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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน  การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์     การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ า เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
และมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น 
ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจาก เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและ
โครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขึ้น  
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
และข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต าบลบางจาก  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองเพชรบุรี และมีระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ  8  กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ ติดต่อ กับต าบลหนองปลาไหล   อ าเภอเขาย้อย   จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลวังตะโก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลธงชัย   อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลต้นมะพร้าว    อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
2.1.2  เนื้อที่ 
 ต าบลบางจาก  มีเนื้อที่ประมาณ  12.91.62  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   8,068.75  ไร ่
2.1.3  ภูมิประเทศ          
 เป็นที่ราบลุ่ม   ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีคลองบางจากและคลองส่งน้ าไหลผ่านต าบล
ทั้งปี ฤดูฝนมักจะเกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า  
2.1.4  จ านวนหมู่บ้าน  มี  8  หมู่บ้าน  จ านวน 581  ครัวเรือน 
 1) หมู่ที่  1  บ้านดอนสนาม 
 2) หมู่ที่  2  บ้านปากคลอง 
 3) หมู่ที่  3  บ้านใหม่ 
 4) หมู่ที่  4  บ้านสามเรือน 
 5) หมู่ที่  5  บ้านเหมืองไกรทอง 
 6) หมู่ที่  6  บ้านหัวเวียง 
 7) หมู่ที่  7  บ้านทุ่งเฟ้ือ 
 8) หมู่ที ่ 8  บ้านล าพัง 
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2.1.5  ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในต าบล 
 จ านวนเทศบาล    -   แห่ง 
2.1.6  จ านวนประชากร  ชายและหญิง 
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านดอนสนาม 41 73 71 144 
2 บ้านปากคลอง 65 93 120 213 
3 บ้านใหม่ 63 109 118 227 
4 บ้านสามเรือน 134 230 251 481 
5 บ้านเหมืองไกรทอง 40 88 77 165 
6 บ้านหัวเวียง 143 240 256 496 
7 บ้านทุ่งเฟ้ือ 16 25 35 60 
8 บ้านล าพัง 79 145 157 302 

           รวม 581 1,003 1,085 2,088 
ที่มา   - ข้อมูลจากการส ารวจตามทะเบียนราษฎรอ าเภอเมืองเพชรบุรี  ปี  2561 

- ครัวเรือน     จ านวน  581  ครัวเรือน 
- ประชากรทั้งหมด  จ านวน  1,003  ครัวเรือน 
- ชาย    จ านวน  1,085  ครัวเรือน 
- หญิง   จ านวน  2,088  ครัวเรือน 

2.1.7  สภาพเศรษฐกิจ 
 1) อาชีพ   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก   มีอาชีพหลักคือท านาและ และ
รับจ้างในโรงงานในพ้ืนที่และนอกพื้นที่  ส่วนอาชีพครองรองคืออาชีพรับจ้างทั่วไป  ท าไร่ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
 2) หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 
  ธนาคาร   - แห่ง 
  โรงแรม   - แห่ง 
  ร้านขายยา  1 แห่ง 
  ปั๊มน้ ามันเล็ก  2 แห่ง 
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  โรงสีขนาดเล็ก  3 แห่ง 
  ร้านค้า   9 แห่ง 
  ร้านขายอาหารตามสั่ง 6 แห่ง 
2.1.8  สภาพสังคม 
 1) การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  1 แห่ง 
  รายชื่อโรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนวัดทองนพคุณ 
2.1.9  สถาบันและองค์กรศาสนา 
 วัด / ส านักสงฆ์  2   แห่ง 
 หมู่ที่  4  วัดทองนพคุณฯ 
 หมู่ที่  5  วัดเจริญศรีมณีผล 
2.1.10  สาธารณสุข 
 -  สถานีอนามัย  จ านวน   1  แห่ง 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก 
2.1.11  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ป้อมต ารวจ   จ านวน         1       แห่ง/หมู่บ้าน 
 (อปพร.)    จ านวน        53       คน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก   มีโครงการหลักแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ 
ส่วนที่  1  คือ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  มีสมาชิกท้ังหมด  15  คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง  4  
ปี 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  นายธนบูลย์  มีมาก 
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  นายวรธน    มีมาก 
ส่วนที่  2  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก   ประกอบด้วย 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก คือ นายวิชา  ทองยืน 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นางพรนภา คนคล่อง 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายบุญลือ บุญมี 
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายอธิวัฒน์ ทัศนา 
ข้อมูลด้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิพัฒน์พงษ์  ปลั่งกลาง สมาชิกสภาฯ  
2 นายสมชาย  จันทร์มาก สมาชิกสภาฯ  
3 นายสุชิน  ทับส ี สมาชิกสภาฯ  
4 นายจ านงค์  คงคาช่วย สมาชิกสภาฯ  
5 นายบุญเลิศ   เสือสะอาด สมาชิกสภาฯ  
6 นางนายนเรตร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภาฯ  
7 นายบุญมาก  ขาวสะอาด สมาชิกสภาฯ  
8 นายประสิทธิ์  เอ่ียมเทศ สมาชิกสภาฯ  
9 นายบุญธรรม  บุตรน้อย สมาชิกสภาฯ  

10 นางพยอม  เทพเทศ สมาชิกสภาฯ  
11 นางกนกวรรณ  สลีวงศ์ สมาชิกสภาฯ  
12 นายเทียน  ทองคล้ า สมาชิกสภาฯ  
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ส่วนที่ 3 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ถือปฏิบัติงานอันเป็นภาระกิจประจ าส านักงาน ภารกิจดังกล่าว คือ การน านโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจากไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ส านักปลัด 
1 นายวีระศักดิ์  พงศ์สุภา ปริญญาโท ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2 นางวารุณี  โตทรัพย์ ปริญญาตรี หัวหน้าส านักปลัด 
3 นางสาวพรเพ็ญ  พรหมทอง ปริญญาตรี นักวิเคราะห์ฯโยบายและแผน 
4 นางสาวกาญจนา  สวัสดี ปริญญาตรี นักทรัพยากรบุคคล 
5 นางสาววันเพ็ญ  สุขพร้อม ปริญญาตรี นักพัฒนาชุมชน 
6 นางสาวรัชนี  กิมวังตะโก ปริญญาตรี เจ้าพนักงานธุรการ 

ส่วนการคลัง 
6 นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม ปริญญาโท ผู้อ านวยการกองคลัง 
7 นางสาวปาณิสรา  เฮงมี ปริญญาตรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
8 น.ส.ศรณัยร์ัชต์  ก่อทรัพย์ไพบูลย ์ ปริญญาตรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
9 นางสาวเกศิณี  ฉัตรทัณฑ ์ ปริญญาตรี เจ้าพนักงานพัสดุ 

กองช่าง 
10 นายสมใจ  ตาละลักษณ์ ปริญญาตรี ผู้อ านวยการกองช่าง 
11 นายรัฐนันท์  ยอดเกตุ ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
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2.2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข (พ..02029) วดัทองนพคุณ-หนองปลาไหล จ านวน 1 สาย 
 2. ถนนลาดยางสายเรียบคลองชลประทาน (คันคลองชลประทาน-ทุ่งเฟ้ือ) จ านวน 1 สาย 
 3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ (พบ.1006) สายวัดทองนพคุณ-คันคลองชลประทาน 
จ านวน 1 สาย 
 4. สถานีรถไฟบางจาก (ถนนรถไฟสายใต้-กรุงเทพ) จ านวน 1 สาย 
 5. รถโดยสารประจ าทาง (สายเพชรบุรี-หนองปลาไหล) จ านวน 1 สาย 
 6. ราษฎรใช้คลองบางจากในการติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 
 7. การไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าทุกปี ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
ประมาณ  581 ครัวเรือน 
 8. การประปา ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ใช้น้ าประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน 
 9. การจราจร ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่อย่างใด 
 10. การใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เป็นที่ดินท ากินและบางส่วนเป็น
ที่อาศัย ลักษณะเป็นที่ดินเหนียว ดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อละเอียด  

2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
 2.3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ รายได้ประชากร ราษฎร ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว ท าบ่อกุ้ง และท าสวน  
 2.3.2 การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วัดทองนพคุณฯ  
วัดเจริญศรีมณีผล(วัดใหม่)  ตลาดริมน้ าวัดทองนพคุณ(สะพานขวด) เหมาะส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มี
ธรรมชาติที่สวยงาม และเหมาะส าหรับการไหว้พระ ท าบุญ ปล่อยปลา  
 2.3.5 สัตว์ ราษฎรส่วนใหญ่เลี้ยงโค สุกร หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ 
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2.4 ด้านสังคม 
 จ านวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนประชากรประมาณ ดังนี้ 
  เด็ก 0 – 5 ปี จ านวน  130 คน 
  เด็กโต 6 – 11 ปี จ านวน  131 คน 
  วัยรุ่น 12 – 14 ปี จ านวน  42 คน 
  ผู้ใหญ่ 18 - 49 ปี จ านวน  1,016 คน 
  ผู้ใหญ่ 50 - 60 ปี จ านวน  1,560 คน 
  คนชราหรือมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 397 คน 
สภาพสังคมทางการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน (คน) 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางจาก 1 29 
2 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 6 80 

 
2.6 ด้านการเมืองการบริหาร 
 โครงสร้างพื้นฐานและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
 ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดองค์ประกอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะผู้บริหาร ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางจาก มีสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน โดยคณะผู้บริหารฯ มีหน้าที่ในการออกกฎข้อบังคับของท้องถิ่นและบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
นอกจากจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ พนักงานส่วนต าบลที่เป็นตัวจัก
ส าคัญในการน านโยบายของคณะผู้บริหารไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามวิถี
ชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(2) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลบางจาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง

เต็มรูปแบบ 
- คนต าบลบางจาก มีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลบางจาก เป็นที่รู้จัก 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 



 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ - เมื่อเกิด
ฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
และมีน้อย และประสบปัญหาเกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 
3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 

3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความ
ล้มเหลว 

 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี โดยเฉพาะ
ข้าว  ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งมีผลต่อการมี
รายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้
มากขึ้น 

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล และใช้เวลา
มากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการอบรมเชิง
วิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ใน
การเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร แต่การ
ปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 

- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่ไม่มีงบประมาณ  
บางแห่งมีเอกชนครอบครอง และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็นที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 



มีน้อย 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่
จริงจัง 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  สวนพักผ่อน
มีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล  เพื่อพัฒนาด้าน
จิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 ของต าบล  ท า
ให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ห่างกิจกรรมด้านศาสนา 
ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้าน
ต าบล  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงทีจ่ะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออก    

- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน  มีเครื่อง
เดียว  แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุกถางป่าเพ่ือท าการเกษตร
ท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา 
-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา ของต าบลซึ่ง
มาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน 
 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจ
เท่าท่ีควร 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร   
กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไขระเบียบใหม ่
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้ความส าคัญเก่ียวกับการ
ด าเนินการ  ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่
ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการ



พัฒนารายได้  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

จุดแข็ง   จุดอ่อน  

- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีการแบ่งส่วน
โครงสร้างหลักออกเป็น ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ ไว้เป็นอย่างดี ทั้ง
แผนระยะสั้นระยะยาวแผนด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มี
การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ  

- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้
ต า ม แ ผ น เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณน้อยกว่าที่ก าหนด 

-  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับ 

-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงาน
ได้ ขาดความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน 

   - มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์
องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักในการบริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรและประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่สามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐในส่วนของ
เชิงรุก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 

ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
   -  หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 
ด้านวิชาการและเงินทุน 
 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 
 
 
 
 

-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือสะท้อน
ต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี 
ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
  -  ปัญหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้น้ า 
หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
  - ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี อยู่ 
  -  เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การ
ปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

นอกจากนี้  เ พ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้ามา
ท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  

     5.  ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

    6.  ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ



วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

 

ส่วนที่ 3 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 

ต าบลบางจาก  อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุร ี
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2561 อบต. บางจาก  

2. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กรกฎาคม 2561 อบต. บางจาก  

3. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  พฤศจิกายน 2561 วัดทองนพคุณ  

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 

  4.1 ปิดทองประจ าปี วัดเจริญศรีมณีผล 

   4.2 ปิดทองไหว้พระวัดเจริญศรีมณีผล 

  4.3 ปิดทองไหว้พระวัดทองนพคุณ 

 
กุมภาพันธ์ 2561 

ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปี 

 

 
วัดเจริญศรีมณีผล 

วัดเจริญศรีมณีผล 

วัดทองนพคุณ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


