แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลบางพลีน้อย
ประจาปี พ.ศ.256๐-256๒
จัดทาโดย

สานักปลัด เทศบาลตาบลบางพลีน้อย
การท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริม เน้นความยั่งยืน
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

บทที่ 1 บทนา
เทศบาลตาบลบางพลี น้ อย เป็ น หน่ ว ยงานบริ ห ารราชการส่ ว นท้องถิ่ น ตามรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความ
เป็นอิสระตามสมควร ความสาคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตาม
อานาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็น และ
รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น ทุ ก ๆ ด้ า น ให้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ที่ ท าให้ ก ารบริ ห ารเป็ น รู ป แบบและทิศ ทาง การก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินการ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูก จุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทาให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย
ประวัติและความเป็นมาของตาบลบางพลีน้อย
ตาบลบางพลีน้อย เป็นตาบลที่เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ จากคาบอกเล่าของ
ชุมชนในตาบลบางพลีน้อย เกิดจากการขุดลอกคลองสาโรงพบเทวรูปสาริด ๒ องค์ จารึกชื่อว่า “พญา
แสนตา และมหาสังขกร” จึงได้มีการทาพิธีบวงสรวงโดยใช้ “บัตรพลี” (ถาดทาด้วยก้านกล้วยรูป
สามเหลี่ยมใส่อาหารคาวหวานเพื่อบวงสรวงเทวดา) ต่อมาประสบกับความแห้งแล้งจึงใช้เครื่องบวงสรวง
“บัตรพลีขนาดเล็ก” ต่อมาจึงเรียกบางพลีน้อย
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลีน้อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112
ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538
เทศบาลตาบลบางพลีน้อย ได้ยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางพลีน้อย อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลตาบลบางพลีน้อย
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ
156 ง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554
สภาพทั่วไปของตาบลบางพลีน้อย
2.2.1 ทีต่ ั้ง
ตาบลบางพลี น้ อย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ห่ างจากศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 41 กิโ ลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอบางบ่อ เป็นระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางจากตาบลบางพลีน้อย ถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณ 1.00 ชั่วโมง

2.2.2 เนื้อที่
เนื้อที่โดยประมาณ 20.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,500 ไร่
2.2.3 ภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีลาคลองซึ่งมีน้าไหลผ่านตลอดทั้งปี ไม่มีป่าไม้
และภูเขา
อาณาเขตติดต่อ
หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบคลองบางคา (คลองเล้าหมูบน) กับคลองปิ่นแก้ว บริเวณพิกัด QR
๐๖๓๐๗๐
ด้านทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองปิ่นแก้ว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลบางพลี
น้อยกับตาบลบ้านระกาศ อาเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านสะพานข้ามคลอง
ปิ่นแก้ว บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๗ (ถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่ง
ตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบคลองปิ่นแก้ว กับคลองหม้อข้าวหม้อแกง และคลองปลัดสาย บริเวณพิกัด
QR ๐๗๘๐๘๖ รวมระยะประมาณ ๒,๓๔๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางคลองปลัดสาย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตาบลบางพลี
น้อยกับตาบลคลองสวน อาเภอบางบ่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณจุดบรรจบคลองปลัดสายกับคลองพระยานาคราช บริเวณพิกัด QR ๑๐๔๐๙ รวมระยะ
ประมาณ ๒,๘๓๕ เมตร

แผนที่ตาบลบางพลีน้อย อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

จานวนหมู่บ้าน มี 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตาบลบางพลีน้อย เต็มหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านโดย
แยกพื้นการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
มีจานวน 11 หมู่บ้าน จานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน

2.2.4 ประชากร
ตารางที่ 1 แสดงประชากรทั้งสิ้น 9,055 คน แยกเป็นชาย 4,494 คน หญิง 4,558 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 452.75 คน / ตารางกิโลเมตร
จานวนประชากร
หมู่
ที่

จานวน
ครัวเรือ
น

จานวนประชากรทั้งสิ้น

อายุต่ากว่า 3
ปี

อายุ 4 -10 ปี

อายุ 11 – 17
ปี

อายุ 18 – 24
ปี

อายุ 25 – 59 ปี

อายุ 60 ปีขึ้น
ไป

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

1

484

25

19

46

56

71

49

70

61

342

358

68

107

622

650

1,272

1,006

2

300

22

14

52

40

54

53

55

41

331

365

81

100

595

613

1,208

973

3

230

22

12

44

45

50

47

43

47

289

289

71

86

519

526

1,045

825

4

266

24

17

46

44

48

44

51

46

258

279

49

66

476

496

972

749

5

351

26

21

47

55

51

70

63

58

344

347

58

67

589

618

1,207

937

6

454

18

24

43

36

64

50

60

50

302

325

61

80

548

565

1,113

878

7

180

18

12

32

28

46

31

47

36

257

221

55

51

455

379

834

667

8

67

4

2

10

10

13

10

14

12

58

62

19

24

118

120

238

189

9

77

5

5

6

8

12

18

16

11

100

85

20

30

159

157

316

262

10

135

15

5

27

25

24

23

31

34

184

172

38

49

319

308

627

508

11

53

2

6

8

12

9

7

5

9

54

76

16

19

94

129

223

179

181

132

361

359

442

402

455

405

2,261

2,249

536

679 4,494

4,561

9,055

7,173

รวม 2,597

ตารางที่ 2 แสดงเนื้อที่

หมู่บ้าน

จานวนประชากร

ขนาดพื้นที่

ความหนาแน่น

(ไร่)

ชาย

หญิง

รวม

(คน/ไร่)

หมู่ที่ 1 บ้านตลาดบางพลีน้อย

418

622

650

1,272

3.04

หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบางพลีน้อย

1,031

595

613

1,208

1.17

หมู่ที่ 3 บ้านหอมศีล

586

519

526

1,045

1.78

หมู่ที่ 4 บ้านหอมศีล

879

476

496

972

1.10

หมู่ที่ 5 บ้านบางจาก

496

589

618

1,207

2.43

หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางพลีน้อย

1,007

548

565

1,113

1.10

หมู่ที่ 7 บ้านเกาะแก้ว

2,413

455

379

834

0.34

หมู่ที่ 8 บ้านคลองหลุมโพรง

2,081

118

120

238

0.11

หมู่ที่ 9 บ้านคลองนาคราช

1,381

159

157

316

0.22

หมู่ที่ 10 บ้านคลองนาคราช

1,170

319

308

627

0.53

หมู่ที่ 11 บ้านวัดวงเวียน

1,038

94

129

223

0.21

12,500

4,494

4,561

9,055

12.03

รวม

2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
2.3.1 อาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงปลา ทานา ทาสวน และรับจ้าง
ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
2.3.2 หน่วยธุรกิจ ในเขตเทศบาล
- ธนาคาร

-

แห่ง

- โรงแรม

-

แห่ง

- ปั๊มน้ามันและก๊าซ

-

แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม 10

แห่ง

- ร้านค้า

68

แห่ง

- โรงสี

-

แห่ง

- โรงรับจานา

-

แห่ง

- สนามกอล์ฟ

-

แห่ง

- สถานบันเทิง

-

แห่ง

2.4 สภาพทางสังคม
(1) ข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ม. 1

ม. 2

ม. 3

หมาย
เหตุ

ป. 2

รวม
จานวน
นักเรียน

ป. 1

อนุบาล

โรงเรียน

จานวนครู

จานวนนักเรียน

โรงเรียนวัดบางพลีน้อย

23

39

34

26

28

30

36

36

48

43

36

356

-

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

12

41

14

17

16

13

14

12

-

-

-

127

-

โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์

8

26

15

9

15

11

4

7

-

-

-

87

-

โรงเรียนวัดนาคราช

13

23

17

12

20

15

15

12

-

-

-

127

-

รวมทั้งสิ้น

56

12
9

80

64

79

69

69

67

48

43

36

697

-

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่
(2) ข้อมูลชุมชนตาบลบางพลีน้อย
- ชุมชนเทศบาลตาบลบางพลีน้อย มีชุมชนย่อย จานวน 22 ชุมชน ดังนี้
๑. ชุมชนวัดบางพลีน้อย
หมู่ที่ ๑
๒. ชุมชนฟูาใส
หมู่ที่ ๒
๓. ชุมชนพัฒนาบ้านหอมศีล
หมู่ที่ ๓
๔. ชุมชนบ้านหอมศีล
หมู่ที่ ๔
๕. ชุมชนสามัคคีรวมใจสามัคคี
หมู่ที่ ๕
๖. ชุมชนบางพลีน้อย
หมู่ที่ ๖
๗. ชุมชนบ้านเกาะแก้ว
หมู่ที่ ๗
๘. ชุมชนบ้านหลุมโพรง
หมู่ที่ ๘
๙. ชุมชนบ้านนาคราช
หมู่ที่ ๙
๑๐. ชุมชนวัดนาคราช
หมู่ที่ ๑๐
๑๑. ชุมชนบ้านคลองวงเวียน
หมู่ที่ ๑๑

2.4.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลก่อนวัยเรียน 1 แห่ง คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว
- จานวนนักเรียน
- จานวนครู

จานวน 30 คน
จานวน 1 คน

- สถานศึกษา จานวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรียนวัดบางพลีน้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

- เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
- จานวนนักเรียน
จานวน 356 คน
- จานวนครู
จานวน 23 คน
2. โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
- เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
- จานวนนักเรียน
จานวน 127 คน
- จานวนครู
จานวน 12 คน
3. โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
- เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
- จานวนนักเรียน
จานวน 87 คน
- จานวนครู
จานวน 8 คน
4. โรงเรียนวัดนาคราช ตัง้ อยู่ หมู่ที่ 11
- เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
- จานวนนักเรียน
จานวน 127 คน
- จานวนครู
จานวน 13 คน
* ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 2 แห่ง
2.4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด จานวน 4 วัด คือ
1. วัดบางพลีน้อย หมู่ที่ 1
2. วัดหอมศีลเหนือ หมู่ที่ 4
3. วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7
4. วัดนาคราช หมู่ที่ 11
- ศาลเจ้า จานวน 1 แห่ง
1. ศาลเจ้าพ่อปูุตลาดบางพลีน้อย หมู่ที่ 2

4.3 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพลีน้อย/สถานีอนามัย หมู่ที่ 3
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพลีน้อย/สถานีอนามัย หมูท่ ี่ 5
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางพลีน้อย/สถานีอนามัย หมูท่ ี่ 8
- สถานพยาบาลเอกชน
แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
1
แห่ง
2.4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจภูธรบางพลีน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

2.5 การบริการพื้นฐาน
2.5.1 การคมนาคม
- ถนนบูรพาวิถี (การทางพิเศษ)
- ถนนมอเตอร์เวย์
- ถนนบางนา-ตราด
- ถนน รพช. สายบางพลีน้อย – สีล้ง
2.5.2 การโทรคมนาคม
- การไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในเขตรับผิดชอบของที่ทาการไปรษณีย์บางบ่อ
- มีชุมสายโทรศัพท์ จานวน 1 แห่ง
2.5.3 การไฟฟ้า
- มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน

2.5.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า,ลาห้วย,คลอง จานวน 25 สาย ประกอบด้วย
1. คลองพระยานาคราช อยู่ในเขต หมู่ที่ 7,9,10,11 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย
20 เมตร ยาวประมาณ 6,400.00 เมตร
2. คลองบางพลีน้อย อยู่ในเขต หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย
36.00 เมตร ยาวประมาณ 4,300.00 เมตร
3. คลองปลัดสาย หมู่ที่ 8,11 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาวประมาณ
2,600.00 เมตร
4. คลองบางคา หมู่ที่ 8,9 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาวประมาณ
2,000.00 เมตร
5. คลองเกาะแก้ว (ชวดพร้าว) หมู่ที่ 7,8 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร
ยาวประมาณ 2,500.00 เมตร
6. คลองบางจาก หมู่ที่ 5 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาวประมาณ
1,300.00 เมตร
7. คลองหอมศีล หมู่ที่ 3,4 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาวประมาณ
2,000.00 เมตร
8. คลองสาโรง หมู่ที่ 1,2,3 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 60.00 เมตร ยาวประมาณ
2,100.00 เมตร (เฉพาะช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางพลีน้อย)
9. คลองวงเวียน หมู่ที่ 10,11 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวประมาณ
1,500.00 เมตร
10. คลองขึงหนัง หมู่ที่ 8,10 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวประมาณ
1,300.00 เมตร
11. คลองหลุมโพรง หมู่ที่ 8 ขนาด
ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 800.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 900.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 600.00 เมตร
12. คลองไข่นก หมู่ที่ 6-7 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวประมาณ
2,100.00 เมตร
13. คลองบางตาตุ่ม หมู่ที่ 6 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวประมาณ
1,500.00 เมตร
14. คลองชวดเฟื้อ หมู่ที่ 7 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 540.00
เมตร
15. คลองนกเอี้ยง หมู่ที่ 7-9 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ
600.00 เมตร
16. คลองหัวนา หมู่ที่ 8 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 1,400.00
เมตร
17. คลองตาพุก หมู่ที่ 8 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 650.00
เมตร

18. คลองยายเผื่อน หมู่ที่ 8 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ
550.00 เมตร
19. คลองชวดปรง หมู่ที่ 2,4,5 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตรยาวประมาณ
780.00 เมตร
20. คลองหัวเสือ หมู่ที่ 3, 4 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ
750.00 เมตร
21. คลองชวดตะกอน หมู่ที่ 3 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ
750.00 เมตร
22. คลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ 2 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ
500.00 เมตร
23. คลองบางนางเต่า หมู่ที่ 2 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตรยาวประมาณ
420.00 เมตร
24. คลองบางอีลัดบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาวประมาณ
480.00 เมตร
25. ลาชวดอยู่แหล หมู่ที่ 8 ระยะทางยาวประมาณ 420.00 เมตร
2.5.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าบาดาล จานวน 2 บ่อ

บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายด้านการท่องเที่ยว
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคานึง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่
แล้ ว ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ใ นเชิ ง กลุ่ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพสามารถเชื่ อ มโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสั มพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่ว นร่วมในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลบางพลีน้อย
1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- อยากให้ตาบลวิสัยใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ
- คนบางพลีน้อยมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ค้าขายได้ทุกวัน สินค้าที่ผลิตก็สามารถ
จาหน่ายได้
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
- อยากเห็นคนทั้งประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ประเทศ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันเหมือนในอดีต
- อยากให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ”ในน้ามีปลาในนามีข้าวเหมือนเดิม” ไม่ใช้สารเคมี
มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมชารุด ไม่สะดวกต่อการคมนาคม
1.2 การถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
1.3 ไม่มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน
1.4 การระบายน้าไม่สะดวกมีผลให้น้าท่วมขัง
1.5 ขาดการบริการด้านสาธารณูปการไม่ทั่วถึง

2. ปัญหาด้านแหล่งน้า
2.1 ภาชนะเก็บน้ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
2.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ

สภาพปัญหา
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพื้นที่
หมู่ที่ 5,6,7,9 เป็นส่วนใหญ่
- ที่ดินถือครองส่วนใหญ่ ในหมู่ที่ 2,6,7,9 และหมู่อื่น
บางส่วนราษฎรทากินมานาน แต่ยังไม่ได้เอกสิทธิ์
- ราษฎรประมาณ ร้อยละ 5 ของตาบล ยังไม่มีไฟฟูา
ใช้ และที่มีใช้กระแสไฟฟูาไม่เพียงพอ ไฟตก ไฟดับ
เป็นประจา
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้าท่วมช่องทางระบายน้า
ระบายไม่ทันฝั่งตะวันออกของพื้นที่ตาบลเช่น
1,2,3,4,8
- ประชาชนร้อยละ 80 ของตาบล ยังไม่ได้รับการ
บริการ เช่น โทรศัพท์ ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร
- พื้นที่ในหมู่ที่1,2,3,4, และหมู่ที่ 8 ซึ่งมักประสบ
ปัญหาเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นน้ากร่อยต้องใช้น้าจาก
ธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่หมู่ 6,7 และ9 ขาดแคลนน้า
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ
เพื่อการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา
เกือบทุกหมู่บ้านของตาบล โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่
ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

ชื่อปัญหา
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน
3.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ

3.3 ปัญหาด้านตลาด

สภาพปัญหา
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี
โดยเฉพาะผลผลิตกาแฟ ปาล์มน้ามัน ยางพารา
มะพร้าว ฯลฯ และถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้ ถ้าหากราคาพืชผลตกต่า
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
โดยเฉพาะหมู่ที่ 6,7,9 ต้องใช้ระยะทางไกลกว่า 20
ก.ม. และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพื่อจาหน่าย

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต
3.5 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว - รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม
3.4 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีน้อย

- ศักยภาพในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
แต่ไม่มีงบประมาณ บางแห่งมีเอกชนครอบครอง
และยังขาดการประชาสัมพันธ์
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม จึงไม่เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

4. ปัญหาด้านสังคม
4.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย

- สิ่งสาธารณูปการ เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสาธารณะ
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ
4.2 ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20
ของตาบล ทาให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย
4.3 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง - เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ค วามสนใจด้าน
วัฒนธรรม ทางตะวันตก และส่วนใหญ่ห่างกิจกรรม
ด้านศาสนา ไม่ให้ความสาคัญ หรือสืบสานวัฒนธรรม

ชื่อปัญหา
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ

สภาพปัญหา
อันดีงาม ของหมู่บ้านตาบล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และ 9 ราษฎรมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อ หรือปุวยเป็นโรคมาเลเรีย ไข้เลือดออก
- อุปกรณ์การปูองกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน
มีเครื่องเดียว แต่ต้องดาเนินการทั้งตาบล

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.1 จิตสานึก และการให้ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง

6.3 ปัญหาปุาไม้ถูกทาลาย

-ราษฎรร้อยละ 20 ของตาบลยังขาดจิตสานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางปุา เพื่อทาการเกษตรทาสวน โดยไม่คานึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา
-สภาพพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน หรือประสบปัญหา
ประมาณ 50 ครัวเรือน ของตาบลซึ่งมาจากการใช้
ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดินบริเวณน้ากร่อย
-บริเวณเทือกเขา หรือบริเวณที่ราบสูงต่อกับตาบล
ใกล้เคียง ซึ่งมีการทาไร่ ทาสวนต่าง ๆ เนื้อที่
ประมาณ 500 ไร่ ทาไห้ปุาไม้ถูกทาลายโดยไม่มีการ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจเท่าที่ควร - สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่
7.2 ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมน้อย
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตาบล ไม่ค่อยให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินการ ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย
7.3 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตาบลบางพลีน้อย (SWOT)
จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness

1. ระบบการบริหาร
- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

1. ระบบการบริหาร
- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ทาให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนใน
การดาเนินงาน
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ
การพัฒนาได้ทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก เนื่องจากได้รับการถ่ายโอน
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทาให้ผลงานไม่ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
- ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม
2. ระบบข้อมูล
- ขาดความรู้ความชานาญในการจัดเก็บข้อมูล
3. อัตรากาลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง)
- มีบุคลากรไม่เพียงพอ
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
เนื่องจากมีการถ่ายโอนงานเพิ่มขึ้น

2. ระบบข้อมูล
- มีการจัดเก็บข้อมูลในการดาเนินการ
3. อัตรากาลัง (พนักงานส่วนตาบล/ลูกจ้าง)
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่
- ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดแผนอัตรากาลังตามโครงสร้าง
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มอาชีพ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีแหล่งน้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก

4. การเงิน/งบประมาณ
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง
5. ศักยภาพของชุมชน
- สถานที่และอาคารที่ทาการคับแคบไม่เพียงพอ
- กลุ่มไม่เข้มแข็ง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ตาบล
- การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด Threat
- กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ
- ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นาและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่ อระหว่างชุมชน เทศบาลตาบลบางพลีน้อย และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อ ให้ ทุก กลุ่ ม ได้ เ ข้ ามามี บ ทบาทและท างานร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาชุ มชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาทางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้
ฝุาย
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด

2. ฝุายการเงินและบัญชี
3. ฝุายวิชาการ

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดูแลด้านสื่อมวล สร้าง
กิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน
จัดทาระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อนามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร นาเสนอ
เป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการท่องเที่ยว
และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และคง

ฝุาย

5.

6.

7.

8.

9.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้
ฝุายดูแลสถานที่ บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ บารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้า ถนน ระบบการบาบัดน้าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ฝุายสาธารณสุข
ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป
ปรับปรุงหาถังใสขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่อง
ความสะอาด และอาหารที่บริการนักท่องเที่ยว
ฝุายทะเบียน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ
ฝุายรักษาความปลอดภัย
ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ฝุายพัฒนาสังคม
สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้

ฝุาย
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง
- สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ
เทศบาลตาบลบางพลีน้อย
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
ฝุาย
อปพร.,ชนบ.

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
สนับสนุนการทางานของหมู่บ้าน
- จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน
เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค

บทที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลบางพลีน้อย (พ.ศ.25๖๐-256๑)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

1

ปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ -ริมคลองบางพลีน้อย
แก่แหล่งท่องเที่ยวใน บริเวณวัดบางพลี
เทศบาล
น้อย

2

ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะที่
ท่องเที่ยว ม.1๑

ก่อสร้างห้องน้า ห้อง
ส้วม ที่ท่องเที่ยวแก่ง
อนุรักษ์

๓

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตาบลบางพลีน้อย

เพื่ออานวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเขต
ตาบลบางพลีน้อย

๔

ทาปูายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว

เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาผัก
ผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว

ทาปูายขนาดใหญ่
ติดตามสถานที่
ท่องเที่ยวตาบลบาง
พลีน้อย

ให้ความรู้แนว
ทางการจัดทาแก่วัด
บางพลีน้อยและวัด
นาคราช
และประชาชนใน
ตาบล

งบประมาณที่ได้มา
25๖๐
25๖๑
25๖๒
๕,๐00,000

100,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
จานวน ๑ แห่ง
นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจติ สานึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม
จานวน 2 ห้อง
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก
แหล่งท่องเที่ยวได้รบั
ชาวตาบลบาง
การอนุรักษ์
พลีน้อยมีรายได้
จากการ
ท่องเที่ยวและ
เป็นการส่งเสริม
ให้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
50,000 ปูายประชาสัมพันธ์ทั่ว ผู้มาผักผ่อนใน
ตาบล
สถานที่
ท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก
ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
สานักปลัด

กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่
๕
๖

โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลาคลอง
พลีน้อยงในตาบลบาง
พลีนัอย
อบรมมัคคุเทศก์น้อย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
เพื่อสืบทอดประเพณี
โบราณ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว

๗

โครงการจัดงานพระราชพิธี
งานพิธีและงานประเพณี
ท้องถิ่นหรืองานอื่น ๆ

๘

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออานวยความ
พร้อมวางท่อระบายน้า ซอย สะดวกในการสัญจร
1 หมู่ 1 ทางเข้าวัดบางพลี เข้าวัดบางพลีน้อย
น้อย

เปูาหมาย
บริเวณลาคลองใน
ตาบลบางพลีนัอย

งบประมาณที่ได้มา
25๖๐
25๖๑
10,000

อบรมให้เด็กมีความรู้
และมีจติ สานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณี และได้บญ
ุ
กุศลจากการร่วม
ประเพณี
มีนักท่องเที่ยวเข้าวัด
บางพลีน้อยได้สะดวก
ขึ้น

5๐0,000

23๐0,000

5๐0,000

256๒

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 1
แห่ง

เพื่อพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

20,000

อบรม
มีมัคคุเทศก์น้อยไว้
มัคคุเทศก์น้อย บริการนักท่องเที่ยว

สานักปลัด

5๐0,000

มีกิจกรรม
ร่วมกันสืบ
ทอดประเพณี
ทางศาสนา
ถนนคอนกรีต
พร้อมวางท่อ
คสล. 1 สาย

สานักปลัด

ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
โบราณ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวเข้าวัด
บางพลีน้อยมากขึ้น

กองช่าง

