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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา  และทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลวเสร็จภายใน

เดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ และสงเสริมกา รจัดสรร

ทรัพยากรตามลําดับความสําคัญ  และความจําเปนเรงดวน  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ใหครอบคลุม ในทุกมิติ  เทศบาลตําบล พรหมโลก จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   

ขึ้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายป ระจําป 

กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป โดยนําโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป    

ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผาน

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

 องคประกอบของแผนพัฒนาเทศบาล  มีดังนี้ 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป   

  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลัก
คิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะ
มีโครงการ /กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด  

  นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ

รายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ 

และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

แผนภูมิ   ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนเทศบาล 
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๓ 

 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของแผนพัฒนาเทศบาลสามป 
  ๑.๒.๑ เพื่อรวบรวมโครงการ / กิจกรรมที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตรในแตละดานตามแผนยุทธศาสตร 
  ๑.๒.๒ เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตรนําไปสู กระบวนการจัดทํางบประมาณและนําไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
  ๑.๒.๓ เพื่อจัดเตรียมโครงการ / กิจกรรม กอนจัดสรรงบประมาณทั้งจากรายไดของ
เทศบาล และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของหรือจากราชการสวนกลาง 
  ๑.๒.๔ เพื่อจัดสรรการใชประโยชน จากทรัพยากรขององคกรอยางเปนระบบ
ครอบคลุมพื้นที่ในทุกมิติ 
  ๑.๒.๕ เพื่อวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหลักขององคกร  อยางเปน
ระบบ  มีลําดับขั้นการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญ และความจําเปนเรงดวน 
  ๑.๒.๖ เพื่อใหเกิดภา คีความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น  สรางกระบวนการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่นแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 ๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  หลังจากกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว
จะตองแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หนวยงานที่รับผิดชอบการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอคณะผูบริหาร  โดยกําหนด
ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินงานไวอยางชัดเจน  และแจงใหผูเก่ียวของ
ทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
  ข้ันตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  ๒ .๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่น ดําเนินการสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ 
เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  นโยบาย ผูบริหารทองถิ่น  ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น เปนตน  รวมทั้ง สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
  ๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชุมรวมกันระหวางประชาคมทองถิ่น  และสวน
ราชการที่เก่ี ยวของ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปน
กรอบแนวทางการจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป 
  ๒.๓ เม่ือไดแนวทางพัฒนาแลวรวมประชุมพิจารณาวา มีโครงการ/ กิจกรรมใดบาง ที่
ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบใน
การพัฒนา  อนึ่ง โครงการ/ กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีเปนจํานวนมาก จึงตองพิจารณาจาก 
   ๒.๓.๑  ความเก่ียวเนื่องระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
   ๒.๓.๒  โครงการ /กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความ สามารถ นําการ
ดําเนินงานของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาใหนํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปดวย 



๔ 

 

   ๒.๓.๓ จัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
สามปใหสอดคลองกั บความจําเปนเรงดวนการดําเนินงาน  เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
   ๒ .๓ .๔ งบประมา ณ ทรัพยากรการบริหาร ขีดความสามารถในการ
ดําเนินงาน เชน โครงการที่สามารถดําเนินการไดเอง โครงการที่ตอง ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  
เปนตน 
  ข้ันตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  ๓.๑ การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาท องถิ่น  ดําเนินการ สํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลใน
หวงเวลาใดและจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพื่อนําม าวิเคราะหแนวทางการพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ได
อยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลจากทั้งภายใน และภายนอกองคกร เพื่อนํามา
วิเคราะห SWOT  (การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)   
  ๓.๒ การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ  
    ๓.๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ประชาคมทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพื่อประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา หลักจากประเมินผลการพัฒนาใน
รอบปที่ผานมาแลว  ใหที่ประชุมตามขอ ๓.๒.๑ รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาคม / ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป 
    ๓.๒.๓ การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  ภายใตยุทธศาสต ร
จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  แตมีความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงานแ ตกตาง
กันที่ประชุมตามขอ ๓.๒.๑ จะตองรวมกันจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความจําเปนเรงดวน ขีดความสามา รถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่ดําเนินการ 
    ๓.๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป  หลังจากจัดลําดับ
ความสําคัญแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา
ดําเนินการ  โด ยวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชก าร
ตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังนั้น เพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวา มีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) อีกคร้ัง 
 
 
 
 



๕ 

 

  ข้ันตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑  หลังจากไดแนวทางการพัฒนา ในชวงสามปแลว ใหที่ประชุม รวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทําเปน
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  ๔.๒  ที่ประชุมรวมกั นพิจารณากําหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และเนื่องจากกิจกรรมที่จะดําเนินการมีความหลากหลาย   ที่ประชุมจึง
ตองพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ดวย คือ 
    ๔.๒.๑  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุ-  ประสงคของ
แนวทางการพัฒนาที่กําหนด อยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ /กิจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องคกร
กรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง หรือรวม
ดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
    ๔.๒.๒  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณา
ทั้งภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
    ๔.๒.๓ พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการ
ดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
    ๔.๒.๔ พิจารณาคัดเลือกโครงการ /กิจกรรม จากความจําเปนเรงดวน       
ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่
ดําเนินงาน 
  ข้ันตอนที่ ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ไดแก เปาหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะดําเนินการในปแ รกของแผนพัฒนา สามป เพื่อใหสามารถนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปตอไปได 
  ข้ันตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  ๖.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนา   
สามป  โดยมีเคาโครงประกอบดวย ๖ สวน  ดังนี้ 
    สวนที่ ๑ บทนํา 
    ส วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
    สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
    สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
    สวนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา/รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    สวนที่ ๖ การติดตามและปร ะเมินผลการนําแผน  พัฒนาสามป 
ไปปฏิบัติ 
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  ๖ .๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง ถิ่นจัดเวทีประชาคม          
ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของ  
เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป  รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แลวนําไ ปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป
ใหมีความสมบูรณตอไป 
  ๖.๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป   
ที่ปรับปรุงแลวเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอขออนุมัติ  
จากผูบริหารทองถิ่น 
  ข้ันตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  ๗.๑ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามปใหประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 
  ๗.๒ ผูบริหารทองถิ่นสงแผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับ
อําเภอและจังหวัดเพื่อดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 ๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นได

พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความ

เชื่อมโยงและสงผลทั้งในเ ชิงสนับสนุ นและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามา

ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพเพื่ อให

เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  ทรัพยากรการบริหารหรือปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร ๔ ประการ 

ประกอบไปดวย 

  คน (Man = M)  ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น  พนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้ งดานความรู ทักษะและทัศนคติ       

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช  รวมทั้งตองพัฒนากําลังคน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง

และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่น  ซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย 

  เงิน (Money = M)  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และ

แหลงงบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรฐานการประหยัดงบประมาณรายจาย 

  วัสดุอุปกรณ (Matterial = M)  หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคาร 

สถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการบริหารจัดก ารทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุ

อุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมในการพัฒนาทองถิ่น 

  การบริหารจัดการ (Method or Management = M) เปนสิ่งที่ชวยขับเคลื่อน

ทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน      

การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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สวนที ่2 
สภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลพรหมโลก 

 
 ประวัติเทศบาล 

 ไดจัดตั้งเปนสุขาภิบาล เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 105 ตอนที่ 107 ลงวันที่ กรกฎาคม พ .ศ.2531 มีพื้นที่ 12.92 ตารางกิโลเมตร 
รวมพื้นที่  หมูที่ 1 และหมูที่ 2 (ทั้งหมด) หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 8 (บางสวน) ของตําบล
พรหมโลก และหมูที่ 1 และหมูที่ 2 (ทั้งหมด) หมูที่ 3 หมูที่ 4 (บางสวน) ของตําบลบานเกาะ และ
ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ .ศ.2542 ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่          24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 

 ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลพรหมโลก ตั้งอยูที่ 333  ถนนนอกทา – ทาแพ หมู 1  ตําบลพรหมโลก 
อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ๒๑ กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 12.92 ตารางกิโลเมตร  

 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเกาะกับตําบล
ทอนหงส ตรงจุดแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเกาะกับตําบลทอนหงสบรรจบกับเสนแบงเขต
อุทยานแหงชาติเขาหลวง 
 จากหลักเขตที่ 1 เปนเสนเรียบแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลบานเกาะกับตําบลทอน
หงสไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ตอนพรหมโลก – นบพิตํา 
และถนนไปบานอายคู ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบานอายคู ฟากตะวันออกตรงจุดที่แนวเสน
แบงเขตระหวางตําบลบานเกาะกับตําบลทอนหงส ติดกับริมถนนไปบานอายคูฟากตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 2  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานถนนไปบานคลองเมียด   
ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูบนถนนไปบานคลองเมียด ฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยูหางจากศูนยกลาง       
ที่ถนน ไปบานคลองเมียดตัดกับถนนคล องนอกทา ตามแนวถนนบานคลองเมียด ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 850 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนไปบานคลองเมียด ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงแนวเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนนไปบานคลองเมียด ตามแนวเสนตั้งฉากไป
ทางทิศตะวันออกระยะ 100 เมตร 
 ทิศตะวันออก  จากเขตหลักที่ 4 เปนเสนขนานกับศูนยกลางถนนไปบานคลองเมียด 
และศูนยกลางถนนวัดขุนพนม ระยะ 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
 ผานคลองนอกทาถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมถนน รพช . หมายเลข นศ 11001        
บานนอกทา  - บานทาแพ ฟากเหนือ  
 จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนน รพช . หมายเลข นศ 11001       
บานนอกทา - บานทาแพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนน 
รพช. หมายเลข นศ 11001 บ.นอกทา - บ.ทาแพ ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ระยะ 200 เมตร 
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 จากหลักเขตที่ 6 เปนเสนขนานกับศูนยกลางถนน รพช . หมายเลข นศ 11001        
บานนอกทา - บานทาแพ ศูนยกลางถนนสายเขาปูน – ทุงตีน และศูนยกลางถนน สายเขาปูน  –       
นาเคียน ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานหวยหูนบ และถนนไปบานหัวปราง ถึง
หลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูในแนวเสนตั้งฉากกับศูนยกลางที่ถนนสายเขาปูน – นาเคียน ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 200 เมตร ตรงจุดที่อยูหางจากศูนยกลางที่ถนนสายเขาปูน -นาเคียนไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะ 200 เมตร 

 ทิศใต จากหลักเขตที่ 7 เปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนสายเขาปูน -นาเคียน ไปทาง
ทิศ ตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยูริมถนนสายเขาปูน-นาเคียน ฟากตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 8 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
4016ตอนบานตาล -พรหมโลก ฟากตะวันตก ตรงจุดที่หางจากศูนยกลางที่ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 4016 ตอนบานตาล -พรหมโลก ตัดกับคลองปลายอวนตามแนวทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 4016 ตอนบานตาล - พรหมโลก ไปทางทิศใต 500 เมตร   
 จากหลักเขตที่ 9 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลั กเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู
ริมถนนสายตลาดศุกร -บานปลายอวน ฟากใต ตรงจุดริมถนนสายตลาดศุกร -บานปลายอวน ฟากใต 
บรรจบกับเสนแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง 

 ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 10 เปนเสนเรียบแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวงไปทาง
ทิศเหนือ ผานทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4132 แยกทางหลวงหมายเลข 4016 (ตลาดพรหมโลก ) 
– น้ําตกพรหมโลก บรรจบกับหลักเขตที่ 1  

 สภาพภูมิประเทศ 

  เทศบาลตําบลพรหมโลก มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขามีคลอง
ไหลผานในพื้นที่ของเทศบาลจํานวน 2 สาย ไดแกคลองปลายอวน และคลองนอกทา ซึ่งแหลงตนน้ํา
มาจากเทือกเขาหลวง  เทศบาลตําบลพรหมโลกตั้งอยูหางจากฝงทะเลดานอาวไทย ประมาณ 40 
กิโลเมตร 

 ลักษณะภูมิอากาศ  

  เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยูใกลเคียงกับเสนศูนยสูตรและเปนคาบสมุทร   
ซึ่งมีเทือกเขานครศรีธรรมราชพาดผานบริเวณตอนกลางของจังหวัด  ภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน 
ภูมิอากาศในเขตเทศบาลจึงมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว  กลาวคือ ฤดูรอนอยูในเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน อากาศคอนขางรอนตลอดฤดูกาล สวนฤดูฝนแบงออกเปนสองชวง          
คือ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และตั้งแต
เดือนตุลาคม ถึงตนเดือนมกราคม ไดรับ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออันเปนชวงฝนตก
หนาแนน สวนฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นระยะสั้นๆในชวงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากรสวนใหญ จะตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา สวนใหญประกอบอาชีพ    

ดานการเกษตรกรรม เชน สวนมังคุด สวนทุเรียน สวนยางพารา เปนตน รายไดของประชากร            
ในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก สวนใหญจะไดมาจากการประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม 
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 ลักษณะทางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 >> การคมนาคม  เทศบาลตําบลพรหมโลก มีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องมาจาก
ตั้งอยูหางจากอําเภอเมืองประมาณ 21 กิโลเมตร และมีทางหลวงจังหวัดตัดผาน  สําหรับการ
คมนาคมในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก นั้น นับวามีความสะดวกมาก เพราะมีถนนทางหลวงตัดผาน   
มีผิวการจราจร      ที่กวางขวาง และถนนในเขตเทศบาลทั้งที่เปนคอนกรีตถนนลาดยางและถนนหิน
คลุกซึ่งมีความเชื่อมโยงกันหลายสายทั้งภายในเขตเทศบาลและเชื่อมโยงกับถนนสายสําคัญนอกเขต
เทศบาล ซึ่งถนนตางๆ เหลานี้เปนเสนทางสูอําเภอและจังหวัดตาง ๆ  

 สําหรับการคมนาคมทางอากาศ  จังหวัดนครศรีธรรม ราชมีสนามบินอยู 1 แหง       
ซึ่งตั้งอยู อําเภอเมือง ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบ ลพรหมโลก ซึ่งอยูหางจากสนามบิน  15 
กิโลเมตร ทําใหการเดินทางทองเที่ยวและติดตอกันสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

 >> การไฟฟา ในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีไฟฟา
สาธารณะใช และมีหนวยบริการผูใชไฟฟา ไดแก สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพรหมคีรี 
  >> การประปา  เทศบาลตําบลพรหมโลก มีกิจการประปาเปนของตนเอง ใหบริการ
ในเขตเทศบาล มีผูใชน้ํา จํานวน 2,220 ครัวเรือน (ขอมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)  

  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 >> การไปรษณีย ในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 
จํานวน 1 แหง ซึ่งตั้งอยูหนาที่วาการอําเภอพรหมคีรี  
 >> วิทยุกระจายเสียง ในเขตเทศบาล มีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในสวนของวิทยุ
ชุมชนของเทศบาล และสถานีวิทยุชุมชนเขาปูน และสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงจากพื้นที่
ใกลเคียงไดดังนี้ 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- สถานีวิทยุกระจายเสียง องคกรสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 >> หนังสือพิมพ มีหนังสือพิมพ สื่อ สิ่งพิมพ และเอกสารตาง ๆ วางจําหนายตาม
รานคาตาง ๆ ในเขตเทศบาล 

             การจราจร 
  สภาพการจราจรในเขตเทศบาล มีถนนที่ผานพื้นที่เขตเทศบาลมีผิวการจราจรที่
กวางขวาง แตยังประสบปญหาพื้นผิวจราจรชํารุดบางสวน และถนนไมมีไหลทางในบางชวง ทําใหเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง โดยเฉพาะถนนทางหลวงสาย 4016 นคร – นบพิตํา 

  การใชที่ดิน 
  การใชที่ดิน ที่ดินสวนใหญในเขตเทศบาล ใชในการทําสวนผลไม สวนยางพารา 
นอกจากนั้นใชเปนที่อยูอาศัย สวนในยานชุมชนนั้นใชจัดตั้งเปนรานคา ตลาด รานอาหาร และกิจการ
อื่น  ๆ
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 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

  การเกษตรกรรม 
  ราษฎรสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก มีอาชีพทําสวนผลไม และสวน
ยางพารา ผลผลิตที่สําคัญไดแก เงาะ มังคุด ทุเรียน ลางสาด และลองกอง เปนตน 

  การพาณิชย 
  ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะบริเวณตลาดนอกทา ซึ่งเปนแหลงชุมชน ประชาชนสวน
ใหญจะประกอบอาชีพคาขาย ซึ่งเปนรานคายอย และเปนการขายปลีกเปนสวนใหญ มีตลาดเอกชน 
จํานวน 1 แหง เปดใหประชาชนซื้อขายในวันพุธและวันอาทิตย มีประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลและ
พื้นที่ใกลเคียงมาซื้อขายจํานวนมาก และมีบริษัทรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อสงไปจําหนายยัง
ตางประเทศ 

  การบริการ 
การใหบริการดานการทองเที่ยว ในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก มีการใหบริการดานตาง 

ๆ ดังตอไปนี้ 
>> สถานที่พักที่ใหบริการนักทองเที่ยว จํานวน 4 แหง ประกอบดวย 

สีดารีสอรท   
พรหมคีรีโฮมสเตย 

   ศิริกานตรีสอรท  
พรหมโลกรีสอรท 

  >> รานอาหาร จํานวน 15 แหง 
  >> สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก จํานวน 4  แหง 

  การทองเที่ยว  
  1. น้ําตกพรหมโลก 
  2. วัดเขาขุนพนม 
  3. วัดเขาปูน 
  4. เขื่อนน้ําลนชุมชนพรุชนเหนือ – พรุชนใต 
  5. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  6. พระตําหนักเมืองนคร 
  7. เขื่อนนํ้าลนชุมชนหนาทาเทวดา 
  8. ถ้ําเขาขุนพนม 

 ลักษณะทางสังคม 
  ประชากร 
  จํานวนป ระชากรในปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐานประจําป 2558) จํานวน 5,238 คน   
แยกเปนเพศชาย จํานวน 2,528 คน เพศหญิง 2,710 คน จํานวนครัวเรือน 2,435 ครัวเรือน  
(ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร) 
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  การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลมีโรงเรียน 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 แหง ดังนี้ 

>> โรงเรียนสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการจํานวน 3 แหง  

- เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 แหง คือ 
โรงเรียนวัดเขาปูน นักเรียน ชาย 22 คน หญิง 19 คน รวม 41 คน    
(สํารวจเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

- เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 แหง ไดแก 
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม นักเรียน ชาย 270 คน หญิง 229 คน รวม 499 
คน    (สํารวจเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2558) 
โรงเรียนวัดพรหมโลก นักเรียน ชาย 74 คน หญิง 70 คน รวม 144 คน    
(สํารวจเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

>> โรงเรียนเอกชนจํานวน 3 แหง คือ 

- โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา 
จํานวนนักเรียน 256 คน  

- โรงเรียนอนุบาลพรหมประสาทวิทย เปดสอนระดับประถมศึกษา 
จํานวนนักเรียน 213 คน  

- โรงเรียนพิมพมณี เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 
จํานวนนักเรียน 385 คน  

>> ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ตั้งอยู ณ โรงเรียน
วัดเขาปูน จํานวนนักเรียน 140 คน (สํารวจเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

  ศาสนา 
  ประชาชนสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่อยูในเขตของเทศบาลตําบลพรหมโลก 
จํานวน 3 แหง ดังนี้ 
  1. วัดพรหมโลก 
  2. วัดเขาขุนพนม 
  3. วัดเขาปูน 
  และสํานักสงฆ จํานวน 1 แหง คือ สํานักสงฆชัยมณีศรีฆโลก (เขาปูน) 

  ประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญ  
1. ประเพณีใหทานไฟ หมายถึง การทําบุญใหทานดวยไฟหรือการทําบุญดวยความ

รอนหรือความอบอุน 
2. ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีเนื่องในวันปใหมแบบเกาของไทย วันที่  13-14-

15 เมษายน ของทุกป 
3. ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ เกิดจากชาวเมืองนครร วมใจกันบริจาคเงินทองตามศรัทธา 

ซื้อผาสีขาว แดง หรือเหลืองมาเย็บต อกัน แลวจัดขบวนแหผาดังกลาวไปยังวัดพระมหาธาตุวรวิหาร    
อันเปนที่เคารพสักการะของชาวเมืองนคร 
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4. ประเพณีลากพระเกิดขึ้นจากความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา แสดงออกถึง
ความปติยินดีในการเสด็จกลับจากดาวดึงสของพระพุทธเจา ชาวเมืองเรียกวา “ชักพระ” หรือ “แห
พระ” ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 

5. ประเพณีสารทเดือนสิบ 

- จัดทําบุญเพื่ออุทิศใหผูลวงลับไปแลว 

- ลูกหลานทําขนม พอง ลา ดีซํา  ขนมสะบา หรือมอบเงินใหแกผูเฒาผูแกเพื่อนําไป 
ทําบุญหรือซื้อของใชจําเปน 

- นําขนมตาง ๆ และผลผลิตทางเกษตรมาเลี้ยงพระ และเปนเสบียง ของพระภิกษุ 
ตลอดฤดูฝน 

- จัดพิธีแหหมรับไปทําบุญที่วัด ทําบุญกับคนแก /ผูสูงอายุ /บังสุกุลแผกุศล ,ใหผู
ลวงลับ 

- เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงประจําป 
6. ประเพณีงานวันชาวสวน เปนงานประเพณีของชาวอําเภอพรหมคีรี ซึ่งอําเภอ

รวมกับเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนหนวยงานราชการและเอกชน รวมถึงชมรม

ตาง ๆ พอคา ประชาชนรวมกันจัดขึ้น มีกิจกรรมตาง ๆ ทางดานการเกษตร เพื่อสงเสริมและเพิ่ม

รายไดใหกับประชาชน 

7. ประเพณีลอยกระทง เปนประเพณีที่สืบเนื่องกันมาตั้งแตกรุงสุโขทัย ตรงกับวันขึ้น 

15คํ่า เดือน 12 ของทุกป 

8. การละเลนพื้นบานและกีฬา ไดแก  หนังตะลุง  มโนราห  เพลงบอก  การเลนสะบา  
กีฬาวัวชน กีฬาไกชน ฯลฯ 

การสาธารณสุข 
  >> สถานีสาธารณสุข ในเขตเทศบาลจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จํานวน 1 แหง 
2. สถานีอนามัย   จํานวน 1 แหง 
3. คลินิกเอกชน   จํานวน 7 แหง 
4. รานขายยา    จํานวน 4 แหง 

  >> ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน มีสถานรักษาพิษงู 1 แหง 

การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 
 มีสถานสงเคราะหคนชราจํานวน 1 แหง คือสถานสงเคราะหคนชรา ปุญญภาโค 

ตั้งอยูที่ ม.8 ต.พรหมโลก ในบริเวณวัดเขาปูน  
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  ลักษณะทางดานการเมืองการบริหาร 

  องคกรเทศบาล ประกอบดวย สภาเทศบาล และคณะผูบริหาร จํานวน 17 คน ดังนี้ 
1. นายรณชัย ศรีเพ็ชร นายกเทศมนตรี 
2. นายรังสิต เฉลิมวรรณ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายกิตติศักดิ์ พละศึก รองนายกเทศมนตรี 
4. นายจรัล สรางถิ่น ประธานสภาเทศบาล 
5. นายอรุณ นักตรีพงษ รองประธานสภาเทศบาล 
6. นายภูริพงศ ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายบุญชอ นวลนุช สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายนิติศาสตร ทองสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายเกียรติกอง หองสีปาน สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอนันต สุทธิคีรี สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอมรินทร แกวเชิด สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายนิพนธ บัวรัตนกาญจน สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชํานาญ ชูประสูตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอุทัย พันธุรัตน สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสุวิทย กิจแถลง สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภา 
16. นายสุชาติ กลิ่นมาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
17. นางดรุณี การะศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 การจัดการองคกรและอัตรากําลังของเทศบาล 
เทศบาลตําบลพรหมโลกมีบุคลากรทั้งหมด 86 คน แยกเปน ขาราชการ 23 คน  

ลูกจางประจํา 1 คน พนักงานจาง 58 คน และครูผูดูแลเด็ก 4 คน 
 สํานักปลดัเทศบาล มีขาราชการ จํานวน 9 คน ลูกจางประจํา 1 คน พนง.จาง 1 คน 

กองคลัง  มีขาราชการ จํานวน 5 คน พนง.จาง 1 คน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีขาราชการ  จํานวน 1 คน พนง.จาง 13 คน 
 กองชาง มีขาราชการ  จํานวน 3 คน พนง.จาง 9 คน 
 กองการศึกษา มีขาราชการ  จํานวน 2 คน ครูผูดูแลเด็ก 4 คน พนง.จาง 6 คน 
 กองการประปา มีขาราชการ  จํานวน 2 คน พนง.จาง 5 คน 
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การคลัง 
 ในปงบประมาณ 2557  เทศบาล ไดประมาณการรายรับและรายจาย ดังนี้ 
 รายรับ รวมรายการทั้งสิ้น                               35,725,543.62 บาท  

ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร 867,519.08 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 214,824.20 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 155,841.47 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 201,865.02 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร  19,262,615.85 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  15,022,848.00 บาท
   

 รายจาย รวมรายการทั้งสิ้น                              27,729,970.39 บาท   
ประกอบดวย 

 งบกลาง   2,363,804.24 บาท 
 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนคาจางประจําและคาจางชั่วคราว) 12,354,528.00 บาท 
 งบดําเนินงาน(คาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)  9,441,888,.15 บาท 
 งบลงทุน(หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง)       434,750.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)   3,135,000.00 บาท 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เทศบาลมีรถดับเพลิง จํานวน 3 คัน พนักงานขับรถดับเพลิง 3 คน พนักงาน
ดับเพลิง จํานวน 7 คน  
  ลักษณะทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 >> ทรัพยากรน้ํา 
 ในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก มีแหลงน้ําซึ่งเปนลําคลองไหลผาน จํานวน 2 สายคือ  

คลองนอกทา และคลองปลายอวน ประชาชนสวนใหญ ใชน้ําจากแหลงน้ําดังกลาว ในการทําสวน
ผลไม  และการเพาะปลูก 
  >> ทรัพยากรปาไม 
  พื้นที่ปาไมที่สําคัญ ซึ่งตั้งอยูใกลกับพื้นที่ของเทศบาล  ไดแก  อุทยานแหงชาติเขา
หลวง  มีไมประเภท ไมยาง ไมแดง ไมตะเคียน และไมมีคาอื่น ๆ จํานวนมาก รวมทั้งของปาตาง ๆ 
เชน หวาย และน้ําผึ้ง เปนตน 
  >> ทรัพยากรดิน 
  การใชที่ดินในยานชุมชน สวนใหญใชในการประกอบธุรกิจการคา เชน รานอาหาร 
ตลาด รานขายวัสดุกอสราง  และใชเปนที่อยูอาศัย นอกจากนั้น ใชที่ดินในการทําสวนผลไม สวน
ยางพารา และเพาะปลูก ปญหาที่มีอยูในปจจุบัน คือ ปญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากพื้นที่เขต
เทศบาลที่ติดกับอุทยานแหงชาติเดิมเปนที่ปาจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไมสามารถทําการออก
โฉนดที่ดินได   
 



๑๕ 
 

  >> ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
  โดยสภาพรวมของเทศบาลตําบลพรหมโลก ปญหาดานสิ่งแวดลอม ยังถือวาอยูในระดับ
ต่ําแตปญหาที่ประสบอยูในปจจุบัน คือ ปญหา การจัดการขยะ  เนื่องจาก ประชาชนยังขาดความรู
ความเขาใจในการแยกขยะกอนเอามาทิ้งเพื่อใหเทศบาลนําไปกําจัด 
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สวนที่ 3 
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

สรุปสถานการณการพัฒนา  
 เทศบาลตําบลพรหมโลก ไดวางแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร การพัฒนา (พ.ศ.255๘ – 
25๖๒) โดยนโยบายที่สําคัญของคณะผูบริหาร คือ  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความ
เขมแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองไ ดและมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต  โดยสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและมุงเนนการพัฒนาคนใหมีศักยภาพมี ความพรอมทั้งทางรางกายและ
จิตใจ เพราะเชื่อวาพื้นฐานการพัฒนานั้นจะตองพัฒนาคนเปนอันดับแรก  เพื่อใหเปนรากฐานของการ
พัฒนาในดานอื่น 
 นอกจากนั้นเทศบาลตําบลพรหมโลก ยังไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนา
ในปจจุบัน และโอกาสการพฒันาในอนาคตของเทศบาลตําบลพรหมโลก ดวยเทคนิค SWOT  Analysis  
  
1. ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

จุดแข็ง Strength จุดออน  Weakened 
1. มีโครงขายการคมนาคมท่ีดี  สามารถเชื่อมตอเสนทาง

คมนาคมกับพ้ืนท่ีใกลเคียงได 
2. หนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาเนื่องจากเปนเมืองท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว 
3. มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสามารถนํามาผลิตน้ําประปาไดเอง 
4. มีการขยายถนนหนทางโดยการเพ่ิมชองจราจรเพ่ิมขึ้น 

1. การลงทุนโครงการขนาดใหญทําไดยากเนื่องจากขอจํากัด
งบประมาณ  ซ่ึงเกินศักยภาพของเทศบาล 

2. มีการใชเสนทางการคมนาคมไมเปนไปตามมาตรฐานมี
การบรรทุกน้ําหนังเกินทําใหถนนชํารุดเสียหายตอง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซอมแซม 

3. การประปามีปญหาขอขัดแยงเนื่องจากมีการใชน้ํารวมกับ
หนวยงานอ่ืนทําใหปริมาณน้ําไมเพียงพอเปนเหตุให
ประชาชนเดือดรอน 

โอกาส  Opportunity ขอจํากัด / อุปสรรค Threat 
1. ตาม พ.ร.บ. การกระจายอํานาจใหแกองคการปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2542  โดยถายโอนภารกิจและให
อํานาจองคการปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการมาก
ขึ้น 

2. มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาได 
3. ผูนําทองถิ่นและนักการเมืองระดับสูงไดประสานขอ

งบประมาณจากสวนกลางเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพรหมโลกอยูบริเวณเชิงเขา และน้ําตก
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดวาตภัย และอุทกภัย 

2. มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะกอใหเกิดปญหาในการขยาย
เสนทางการคมนาคม 

3. ถนนหนทางชํารุดบอย  เนื่องจากปญหาน้ําหลาก และน้ํา
ทวมขัง 

4. ประชาชนไมเคารพกฎระเบียบ มีการฝาฝนการใชเสนทาง
จราจร 
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2. ดานการพัฒนาคน และสังคมคุณภาพ 
 

จุดแข็ง Strength จุดออน  Weakened 
1. มีประชาชนสวนใหญมีความรู  และมีการศึกษาท่ีดี ทํา

ใหงายตอการพัฒนาดานตางๆ 
2. ประชาชนมีความใฝรู  และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
3. ประชาชนมีความตื่นตัว  และมีสวนรวมในการประสาน

ความรวมมือในดานตางๆ เชน ดานศาสนาวัฒนธรรม  
ประเพณี กีฬา และ นันทนาการ 

4. สภาพพ้ืนท่ีเปนแหลงอารยธรรมมีสถานท่ีและโบราณ
สถานท่ีสําคัญทําใหเปนศูนยรวมของคนในชุมชน 

5. ประชาชนมีความเปนปกแผน  เห็นอกเห็นใจชวยเหลือ
กัน  ทําใหปญหาทางสังคมลดลง 

6. มีสถานศึกษาท่ีพรอมดําเนินการรวมกับเทศบาล 

1. ประชาชนบางกลุมขาดคุณธรรม/จริยธรรมขาดจิตสํานึก
ในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

2. กระแสบริโภคนิยม และวัตถุนิยมเกิดขึ้นมาก ทําให
ประชาชนมีการใชจายอยางฟุมเฟอย กอใหเกิดปญหา
ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน 

3. ประชาชนมีการออมนอยทําใหเกิดภาวะหนี้สินมาก 
4. ในชุมชนมีปญหายาเสพติด การเลนการพนัน 
5. ประชาชนขาดความรูในการพัฒนาอาชีพ และขาด

ทักษะในการใชเทคโนโลยีมาเพ่ิมมูลคาสินคาในชุมชน 
6. ความสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน เทศบาลยังมีนอย 
7. เครื่องมือเทคโนโลยีดานการศึกษายังไมเพียงพอ 

โอกาส  Opportunity ขอจํากัด / อุปสรรค Threat 
1. สภาพพ้ืนท่ีมีความไดเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติมี

ความอุดมสมบูรณท้ังทรัพยากรน้ํา ดิน และสถานท่ี
ทองเท่ียว 

2. รัฐบาล  และหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

3. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
การศึกษา  การสาธารณสุข 

4. มีการจัดต้ัง และรวมกลุมอนุรักษการทองเท่ียวโฮมสเตย 
5. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติและ พ.ร.บ. การกระจาย

อํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
ใหอํานาจทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา 

1. ประชาชนมีคานิยม ยึดติดวัตถุนิยม มีนิสัยฟุมเฟอย  
และขาดการวางแผนการใชจาย 

2. เยาวชนบางกลุมม่ัวสุมสิ่งเสพติดทําใหเกิดปญหาสังคม 
3. งบประมาณในการพัฒนาคนมีนอย และการพัฒนา

การศึกษานั้นตองใชระยะเวลาจึงจะเปนผลซ่ึงตองใช
งบประมาณท่ีสูง 

4. ประชาชนนิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนในตัวเมืองทํา
ใหโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีไมมีนักเรียน 
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3. ดานการวางแผนการลงทุน  การพาณิชย การทองเที่ยว  และเศรษฐกิจกาวหนา 
 

จุดแข็ง Strength จุดออน  Weakened 
1. มีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย และยังคงมีความอุดม

สมบูรณเปนแหลงทองเท่ียงเชิงอนุรักษ 
2. มีโบราณสถานท่ีสําคัญเปนแหลงศึกษาทาง

ประวัติศาสตร 
3. มีพืชเศรษฐกิจท่ีหลากหลายสามารถสรางรายไดตลอดป 
4. มีการแปรรูปสินคาในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิตใน

ชุมชน 
5. รัฐบาลมีการเสริมการทองเท่ียวสูประชาคมอาเซียน 

1. ขาดการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
2. ไมมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญดานการทองเท่ียว 
4. เกษตรกรขาดความรูในการรักษามาตรฐานผลผลิตทาง

การเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุมหรือองคกรเพ่ือต้ังกลุมอาชีพในชุมชน 
6. ไมมีศูนยแสดงสินคาและผลผลิตชุมชน 

โอกาส  Opportunity ขอจํากัด / อุปสรรค Threat 
1. การทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราชไดเล็งเห็น

ความสําคัญ  และสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียว 

2. มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
3. มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  เชน  น้ําตกพรหมโลก         

พระตําหนักเมืองนคร  ฯลฯ 
4. มีหนวยงานรัฐเขามาดูแล  และรับประกันราคาผลผลิต

ทางการเกษตร 

1. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 
2. ประชาชนไมไดนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 
3. ประชาชนไมเห็นความสําคัญของการเปนเจาบานท่ีดี  

และลักษณะนิสัยสวนตัวไมเอ้ือตอการเปนผูใหบริการ 
4. ประชาชนมีอาชีพทําเกษตรเปนหลัก จึงไมคอยเห็น

ความสําคัญของการทองเท่ียว 

 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

 

จุดแข็ง Strength จุดออน  Weakened 
1. ประชาชนมีความตื่นตัว และใหความสําคัญในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
2. สภาพพ้ืนท่ีเปนภูมิศาสตรท่ีเหมาะสําหรับการนํา

พลังงานน้ํามาผลติกระแสไฟฟา 
3. พ้ืนท่ีตามธรรมชาติจะทําหนารักษาสมดุลของธรรมชาติ 
4. เปนพ้ืนท่ีท่ีมีฝนชุกตลอดป  ทําใหเกิดผลดีตอการบําบัด

น้ําเสีย  และชําระลางสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
5. ผูบริหารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

1. ประชาชนบางสวนขาดความรู และไมตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรท่ีมีอยู 

2. มีการบุกรุก และทําลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู 
3. การบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมยังใชไมไดผล 
4. ขาดการประชาสัมพันธ และรณรงคเรื่องการปลูกจิตสํานึก

ใหรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ประชาชนไมมีการแยกขยะทําใหเกิดปญหาการจัดเก็บ

ขยะในชุมชน 
 

โอกาส  Opportunity ขอจํากัด / อุปสรรค Threat 
1. พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกระจายอํานาจ
ดานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหทองถิ่นไดบริหาร
จัดการอยางเต็มท่ี 

2. มีการรวมตัวในชุมชนเพ่ือรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว  และกระตุนให
ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

1. ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนถูกทําลายอยางตอเนื่อง เชน ตนน้ํา 
ลําธาร ปาไม 

2. ไมมีการบูรณะจัดการปญหาสิ่งแวดลอมรวมกันในเขต
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบรวมกัน 

3. ขาดงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดลอมในระยะยาว 
เชน สถานท่ีกําจัดขยะ 

4. เทศบาลตองใชงบประมาณในจํานวนท่ีสูงเพ่ือจัดระบบ
บําบัดน้ําเสีย 



๒๒ 
 

 
 

5. ดานการบริหารจักการองคกรและบุคลากรทองถิ่น 
 

จุดแข็ง Strength จุดออน  Weakened 
1. มีการแกไขกฎหมาย  และระเบียบตางๆ ท่ีเอ้ือตอการ

บริหารงาน 
2. มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน  ครอบคลุมอํานาจ

หนาท่ีตามภารกิจงานท่ีตองดําเนินการ 
3. มีการมอบอํานาจในการบริหารตามลําดับชั้น 
4. บุคลากรมีความพรอมตามมาตรบานตําแหนงของงบานใน

แตละหนาท่ี 
5. มีการพัฒนา  และสงเริมใหมีการฝกอบรมอยูตลอดเวลา 
6. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองทําใหงาย

ตอการพัฒนา 
7. ประชาชนมีความตื่นตัว  และใหความรวมมือกับเทศบาล 

1. บุคลากรบางสวนขาดความรูความเขาใจในระเบียบ        
ขอกฎหมาย 

2. ความตองการของประชาชนมีมากแตการตอบสนองมี
นอย เนื่องจากขอจํากัดทางงบประมาณ 

3. การใชเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน
ยังมีนอย 

4. อํานาจในการบริหารงานบุคคลมีความยืดหยุนมาก
เกินไป  จนทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะดาน 

5. บุคลากรมีจํานวนมากทําใหคาใชจายในการการพัฒนา
บุคลากรตองกระทบคาใชจายท่ีสูงขึ้น 

6. บุคลากรในองคกรไมคํานึงถึงหลักการบริหารตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  ยังคงยึดติดระบบราชการแบบเกา 

7. การบริหารงานยึดระบบอุปถัมภ  มากกวาคุณธรรมทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการบริหารงานบุคคล 

โอกาส  Opportunity ขอจํากัด / อุปสรรค Threat 
1. การถายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนการกระจาย

อํานาจ 
2. กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
3. ไดรับการกํากับดูแลท่ีดีจากหนวยงานระดับจังหวัดและ

กรม 
4. คณะผูบริหารจากทีมเดียวกันทําใหความขัดแยงในการ

บริหารไมมี 

1. การถายโอนอํานาจฯ ยังไมมีความชัดเจน 
2. กฎหมายบางอยางเปนอุปสรรคตอการบริหารกอใหเกิด

ความลาชา 
3. การบริหารงานบุคคลบางครั้งมีระบบอุปถัมภเขา

แทรกแซง  ทําใหบุคลากรบางสวนขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

4. ขาดการประสานความรวมมือภายในองคกรทําให
ประสิทธิภาพของงานลดลง 

 



สวนที่ 4 

สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 

                                   วิสัยทัศนในการพัฒนาของเทศบาลตําบลพรหมโลก 
                 “สาธารณูปโภคเพียงพอ สืบตอวัฒนธรรม เลิศล้ําการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 
พันธกิจ 
            เพื่อใหการพัฒนาเทศบาลตําบลพรหมโลกมุงสูวิสัยทัศนการพัฒนา จึงไดกําหนดพันธกิจไว
ดังนี้ 

1. พัฒนาและจัดระบบสาธารณูปการใหไดครอบคลุมทั่วถึง 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาการทองเที่ยวและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
5. สงเสริมดานศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ และการมีสุขอนามัยที่ดี 
6. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง 
2. การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3. ประชาชนมีรายได จากการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีความเข็มแข็ง 
4. ประชาชนไดรวมบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นและมีสุขอนามัยที่ดี 
6. การบริหารองคกรมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปจากแผนยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 

2. ดานการพัฒนาคนและสังคม
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 

 
 

4. ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และพลังงาน 

 
 
 
5. ดานการบริหารจัดการองคกรภายใต
หลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ 

1.1 การพัฒนาและจัดการใหมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ใหมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 การปรับปรุงและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ 
2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรูคู
คุณธรรมสูประชาคมอาเซียน 
2.2 การพัฒนาและการสงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคม
สังเคราะห 
2.3 การสงเสริม สนับสนุนการบริการดานสาธารณสุขและ
อนามัยชุมชน 
2.4 การสงเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชนใหมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.5 การสงเสริมทํานุบํารุง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
2.6 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
3.1 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
3.2 การสงเสริมการตลาดและการพัฒนาสินคาในชุมชน 
3.3 การสงเสริมอาชีพให สอดคลองวิถีชุมชน 
 
4.1 การสรางจิตสํานึกและความตราหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.2 การฟนฟูพื้นที่ปา การเฝาระวังและการปองกันปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
4.3 การสงเสริม สนับสนุนการใช พลังงานทดแทน 
 
5.1 การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
5.2 การพัฒนาและจัดหาครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
5.3 การพัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาและ
งบประมาณทองถิ่น 
5.4 การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสตรวจสอบได 



คําแถลงนโยบาย 
ของ นายกเทศมนตรีตําบลพรหมโลก 

นายรณชัย คีรีเพ็ชร 
วันจันทร ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

…………………………………… 
 

เรียน ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรหมโลกที่เคารพ 

กระผมต องกราบขอบพระคุณพี่น องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรหมโลก  ทุกทาน ที่ได
ไววางใจเลือกตั้งกระผมและสมาชิกสภาเทศ บาลตําบลพรหมโลก จํานวน 12 ทานเพื่อเขามาบริ หาร
เทศบาลตําบลพรหมโลก โดยคณะกรรมการก ารเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการ เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เม่ือวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 มีผลทําใหกระผมได
มีโอกาสเขามาปฏิบัติหนาที่ในการบริหารเทศบาลตําบลพรหมโลก เพื่อตอบสนอง ความตองการของพี่
นองประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งในที่การบริหารงานนั้น กระผมมีความตั้งใจและตระหนักดีจะตองพัฒนา
เทศบาลตําบลพรหมโลกใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 
มาตรา 282 ภายใตขอบั งคับมาตรา 1ที่วารัฐจะตองใหความ เปนอิสระแกทองถิ่นตามหลั กแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริ หารใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.
2542 มาตรา 16 ไดกําหนดหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ไมวาจะเปนการสงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นตนเอง การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี การ
สงเคราะหคนชรา สตรี และผูดอยโอกาส การฝกอบรมอาชีพ การสงเสริมการศึกษา เปนตน 

  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลพรห มโลกที่เคารพ ตามพระราชบั ญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลกอนการเขารับหนาที่ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ดังนั้ นเพื่อใหเปนไปตามระเ บียบขอกฎหมาย กระผมจึงขอแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลอันทรงเกียรติแหงนี้ โดยแยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
         1.1 ดานการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

1.1.1 สงเสริมสถานศึกษาเนนเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงและสื่ออิเลคทรอนิคสที่ทันสมัย 

1.1.2  จัดและสงเสริมใหเรียนพิเศษในโรงเรียนมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
1.1.3  สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในดานสื่อ สารการเรียนการสอน อาหารกลางวัน 

อาหารเสริม (นม) อยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกระดับ 
1.1.4  พัฒนาทางดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลใหเรียนฟรี อยางมีคุณภาพ 
1.1.5  จัดและสงเสริมการแขงขันกีฬา ตั้งแตระดับชุมชน สถานศึกษา อําเภอ จังหวัด แ ละ

ระดับชาติ เพื่อมุงสูความเปนเลิศและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 



1.1.6 จัดและสงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น งานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 
และมหากษัตริย 

1.1.7 จัดใหมีศูนยฝกกีฬาเยาวชน สถานที่ออกกําลังกาย ลานกีฬา อุปกรณออกกําลังกายใน
ระดับเทศบาลและชุมชน 

       1.2 ดานการ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.2.1 จัดระเบียบและสงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัย บริการดานจราจรโดย
รวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจใหมีความปลอดภัย และติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ในชุมชน 

1.2.2 สรางความเขาใจอันดีของประช าชนในชุมชน รวมมือกับกํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่
ตํารวจ มีแผนปองกันโจรผูราย ยาเสพติด พรอมสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

1.2.3 .ใหมีความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ อยางทันทวงที ปรับปรุงระบบการปองกัน
และแกไขปญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางงแผนการลงทุน การพาณิชย เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

2.1 สงเสริมและการพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน พรอมทั้งวางแผนพัฒนาอาชีพในดานการ
ผลิตและการจําหนาย 

2.2 การสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเกิดรายไดตอหนวยงานและ
ชุมชน 

2.3 ดําเนินการรวมมือกับชุมชนผลิตปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อลดตนทุนในการผลิต 
2.4 สงเสริมสนับสนุนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
2.5 สงเสริมสนับสนุนราคาสินคาดานการเกษตร ใหมีราคาคุมคากับการลงทุน 
2.6 สงเสริมธุรกิจดานเอกชนใหมีการลงทุนในพื้นที่ใหมากขึ้น 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางศักยภาพชุมชน 
3.1.1 จัดใหมีการเฝาระวังรักษาสุขภาพ การเจ็บปวยโดยมีเจาหนาที่ออกตรวจเย่ียม 

เฝาระวังรักษาโรคตามนัดถึงบาน พรอมอุปกรณพยาบาล บริการเคลื่อนยายผูปวยอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

3.1.2 จัดใหมีการเฝาระวังโรคติดตอทุกชนิด อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
3.1.3 จัดใหมีศูนยเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเบื้องตน 
3.1.4 ดําเนินการดานสังคมสงเคราะห โดยการดูแลผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเอดส ใหไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึงและเปนธรรม เชน ดานที่อยูอาศัย ดาน
การสงเสริมอาชีพ 



3.2 ดานการพัฒนาสภาพสิ่งแวดลอมและความสะอาดสถานที่สาธารณะ 
3.2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน จัดใหมีไมดอกไมประดับ ใหมีความสวยงามตามถนนและ

ชุมชนตางๆ 
3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและรักษาความสะอาดทางดานมลภาวะเสียง 

น้ําเสีย  ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
3.2.3 ดําเนินการฟนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาถนนสายหลัก ใหมีการขยายเสนทางและทางเทาใหเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาถนนโดยกอ สรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟลทติก  
คอนกรีตทุกสาย 

4.3 บุกเบิกตัดถนนสายใหมที่มีความจําเปนตอการสัญจรของประชาชนใหทั่วถึงทั้งเขต
เทศบาล 

4.4 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายน้ําตกพรหมโลกใหเปนถนนสายทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ
และเสนทางออกกําลังกายของประชาชน 

4.5 ติดตั้งไฟฟาระบบจําหนายและระบบไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึงและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

4.6 ขยายเขตประปาใหทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงทอเมนประปาและปรับปรุง
การผลิตน้ํา เพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการประชาชน 

4.7 ศึกษาและพัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตรในรูปแบบชลประทาน 
4.8 ศึกษาและกอสรางระบบไฟฟาพลังงานน้ํา  จากน้ําตกพรหมโลก เพื่อใชในหนวยงาน

และบริการประชาชน 
4.9 จัดสรรงบประมาณแกไขปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลงในชุมชน 
 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกร 
5.1 การบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมายที่เก่ียวของ และตาม

หลักรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
5.2 ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ และหลักคุณธรรม 
5.3 สงเสริมใหประชาชนไดติดตามขอมูล  ขาวสาร โดยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ประชาสัมพันธใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
5.4 บริหารงานใหเปนไปตามขั้นตอนและตามระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
5.5 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอประชาชน โดยมีประชาชนมีสวนรวมในการรวม

คิดรวมทํา รวมแกไขปญหาและรวมเสนอแนะ 



สวนที่ 5 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลตําบลพรหมโลก 

 
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน       
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน       
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน       
โครงการ 

งบประมาณ   
(บาท) 

จํานวน       
โครงการ 

งบประมาณ   
(บาท) 

1.1 การพัฒนาและจัดใหมีสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 

49 22,167,600 32 188,200,000 15 13,380,000 96 223,747,600 
1.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและ
บริหารจัดการแหลงธรรมชาติ 1 100,000 4 350,000 0 0 5 450,000 

รวม 50 22,267,600 36 188,550,000 15 13,380,000 101 224,197,600 

 

 

 



2. ดานการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการ
เรียนรูคุณธรรมสูประชาคมอาเซียน                                                           18 6,382,206 18 6,382,206 18 6,382,206 54 19,146,618 
2.2 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห                                                          10 800,000 10 800,000 10 800,000 30 2,400,000 
2.3 การสงเสริม สนับสนุนการบริการดาน
สาธารณสุขและอนามัยชุมชน                                                  16 8,745,000 14 11,132,000 16 8,827,000 46 28,704,000 
2.4 การสงเสริม  สนับสนุน  การจัดระเบียบชุมชน
ใหมีความปลอดภัยใน 9 400,000 9 400,000 9 400,000 27 1,200,000 
2.5 การสงเสริมทํานุบํารุง  ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น                                21 1,955,000 21 1,955,000 21 1,955,000 63 5,865,000 
 2.6 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ    

7 1,780,000 7 1,780,000 7 1,780,000 21 5,340,000 

รวม 81 20,062,206 79 22,449,206 81 20,144,206 241 62,655,618 

 

 

 



3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3.1 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว                    4 480,000 5 1,680,000 3 380,000 12 2,540,000 
3.2 การสงเสริมการตลาดและการพัฒนาสินคาในชุมชน    0 0 0 0 1 500,000 1 500,000 
3.3 การสงเสริมอาชีพใหสอดคลองวิถีชุมชน 10 200,000 8 150,000 8 150,000 26 500,000 

รวม 14 680,000 13 1,830,000 12 1,030,000 39 3,540,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                              3 1,560,000 2 60,000 2 60,000 7 1,680,000 
4.2 การฟนฟูพื้นที่ปา การเฝาระวังและปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน                                             1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
4.3 การสงเสริม สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 5 1,690,000 4 190,000 4 190,000 13 2,070,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ดานการบริหารจัดการองคกรภายในหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ                             10 500,000 9 480,000 9 480,000 28 1,460,000 
5.2  การพัฒนาและจัดหาครุภัณฑเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                                  36 6,556,300 13 2,862,800 13 2,792,800 62 12,211,900 
5.3 การพัฒนาและสงเสริมการจําทําแผนพัฒนาและ
งบประมาณทองถิ่น                                               4 80,000 4 80,000 4 80,000 12 240,000 
5.4 การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสตรวจสอบได 9 345,000 6 255,000 6 255,000 20 855,000 

รวม 59 8,481,300 32 3,677,800 32 3,607,800 123 15,766,900 
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