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ค าน า 
 

  แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  เป็นการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  โดย
มีหลกัคิดท่ีว่า  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาหน่ึงๆ  จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกว่าหน่ึง
แนวทางและภายใตแ้นวทางการพฒันาหน่ึงๆ  จะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการ/
กิจกรรม  ท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  และเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่
ละยทุธศาสตร์ 
 

  แผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นแผนท่ีมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพฒันา
จงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั รวมทั้งแผนปฏิบติัราชการประจ าปีจงัหวดั แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีกลุ่มจงัหวดั ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ        
ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใชก้ารวางแผนพฒันาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณ  
เพื่อใหก้ระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบ  และผา่นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซ่ึงอาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  หมายถึง  แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดท า ข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  มีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี ซ่ึงเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2561  
 

  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นหวัใจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีเป็นตวั
ก าหนดการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และการใชท้รัพยากรการบริหารของ
ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบ
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที ่ 1 
 

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐาน 
…………………. 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ต ั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือต าบล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลบางพรมเป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอบางคนที  จงัหวดัสมุทรสงคราม  ตั้งอยูท่ิศใตข้องอ าเภอบาง
คนที  ห่างจากที่วา่การอ าเภอบางคนที ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 

เน้ือที ่ (แสดงเน้ือที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 

2,690  ไร่  หรือ  4.55  ตารางกิโลเมตร 

 

 

 



   
1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ   

   พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่ม อยูใ่นเขตภาคกลางตอนล่าง สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มี
ภูเขาหรือเกาะ มีแม่น ้ าแม่กลองผ่านบริเวณทอ้งที่อ  าเภอบางคนที และอ าเภออมัพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่
บริเวณปากแม่น ้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากน้ีมีล าคลองใหญ่น้อยมากมาย แยกจาก
แม่น ้ าแม่กลอง 338 คลอง ล าประโดง 1,947 ล าประโดง กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่  เป็นพื้นที่เขตน ้ าจืด จากสภาพภูมิ
ประเทศเช่นน้ี ท  าใหเ้กิดความสะดวกในดา้นการคมนาคมทางน ้ า และการประกอบอาชีพดา้นกสิกรรม 

ทิศเหนือ  จรดต าบลกระดงังา 

ทิศใต ้   จรดต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพวา  

ทิศตะวนัตก  จรดแม่น ้ าแม่กลอง  

ทิศตะวนัออก  จรดต าบลบางกระบือ 

1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ   

 จงัหวดัสมุทรสงครามตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเล ติดต่อกบัอ่าวไทยจึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต ้พดัเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกบัอยูใ่กลท้ะเลจึงมีความชุ่ม
ช้ืนอยูเ่สมอ ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจดั ในฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไปอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 28 
องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนคือระหว่างเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม ซ่ึงเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้นอกจากน้ีอาจไดรั้บพายดีุเปรสชัน่ ซ่ึงเคล่ือน
ตวัจากทะเลจีนใตเ้ขา้มาทางฝ่ังเวียดนามในสภาพของพายใุตฝุ้่ นหรือโซนร้อน ท าให้ฝนตกหนักต่อเน่ืองกนั
และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

1.4 ลกัษณะของดิน 

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม มี
แม่น ้ าล าคลองไหลผา่นหลายสายทัว่ทั้งพื้นที่  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตปกครอง 

เขตการปกครอง 

อ าเภอ แบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ 36 ต าบล 284 หมู่บา้น  
1. อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเน้ือที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของพื้นที่ทั้ง

จงัหวดั  

2. อ าเภออมัพวา มีเน้ือที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.84 ของพื้นที่ทั้งจงัหวดั  

  3. อ าเภอบางคนที มีเน้ือที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.59 ของพื้นที่ทั้งจงัหวดั 
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อ าเภอบางคนที มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 7 แห่ง  คือ 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสะแก  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางคนที  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระดงังา 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนมะโนรา 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม  
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมปลวก  

ต าบลบางพรม  อยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอบางคนที  จงัหวดัสมุทรสงคราม มีเขตติดต่อกบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางชา้ง จ  านวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีจ  านวน 8  หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ 

-   หมู่ที่  1 บา้นบางพรม 

-   หมู่ที่  2 บา้นคลองตาสาม 

-   หมู่ที่  3 บา้นคลองบางพลบั 

-   หมู่ที่  4 บา้นบางพลบั 

-   หมู่ที่  5 บา้นคลองขนมจีนใต ้

-   หมู่ที่  6 บา้นคลองมูกแถว 

-   หมู่ที่  7 บา้นคลองหนองออ้ 

-   หมู่ที่  8 บา้นคลองไทร 
 

 2.2  การเลือกตั้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลาง  

-  ฝ่ายการเมือง 

คณะผูบ้ริหาร     4 คน 

       สมาชิกสภาอบต.   16 คน 

        -  ฝ่ายประจ า 

        ต  าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล        1 คน 

ต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล       1 คน 

       ต  าแหน่งในส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    10 คน 



   
       ต าแหน่งในกองคลงั        6 คน 

       ต าแหน่งในกองช่าง        3 คน 

       ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุข                    1 คน 

       ต าแหน่งในส่วนการศึกษา                                  3 คน 
 

  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

โครงสร้างการบริหาร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม  แบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน  ดงัน้ี      

 

แผนภูมิ   โครงสร้างการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม 
 
         
 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม 

-  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  -  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 

-  รองประธานสภาองคก์ารบริหาร 
    ส่วนต าบล 

 -  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
   จ  านวน  2  คน 

-  เลขานุการสภาองคก์ารบริหาร 
   ส่วนต าบล 

 -  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
   จ  านวน 1 คน 

-  สมาชิกสภา อบต. (หมู่บา้นละ 2 คน  รวมเป็น 
16 คน ) 

 (รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ    เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการแต่งตั้งจาก
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล -  และจะเลือกไปเป็นประธานสภา อบต.    1 คน 

และรองประธานสภา อบต. 1 คน 
 

 
พนักงานส่วนต าบล 

-  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล , รองปลดั อบต. 
-   หัวหนา้ส่วนราชการ 
-   พนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 

     องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม 

อ าเภอบางคนท ี  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



   
2. ด้านประชากร 

 3.1  ขอ้มูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ขอ้มูลเปรียบเทียบยอ้นหลัง 3 -5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต)  

3.1.1 ข้อมูล ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

ประชากรทั้งส้ิน   2,800   คน  แยกเป็นชาย    1,307   คน   หญิง  1,493  คน 

- จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  953  ครัวเรือน 

        หมู่บ้าน      ช่ือบ้าน                          ชาย  หญิง           รวม 

        ต ำบลบำงพรม                1,307                1,493               2,800 

  หมู่ที่  1  บา้นบางพรม  160  190  350  

  หมู่ที่  2  บา้นคลองตาสาม 197  213  410 

  หมู่ที่  3  บา้นคลองบางพลบั   82  121  203 

  หมู่ที่  4  บา้นบางพลบั  135  140  275 

  หมู่ที่  5  บา้นคลองขนมจีนใต ้ 151  152  303 

  หมู่ที่  6  บา้นคลองมูกแถว   87  107  194 

  หมู่ที่  7  บา้นคลองหนองออ้ 303  357  660 

  หมู่ที่  8   บา้นคลองไทร  192  213  405 

        หมู่บ้าน      ช่ือบ้าน                                 จ านวน/หลัง 

        ต ำบลบำงพรม      953 

  หมู่ที่  1  บา้นบางพรม   162   

  หมู่ที่  2  บา้นคลองตาสาม  139  

  หมู่ที่  3  บา้นคลองบางพลบั   63    

  หมู่ที่  4  บา้นบางพลบั    92 

  หมู่ที่  5  บา้นคลองขนมจีนใต ้   94 

  หมู่ที่  6  บา้นคลองมูกแถว   53 

  หมู่ที่  7  บา้นคลองหนองออ้  217  

  หมู่ที่  8   บา้นคลองไทร   133  

 
 



   
3.1.2 ข้อมูล ณ  เดือน  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

- ประชากรทั้งส้ิน   2,735   คน  แยกเป็นชาย    1,278   คน   หญิง  1,457  คน 

- จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  1,009  ครัวเรือน 

        หมู่บ้าน      ช่ือบ้าน                          ชาย  หญิง           รวม 

        ต ำบลบำงพรม                1,278                1,457               2,735 

  หมู่ที่  1  บา้นบางพรม  158  191  349  

  หมู่ที่  2  บา้นคลองตาสาม 190  200  390 

  หมู่ที่  3  บา้นคลองบางพลบั   90  117  207 

  หมู่ที่  4  บา้นบางพลบั  139  126  265 

  หมู่ที่  5  บา้นคลองขนมจีนใต ้ 139  146  285 

  หมู่ที่  6  บา้นคลองมูกแถว   86  110  196 

  หมู่ที่  7  บา้นคลองหนองออ้ 291  348  639 

  หมู่ที่  8   บา้นคลองไทร  185  219  404 

        หมู่บ้าน      ช่ือบ้าน                                 จ านวน/หลัง 

        ต ำบลบำงพรม     1,009   

  หมู่ที่  1  บา้นบางพรม   176   

  หมู่ที่  2  บา้นคลองตาสาม  149  

  หมู่ที่  3  บา้นคลองบางพลบั   68    

  หมู่ที่  4  บา้นบางพลบั    93 

  หมู่ที่  5  บา้นคลองขนมจีนใต ้   99 

  หมู่ที่  6  บา้นคลองมูกแถว   62 

  หมู่ที่  7  บา้นคลองหนองออ้  224  

  หมู่ที่  8   บา้นคลองไทร   138  

 

 

 
 



   
จากการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรเม่ือ พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2562 สรุปได้ดังนี้ 

-ประชากร 
ประชากรมีจ านวนลดลง อนัเน่ืองมาจากการคุมก าเนิดประชากร และอตัราค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงท า

ใหค้รอบครัวนิยมมีบุตรนอ้ยลง  
 

-ครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนมีจ านวนเพิม่ขึ้น แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจุบนัเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น ประชาชน

แยกตวัออกมาปลูกบา้น/ซ้ือ ที่พกัอาศยัเป็นของตวัเองมากขึ้นแทนที่จะอยูร่่วมกบัครอบครัวเดิมแบบสมยัก่อน 
และมีอตัราการขยายตวัของกิจการบา้นจดัสรร/อาคารพาณิชย ์ในพื้นที่มากขึ้น  

 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา   1 แห่ง 
-   ที่อ่านหนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น   3   แห่ง 
 

4.2 สาธารณสุข 
ในพื้นที่ต  าบลบางพรม มีการส่งเสริมและใหค้วามรู้แก่ประชาชนในดา้นสาธารณสุขอยา่ง 

ต่อเน่ือง ทั้งการป้องกนัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ฯลฯ โดยมีหน่วยงานดา้นสาธารณสุขในพื้นที่ คือ  

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพรม          1 แห่ง 
 

4.3 อาชญากรรม/ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
ในพื้นที่ต  าบลบางพรมไดมี้การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดทัว่ทั้งพื้นที่เพือ่เป็นการป้องกนัปัญหา 

อาชญากรรมในพื้นที่ต  าบล และไดบู้รณาการร่วมกบัสถานีต ารวจบางคนทีในการจดัส่งสายตรวจเขา้ดูแล
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม ไดจ้ดัซ้ือ
รถบรรทุกน ้ าเอนกประสงคพ์ร้อมอุปกรณ์ และจดัเตรียมเจา้หนา้ที่ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์              
สาธาราณะภยัต่างๆ ไดแ้ก่ อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั และปัญหาภยัแลง้ เพือ่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
ทนัท่วงที อนัเป็นการบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นที่ต  าบลบางพรมและ
พื้นที่ใกลเ้คียง 
 

4.4 ยาเสพติด 
พื้นที่ต  าบลบางพรม เป็นพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั พร้อมทั้งมี

เครือข่ายในการเฝ้าระวงั โดยบูรณาการร่วมกนัระหวา่งฝ่ายปกครองอ าเภอบางคนที สถานีต ารวจบางคนที 
ก านนั-ผูใ้หญ่บา้น และผูน้ ้ าชุมชน จึงท าใหไ้ม่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่  
 
 
 
 



   
4.5 การสงัคมสงเคราะห์ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม ไดค้วามช่วยเหลือประชาชนที่ไดรั้บความเดือดร้อน ยากไร้  

อยา่งต่อเน่ือง ดงัเห็นไดจ้ากมีการจดัตั้งกองทุนผูย้ากไร้ต  าบลบางพรมกรณีเจ็บป่วย เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยที่
ยากไร้ ไม่มีผูดู้แล หรือไร้ที่พึ่งพิง การสงเคราะห์ดา้นการซ่อมแซมที่อยูอ่าศยัให้แก่ผูย้ากไร้ การประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเช่น ส านักงานพฒันาสังคมจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการสนับสนุนงบประมาณใน
การซ่อมแซมบา้น การมอบถุงยงัชีพช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภยั รวมถึงการจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือเพื่อ
รับบริจาคส่ิงของเม่ือเกิดเหตุการณ์สาธารณภยัในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น  
 

5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

- ถนนลาดยาง      4  สาย 

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    10 สาย 

  -  ถนนลูกรังภายในหมู่บา้น    6 สาย 

5.2 การไฟฟ้า  

-  มีไฟฟ้าใช ้       8 หมู่บา้น 

5.3 การประปา  

-  มีระบบประปา หมู่บา้น (ประชาชนใชป้ระโยชน์ 8 หมุ่บา้น) 2 แห่ง 

5.4 โทรศพัท ์

-  ประชาชนมีโทรศพัทใ์ช ้     8 หมู่บา้น 

5.5 ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภณัฑ ์

-  ที่ท  าการไปรษณียอ์  าเภอบางคนท ี    1 แห่ง    

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร   

ต าบลบางพรมเป็นพื้นที่ลาบรุ่ม มีแม่น ้ าแม่กลองไหลผา่น มีน ้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะท า
การเกษตร ชุมชนบางพรมนบัวา่เป็นเมือง 3 น ้ า อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ พื้นดินมีสภาพเป็น
ดินร่วนปนทราย มีแหล่งน ้ าธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพชื 

พื้นที่ต  าบลบางพรม มีพื้นที่การเกษตรจ านวน 1,516 ไร่  2 งาน 19 ตารางวา มีรายละเอียดดงัน้ี  
หมู่ที่ 1  จ านวน  165 ไร่  1 งาน 86 ตรว. 
หมู่ที่ 2  จ านวน  100 ไร่ 1 งาน 63 ตรว. 
หมู่ที่ 3  จ านวน  120 ไร่ 1 งาน 39 ตรว. 
หมู่ที่ 4  จ านวน  242 ไร่ 1 งาน 72 ตรว. 



   
หมู่ที่ 5  จ านวน  189 ไร่ 3 งาน 27 ตรว. 
หมู่ที่ 6  จ านวน 276 ไร่ 1 งาน 63 ตรว. 
หมู่ที่ 7  จ านวน  212 ไร่ 3 งาน 61 ตรว. 
หมู่ที่ 8  จ านวน  209 ไร่ 2 งาน   7 ตรว. 
 

พชืส าคญัที่ปลูกในพิน้ที่ ไดแ้ก่ 

  - สม้โอ 

  - มะพร้าว 

  - กลว้ย 

  - ล้ินจ่ี 

  - มะนาว  ฯลฯ 

 6.2 การประมง 

 พื้นที่ต  าบลบางพรม ไม่ติดพื้นที่ชายฝ่ังริมทะเล จึงท าใหใ้นเขตพื้นที่ต  าบลบางพรม ไม่มีการประกอบ
อาชีพประมง แต่อยูใ่กลริ้มแม่น ้ าแม่กลองจึงท าใหมี้อาชีพตกกุง้แม่น ้ า 

 6.3 การปศุสตัว ์

 พื้นที่ต  าบลบางพรมมีการประกอบอาชีพปศุสตัวเ์ป็นจ านวนไม่มาก ซ่ึงสัตวท์ี่เล้ียงในพื้นที่ต  าบลบาง
พรมไดแ้ก่  ไก่   ปลา    

 6.4 การบริการ 

˜   - ที่พกัโฮมสเตย ์ 
˜   - ที่พกัแบบรีสอร์ท  
˜   - บริการจกัรยานชมสวน  
˜   - เรือยนตบ์ริการนกัท่องเที่ยว 

ระบบสาธารณูปโภค /ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชุมชน ไดแ้ก่ 
- ป้ายบอกทาง 
– ถนนถนนลาดยางทั้งหมู่บา้น 
– ลานจอดรถ 
– ไฟฟ้า 
– น ้ าประปา 
– ระบบการรักษาความปลอดภยั 
– สถานีต ารวจชุมชนต าบลบางพรม 
– ร้านคา้ชุมชน 
– โทรศพัทส์าธารณะ 



   
– สถานที่พกัผอ่น สวนสาธารณะ 
– ลานกีฬา 
– ที่อ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น 
– สถานีอนามยั 

 6.5 การท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวของต าบลบางพรม เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวของต าบลบางพรมที่
มีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม คือชุมชนบา้นบางพลบั ซ่ึงเป็นชุมชนตน้แบบดา้นเกษตรกรรม  

ชุมชนบา้นบางพลบัเป็นหน่ึงในจ านวน 8 หมู่บา้นของต าบลบางพรม ซ่ึงมีที่มาจากค าวา่ “บาง” 
หมายถึง ถ่ินที่อยู ่ค  าวา่ “พรม” หมายถึง พื้นที่ที่มีน ้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะท าการเกษตร ชุมชนบางพรม
นบัวา่เป็นเมือง 3 น ้ า อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ พื้นดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน ้ า
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพชื 
     ชุมชนบา้นบางพลบัเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่าย ชาวบา้นส่วนใหญ่ท าสวนผลไม ้ไดแ้ก่ สม้โอพนัธุ์
ขาวใหญ่ ชมพู ่ล้ินจ่ี มะม่วง มะพร้าวน ้ าหอม รวมถึงผลไมต้ามฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากน้ีชุมชนบา้นบางพลบัยงั
เป็นส่วนหน่ึงของถนนสายผลไมข้องจงัหวดัสมุทรสงคราม ในโครงการเขา้ชมสวนล้ินจ่ี ชาวบา้นส่วนใหญ่ท า
การเกษตรแบบไม่ใชส้ารเคมี ใชปุ้๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกัเพือ่ลดตน้ทุนในการผลิต ปัจจุบนัชาวบา้นไดร้วมกลุ่มกนั
ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษเ์พือ่เปิดโอกาสใหน้กัท่องเที่ยวเขา้
มาสมัผสัวถีิชีวติชาวสวนและปรัชญาการใชชี้วติแบบพอเพยีง นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้มาเรียนรู้การปลูกสม้
โอไร้สารพษิ การท าปุ๋ ยชีวภาพ ผกัผลไม ้แช่อ่ิม ชมและชิมผลไมส้ด ๆ จากสวน นอกจากน้ีชุมชนยงัไดมี้การ
รวบรวมความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ และจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้มหาวชิาลยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสมุทรสงคราม 
เพือ่ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูส้นใจ โดยมีครูสมทรง แสงตะวนั ครูภูมิปัญญาไทยดา้นเกษตรกรรมเป็นผูน้ าใน
การใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจและเป็นตน้แบบการด าเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

             แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 

  - การท าสวนสม้โอไร้สารพษิ 
– การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ผลไมก้ลบัชาติ) 
– การเผาถ่านไดน้ ้ าสม้ควนัไม ้ถ่านผลไม ้
– การท าน ้ าตาลมะพร้าว 
– การแกะกะลามะพร้าวซอ 

 6.6 อุตสาหกรรม 

 ในพื้นที่ต  าบลบางพรมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  

 6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
6.7.1  หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล    



   
  -    ร้านจ าหน่ายอาหารริมทาง   8 แห่ง 
  -    ร้านจ าหน่ายสินคา้เบด็เตล็ด   16 แห่ง 
  -    โฮมสเตย/์โรงแรม    15  แห่ง 
 

 6.7.2 กลุ่มอาชีพ/ชีพในพื้นที่ 
 - กลุ่มเยบ็กระทงใบตองแหง้ 
 - กลุ่มน ้ าพริก 
 - กลุ่มวา่วจุฬา 
 - กลุ่มสตรีเกษตรพฒันาต าบลบางพรม (ผลไมก้ลบัชาติ) 
 - กลุ่มคนเอาถ่าน 
 - กลุ่มขนมสมัปันนี 
 - กิจการลง้มะพร้าว  
 

อาชีพ   
-  อาชีพรับจา้งทัว่ไป   คิดเป็นร้อยละ  34.74 
-  อาชีพการท าเกษตรกร-ท าสวน คิดเป็นร้อยละ  12.54 
-  อาชีพคา้ขาย   คิดเป็นร้อยละ    9.38 
-  รับราชการ เจา้หนา้ที่ของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ    6.56 
-  ธุรกิจส่วนตวั   คิดเป็นร้อยละ    3.49 
-  พนกังานบริษทั   คิดเป็นร้อยละ    2.34 
-  พนกังานรัฐวสิาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ    0.48 
-  อ่ืนๆ    คิดเป็นร้อยละ   30.47 
 

6.8 แรงงาน 
แรงงานของต าบลบางพรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เป็นประชากรในพื้นที่และมีบางส่วนเป็นแรงงาน

ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ และมีบางส่วนเป็นแรงงานต่างดา้ว  
 

7. ศาสนา ประเพณ ี วัฒนธรรม 
7.1 การนบัถือศาสนา 

ประชาชนในพื้นที่ต  าบลบางพรม นบัถือศาสนาพทุธ 
         สถาบนัและองคก์รศาสนา 

- วดั จ านวน    2  แห่ง 
  1.วดับางพลบั 
  2. วดัแก่นจนัทน์เจริญ 
  -   ศาลเจา้  จ  านวน   1  แห่ง 
 

 



   
7.2 ประเพณี และงานประจ าปี 

7.2.1 ประเพณีตกับาตรขนมครก-น ้ าตาลทราย  จดัทุกวนัขึ้น 8 ค  ่า เดือน 10 ของทุกปี 
7.2.2 ประเพณีลอยกระทง 
7.2.3 ประเพณีสงกรานต ์

 

7.3 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 7.3.1  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบลบางพรม ไดแ้ก่ 
  - ผลไมก้ลบัชาต ิ
  - การแกะสลกัซออู ้
  - ถ่านผลไมแ้ละน ้ าสม้ควนัไม ้
  - การท าวา่วจุฬา 
 7.3.2 ภาษาถ่ิน 

  ภาษาที่ใชใ้นพื้นที่ต  าบลบางพรม คือ ภาษาไทย ภาคกลาง แต่มีส าเนียงเหน่อแบบเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 7.4 สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึก 

  สินคา้ขึ้นช่ือของต าบลบางพรม ไดแ้ก่ 

  - ผลไมแ้ช่อ่ิม (ผลไมก้ลบัชาติ) 

  - ขนมสมัปันนี 

  - สม้โอ 

  - น ้ าตาลมะพร้าว 

  - ถ่านผลไม ้

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น ้า  
 พื้นที่ต  าบลบางพรมมีแม่น ้าแม่กลองไหลผา่นเป็นเมือง 3 น ้ า มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนน ้าแม้
ในฤดูแลง้ มีล าคลองหลกัในพื้นที่ จ  านวน 11 สาย อยูใ่นเขตพื้นที่น ้ าจืด มีน ้ าไวอุ้ปโภคทั้งในครัวเรือนและภาค
การเกษตรตลอดปี 

 แม่น ้ า สายหลกั   จ  านวน    1  สาย     คือ แม่น ้ าแม่กลอง   
ล าคลองสายหลกั  จ านวน  11  คลอง  ไดแ้ก่ 

1. คลองบางพรม 
2. คลองยายเยน็ 
3. คลองตาสาม 
4. คลองบางพลบั 



   
5. คลองวดัแก่นจนัทน ์
6. คลองขนมจีนใต ้
7. คลองขนมจีนเหนือ 
8. คลองมูกแถว 
9. คลองศาลเจา้ 
10. คลองหนองออ้ 
11. คลองระก า 

 

8.2 ป่าไม ้

  พื้นที่ต  าบลบางพรมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม ้

 8.3 ภูเขา 

  พื้นที่ต  าบลบางพรมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา  

 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติของต าบลบางพรม ยงัคงความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพในระดบัดี   

 
 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 



   
 

 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ยทุธศาสตร์องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
 2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
 4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
 5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 6. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
 2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 
 3. การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

   5. ดา้นความมัน่คง 
   6. การเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   7. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   8. ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม 
   9. การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   10. การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดสมทุรสงคราม 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละ
วฒันธรรมที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติอยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างเสริมและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัสินคา้เกษตรและประมง 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผูสู้งอายใุหส้ามารถ

ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ยทุธศาสตร์ที่ 5 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
1. การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 พฒันาระบบการขนส่งและโลจิสติก ์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 

1.2 พฒันาระบบการคมนาคมทางบกและทางน ้า 
1.3 จดัท าผงัและผงัเมืองรวม 
1.4 พฒันาแหล่งน ้ าเพือ่การอุปโภค - บริโภคและเพือ่การเกษตร 

2. การพฒันาดา้นสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดบัการบริการทางการแพทย ์เสริมสร้าง 

สุขภาพอนามยั  ป้องกนั  แกไ้ข  ควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ 
2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมเพือ่การพฒันาทางการศึกษา การกีฬานนัทนาการ

ใหก้บัเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพกิาร รวมถึงผูด้อ้ยโอกาส และปลูกฝ่ังค่านิยมหลกัของ
คนไทย 12 ประการ 

2.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัสวสัดิการใหค้วามช่วยเหลือเด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
และผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

2.4 พฒันาสถาบนัครอบครัว ชุมชน และสงัคมใหมี้ความแขง็แรงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงภายใตก้รอบแนวคิดค่านิยมหลกั 12 ประการ 

2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนภายใตก้รอบแนวคิดค่านิยม
หลกั 12 ประการ 

2.6 สนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็ในการบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพือ่เป็นภูมิคุม้กนัสร้างความเขม้แขง็และย ัง่ยนื ในการเป็นประชาคม
อาเซียน 

2.7 ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ินการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งควบคู่กบัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาประเทศเพือ่นบา้น และวฒันธรรมประเพณีเพือ่นบา้นในการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

3. การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนบริหารจดัการการป้องกนั และใหค้วามรู้ดา้นบรรเทาสาธารณภยั การ

รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นประชาชน 
3.2 ส่งเสริม สนบัสนุน การป้องกนั แกไ้ข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 

 



   
3.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสงัคม รวมถึงการ้องก่อนวยัอนัควรและสร้าง

งานสร้างอาชีพใหก้บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
3.4 ส่งเสริมสนบัสนุนจดัระเบียบชุมชนเก่ียวกบัแรงงานต่างชาติ 

4. การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 ส่งเสริมรักษาและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น ้ าล าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ตามวถีิชุมชนดั้งเดิมและปลูกจิตส านึกใหรั้กถ่ินเกิด 
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนดา้นการท่องเที่ยว 
4.3 ส่งเสริมสนบัสนุนภาครัฐ เอกชน องคก์ร ชุมชน/เครือข่ายในการพฒันาต่อยอดและรักษา

อาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพือ่
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน และส่งเสริมทกัษะความรู้ ในการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

4.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาต่อยอดการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตรและประมง 
รวมทั้งผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานมีมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจสามารถ
ขยายเครือข่ายการตลาด สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.5 คุม้ครองส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผูใ้ชแ้รงงานและผูป้ระกอบการ 
4.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพฒันา และบริหารการเกษตร และ

ขบัเคล่ือนใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

5.1 ส่งเสริมการเพิม่พื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
5.2 บริหารจดัการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสีย ทั้งทางบกและทางน ้ า 
5.3 บริหารจดัการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ 3 น ้ า 
5.4  เสริมสร้างการป้องกนั การกดัเซาะริมตล่ิง แม่น ้ าล าคลองและชายฝ่ังทะเล 

6. การพฒันาดา้นการบริหารกิจการบา้นเมือและสงัคมที่ดี 
6.1 เทิดทูน พทิกัษ ์รักษาสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย  ์
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมานฉนัทข์องประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
6.3 พฒันาความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
6.5 พฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพรวมถึงพฒันาหน่วยงานและ

บุคลากรทุกรูปแบบ 
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบติังาน และบ ารุงรักษา/จดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้และพฒันาระบบการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
 
 



   
6.7 พฒันาการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี ภายใตค้่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ 
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการป้องกนัปัญหาคอร์รัปชัน่

อยา่งย ัง่ยนื 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ต าบลแห่งความสุขที่ย ัง่ยนืบนพื้นฐานการใชชี้วติอยา่งพอเพยีง 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถด าเนินการไปสู่

วสิยัทศัน์ที่ก  าหนดไว ้โดยก าหนดยทุธศาสตร์หลกั ๆ ไว ้ 6 ยทุธศาสตร์ 16  แนวทาง  ดงัน้ี 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 เสริมสร้างความเท่าเทียมและเขม้แข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยนื 
1.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างโอกาสให้ชุมชน 
2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
2.2 อนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
2.3 ส่งเสริมสนบัสนุนสืบสาน อนุรักษ ์เผยแพร่ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม

ทางศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 

3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3.2 รักษา ท านุ บ  ารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3.3 บ าบดัและจดัการส่ิงปฏิกูล 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสงเคราะห์ 
4.1  สนบัสนุนสวสัดิการชุมชนและทุนทางสงัคม 
4.2  เสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กและเยาวชน 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน 
5.1  เสริมสร้างการศึกษา 
5.2  เสริมสร้างสุขภาพ อนามยั และพฒันาคุณภาพชีวติ 
5.3  ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการเก่ียวกบัการรักษาความสงบ  
        เรียบร้อย   ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
5.4  ดา้นการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค   
       สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การจดัระเบียบเมือง และการจดัท าผงัเมือง 
 
 



   
  6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ การปกครอง 
        6.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ิน 
         6.2  การบริหารงานบุคคล ค่าใชจ่้ายประจ า ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. โครงสร้างพื้นฐานไดต้ามก าหนด  
2. พฒันาคุณภาพชีวติ การศึกษา การกีฬา ใหดี้ยิง่ขึ้น และร่วมอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เพือ่กา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ประชาชนอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

4. เพือ่พฒันาดา้นการเกษตรกรรม การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวให้
ดียิง่ขึ้น 

5. เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู และพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

7. องคก์รและบุคลากรขององค ์ไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ  
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. คุณภาพชีวติของประชาชนต าบลบางพรม 
2. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของต าบลบางพรม 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเท่าเทียมและเขม้แข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ย ัง่ยนื  ส่งเสริมการนอ้มน าหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏิบติั 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสร้างโอกาสให้
ชุมชน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์สืบสาน อนุรักษ ์เผยแพร่ 
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ของชุมชน 

สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รักษา ท านุ บ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บ าบดัและจดัการส่ิง
ปฏิกูล 
 



   
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสงเคราะห์ สนบัสนุนสวสัดิการชุมชนและทุนทางสงัคม เสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กและเยาวชน พฒันาคุณภาพชีวติ
ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุคนพกิาร 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริการขั้นพื้นฐาน
แก่ประชาชน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น 
ถนน สะพาน รางระบายน ้ า ท่อลอด ระบบสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ประปา เคร่ืองหมายจราจร อาคาร 
ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการเก่ียวกบัการรักษาความ
สงบ เรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

เสริมสร้างสุขภาพ อนามยั และพฒันาคุณภาพชีวติ ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 
การปกครอง 

ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการ
เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ 

 

2.6 กลยุทธ์ 
 เพือ่ใหก้ารบรรลุวิสยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรม จ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งให้ 

ความส าคญักบัการวางบทบาทการพฒันาต าบลบางพรมในอนาคตอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบทบาทหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เพือ่ที่จะใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด ดงันั้นจึงไดก้  าหนดกลยทุธ ์ดงัน้ี  

1. การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน 
3. การพฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยู ่และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. การบริหารจดัการที่ดี และส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 
5. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning plan) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
พรม ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  (พ.ศ.2561 -2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อ ง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบั
ที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ที่นอกเหนือจาก
ยทุธศาสตร์การพฒันาในดา้นต่างๆขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัที่



   
ก าหนดให้มีห้วงระยะเวลาห้าปี และให้ใช้แผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพรมในภาพรวม คือ

การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในดา้นต่างๆ ใหมี้ความอยูดี่ กินดี พึ่งพาตนเองได ้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ห่างไกลจากยาเสพติด  ร่วมกนัในการ
อนุรักษศ์ิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชิตและส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ต  าบลบางพรม
อยา่งย ัง่ยนื 

 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพฒันา  การวเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม) 

 

           จุดแขง็ ( STRENGTH )  ไดแ้ก่ 
1. พื้นที่ต  าบลบางพรมเป็นเขตพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่ชุ่มน ้ า    

                                     2.  ผูบ้ริหารมีนโยบายที่ชดัเจน  
 3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ 

4. เป็นต าบลที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนกั ท าใหก้ารประสานงานและการพฒันาเป็นไป 
อยา่งทัว่ถึง 

5. มีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน ้ าที่อุดมสมบูรณ์ 
6. มีประเพณีทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงระดบัประเทศ (ประเพณีตกับาตรขนมครก-น ้ าตาล

ทราย) 
 

                        จุดอ่อน ( WEAKNESS )  ไดแ้ก่ 
 1. การใชปุ้๋ ยเคมีของเกษตรกร 
 2. ล าคลองมีความต้ืนเขินท าใหน้ ้ าไหลเวยีนไม่สะดวก 
 3. งบประมาณที่มีอยา่งจ ากดั 
                                      4. ขาดการประชาสมัพนัธท์ี่ดี 
 5. เด็กและเยาวชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชส่ื้อสงัคมออนไลนอ์ยา่งเหมาะสม 
 

                        โอกาส (OPPORTUNITY)  ไดแ้ก่ 



   
 1. มีเสน้ทางคมนาคมสะดวกเช่ือมต่อกบัพื้นที่ใกลเ้คียงหลายเสน้ทาง ประกอบกบัการ

สนบัสนุนนโยบายดา้นการโลจิสติกส์ที่ใชเ้ครือข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยง
พื้นที่ต่างๆ ท าใหก้ารขนส่งสินคา้และการท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและเกิด
ปริทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

             2. มีภูมิประเทศเหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
             3. มีความหลากหลายในเร่ืองของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
             4. มีสม้โอพนัธข์าวใหญ่ที่มีช่ือเสียงระดบัประเทศ 
             5. มีกลุ่มทุนทางสงัคมที่โดดเด่น 
  6. ความเจริญดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
 

                          อุปสรรค ( THREAT )  ไดแ้ก่ 
 1. งบประมาณที่จดัสรรใหไ้ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของประชาชน 

 2. นโยบายของรัฐบาลที่ไม่ชดัเจนในการสัง่การ 
 3. กฎหมายกบัการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

 4.                       ม 
 5. การปล่อยน ้ าเน่าเสียลงสู่แม่น ้ าแม่กลองจากโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัตน้น ้ า 
 

3.2 การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 1. สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีความมัน่คง  
 2. การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดการหลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานต่างชาติ 
 3. ระเบียบ กฎหมาย นโยบายและแนวทางการปฏิบติัไม่มีความชดัเจน 
 4. การละทิ้งถ่ินฐาน เพือ่ไปศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพในเมืองหลวง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โครงสร้างความเช่ือมโยง 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม พ.ศ.25



   
๓.๕  รายละเอียดยทุธศาสตร์ 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

พฒันาใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริม
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 

พฒันาดา้น
การสร้าง
โอกาสให้
ชุมชน 

เกษตรกรมี
ความเขม้แขง็ 
พึ่งตนเองได ้

เกษตร 3 3 3 3 3  เสริมสร้าง
ความเท่าเทียม
ฯ 

โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกังาน
ปลดั 

กองคลงั
กองคลงั 

การส่งเสริม
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 

ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ประชาชนอยู่
ร่วมกนัอยา่ง
มีความสุข
ห่างไกลยา
เสพติด 

เด็ก,
เยาวชน
ประชาชน 

4 4 4 3 3  พฒันาคุณภาพ
ชีวิตฯ 

โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง, 
โครงการ
จริยธรรม, 
ประชาคม 

ส านกังาน
ปลดั 

กองคลงั 

เพิม่ขีด
ความสามารถการ
แข่งขนัสินคา้
เกษตร 

การส่งเสริม
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 

พฒันาดา้น
การสร้าง
โอกาสให้
ชุมชน 

พฒันาดา้น
เกษตรกรรม 
การลงทุนฯ 

เกษตรกร
,กลุ่มอาชีพ 

3 3 3 3 3  สร้างอาชีพ 
สร้างรายได ้

สนับสนุน
อาชีพ,
ยกระดบั
ผลผลิตเกษตร
, งานวนั
ส าคญั, ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น
,ประเพณี 

ส านกังาน
ปลดั 

กองคลงั 



   
ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต จ. 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั/
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

พฒันาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 

พฒันาดา้น
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวติฯ 

พฒันาดา้น
บริการขั้น
พื้นฐานฯ 

พฒันาคุณภาพ
ชีวติ การศึกษา
ฯ 

เด็ก,
เยาวชน
ประชา 
ชน 

3 3 3 3 3  พฒันา
คุณภาพชีวิตฯ 

โครงสร้าง
พื้นฐาน,,
ความมัน่คง 

กองช่าง,
กอง
การศึกษา 

กองคลงั 

พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

พฒันาดา้นการ
สงเคราะห์ 

พฒันาคุณภาพ
ชีวติ ฯ 

เด็ก,
เยาวชน
ประชา 
ชน 

3 3 3 3 3  สนบัสนุน
สวสัดิการ
ชุมชนฯ 

โครงการดา้น
สาธารณสุข 

ส านกังาน
ปลดั, กอง
การศึกษา 

กองคลงั 

เพิม่ขีด
ความสามารถการ
แข่งขนัสินคา้
เกษตร 

การส่งเสริม
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 

พฒันาดา้นการ
สร้างโอกาสให้
ชุมชน 

พฒันาดา้น
เกษตรกรรม 
การลงทุนฯ 

เกษตร
กร,กลุ่ม
อาชีพ 

3 3 3 3 3  สร้างอาชีพ 
สร้างรายไดฯ้ 

ยกระดบั
ผลผลิตเกษตร
,โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกังาน
ปลดั 

กองคลงั 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม   
ชาติฯ 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติฯ 

พฒันาดา้น
ฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ฯ 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติไดรั้บการ
ฟ้ืนฟู ฯ 

ประชา 

ชน 

3 3 3 3 3  สร้างจิตส านึก
รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาต ิ

โครงการ
อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม
,บริหาร
จดัการขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

กองคลงั 

การบริหารจดัการ
ภาครัฐใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลง 

การบริหาร
กิจการ
บา้นเมืองที่ดีฯ 

พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 
การปกครอง 

องคก์รและ
บุคลากรไดรั้บ
การพฒันาฯ 

บุคลากร 3 3 3 3 3  สนับสนุนการ
ปกครอง การ
บริหารงาน
บุคคล 

งานบุคลากร,
การเลือกตั้ง,
โครงการ
ประชาธิปไตย 

ส านกังาน
ปลดั 

กองคลงั 



   
 

 


