  งานปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน 

4. สงเสริมสนับสนุนโครงการแกปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด ปญหาการวางงาน 
ปญหาสังคมดานอ่ืนๆ พรอมรวมมือประสานกับหนวยงานราชการอ่ืนและองคกรภาคเอกชน   

5. สงเสริมสนับสนุนศูนยอาสาสมัครปองกันภัย  การฝกอบรมทบทวนหลักสูตร   ยานพาหนะ  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณท่ีจําเปนเพื่อปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัย  การรักษาความสงบ
เรียบรอย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยรวมมือกับทุกภาคสวนโดย
เช่ือมโยงเครือขายอยางเปนระบบ   
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