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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมาของต าบล 

 ตามค าบอกเล่าเก่าๆ ที่เล่าตกทอดกันมา เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นที่ลุ่มมีประชาชนอพยพ

มาจากมลายู มาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย มีคลองธรรมชาติและน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่านกลางหมู่บ้าน  ในช่วง

ฤดูฝน  น้ าในแม่น้ าเพชรบุรีมีปริมาณมากจนเอ่อท่วมเข้ามาในคลอง  ซึ่งน าปลาชนิดต่าง ๆ เป็นจ านวนมากมา

ตกค้างมากมาย จนชาวบ้านจับไปบริโภคในครัวเรือน และบ้างก็น าออกจ าหน่ายในท้องตลาด     ก็แล้ว แต่ปลาก็ยัง

ไม่หมด เวลาน้ าแห้งปลาเริ่มตายส่งกลิ่นเห็นแพร่กระจาย ท าให้มีนกแร้งเป็นจ านวนมาก มากินซากปลา  คนในสมัย

นั้นจึงเรียกว่า “คลองท่าแร้ง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้งแขวงขึ้น ใช้ชื่อว่า “แขวงท่าแร้ง” โดยมีขุนศรียา 

เป็นหัวหน้าแขวง และเป็นเพราะหมู่บ้านนี้มีคลองท่าแร้งไหลผ่านตลอดหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงใช้ชื่อคลอง  ท่าแร้งเป็น

ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านท่าแร้ง” 

  ต าบลท่าแร้ง ราษฎรร้อยละ 60 นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต าบลหนึ่งในสิบของอ าเภอบ้านแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี   

 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  

 

 

 

 

 

 ลักษณะ      มัสยิดและพระจันทร์เสี้ยว บนรวงข้าว 
 ความหมาย  มัสยิดและพระจันทร์เสี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของชาวมุสลิม ซึ่งพ้ืนที่ต าบลท่าแร้ง  
                  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม  
                                 รวงข้าว  หมายถึง  พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และเกษตรกรรม 
 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตัง้   
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านในพัฒนา ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านแหลม ระยะห่างจากอ าเภอบ้านแหลมประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศ

เหนือของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ  7 กิโลเมตร 

 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

  หมู่ที่  1   ห่างจากอ าเภอ    3       กิโลเมตร   

  หมู่ที่  2   ห่างจากอ าเภอ    4       กิโลเมตร     

  หมู่ที่  3   ห่างจากอ าเภอ    5       กิโลเมตร 
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  หมู่ที่  4   ห่างจากอ าเภอ    6       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  5   ห่างจากอ าเภอ    7       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  6   ห่างจากอ าเภอ    7       กิโลเมตร 

  หมู่ที่  7   ห่างจากอ าเภอ    6       กิโลเมตร 

แผนที่ต าบลท่าแร้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ภูมิประเทศ   

ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีความลาดเทเล็กน้อยจากด้านทิศตะวันตก ประมาณ 0.3% ไปสู่ทิศ

ตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท านาข้าว ปัจจุบันมีการใช้พ้ืนที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ าจืดเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีคลองท่าแร้งเป็นเส้น

เลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่ท้ังสองต าบลและเป็นเส้นแบ่งเขตต าบลท่าแร้งกับต าบลท่าแร้งออก 

1.3 ภูมิอากาศ 
 ต าบลท่าแร้ง อยู่ใกล้กับต าบลท่าแร้งออก จึงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้มีอากาศหนาเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว 
โดยทั่วไปต าบลท่าแร้งมีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้ 
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 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีเขตการปกครองแบ่งเป็นหมู่บ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน

มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการหมู่บ้านประจ าหมู่บ้าน 

อาณาเขต   ทิศเหนือ             ติดต่อต าบลบ้านแหลม  และต าบลบางครก  อ าเภอบ้านแหลม 

 ทิศใต้                 ติดต่อต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง      

       ทิศตะวันออก       ติดต่อต าบลบางขุนไทร  และต าบลท่าแร้งออก  อ าเภอบ้านแหลม                                                      
 ทิศตะวันตก         ติดต่อต าบลบ้านกุ่ม  อ าเภอเมือง  และต าบลบางครก  อ าเภอบ้านแหลม 
เนื้อที ่  

   มีเนื้อที่  12.21  ตารางกิโลเมตร  (7,633.57  ไร่) 

2.2 การเลือกตั้ง 

ท าเนียบการปกครอง 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

1.นายเสน่ห์  แก้วระยับ ต าแหน่ง นายก อบต. 

2.นายทวี  เนระภู  ต าแหน่งรองนายก อบต. 

3.น.ส.วิมลรัตน์  ลีอร่าม  ต าแหน่งรองนายก อบต. 

4.นางมาลี  เครืออารีย์ ต าแหน่งเลขานุการนายก อบต. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

นายสมศักดิ์  สินคงอยู่    (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 6) 

นายสมโภชน์  เนตรสุข (รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 1) 

นายณรงค์  จันทร์โพรัง  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 1) 

นายเอกราช  โครงเซ็น  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 2) 

นายนายพุทธิพงษ์  กลิ่นหอม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 2) 

นายมานิต  รอดเสม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 3) 

นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 3) 

นายนคร  สร้อยมาลี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 4) 

นายอ าภา เอมหล า  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 4) 

นายภิรมย์  มหิมา (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 5) 

นายเมธา  สุทโน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 5) 

นางนาฎอนงค์ เพชรลูก (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 6) 

นายอานนท์  เขียวแพร  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 7) 

นายไชยพร  มีอิน  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง หมู่ที่ 7) 
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ก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน 

นายวัฒนา  แก้วระยับ  (ก านันต าบลท่าแร้ง)  หมู่ที่ 5 

นางนงนุช  สิงห์เทียน  หมู่ที่ 1 

นายภาณุวัฒน์โครงเซ็น  หมู่ที่ 2  

นายมาณู  รอดเสม หมู่ที่ 3   

นายชาลี  จารีย ์ หมู่ที่ 4  

นายเอกสิทธิ์  เพ่ิมชัย   หมู่ที่ 6   

นายอธิวัฒน์  นาคสุข  หมู่ที่ 7  

3. ประชากร 

ประชากรในต าบลท่าแร้งส่วนใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย นับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะความเป็นอยู่ของ

ชาวท่าแร้ง มีการสร้างบ้านเรือนอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มตามหมู่บ้านต่างๆ จะมีการสร้างบ้านเรือนที่เห็นกระจัดกระจายอยู่บ้างตามความ

จ าเป็นของการถือครองพ้ืนที่ ลักษณะการสร้างบ้านเรือน เป็นบ้านไทยยกพ้ืนสูง มีใต้ถุนบ้านส าหรับนั่งเล่น และเก็บสิ่งของสัมภาระ 

เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ลักษณะความเป็นอยู่ในครอบครัว ยังเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ส่วนมาก นั่นก็คือ มีพ่อ แม่ ลูก 

เขย สะใภ้ และหลาน อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว 

ประชากรทั้งสิ้น 5,061 คน แยกเป็นชาย 2,476 คน หญิง 2,585 คน จ านวน 1,384 ครัวเรือน มี

ความหนาแน่นเฉลี่ย 414 คน/ตารางกิโลเมตร 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร 
ชาย (คน) 

จ านวนประชากร
หญิง (คน) 

จ านวนประชากร 
(รวม) 

บ้านดอนเทพศักดิ์ 1 180 332 363 695 

บ้านคลองแหลม 2 148 283 269 552 

บ้านคลองมอญ 3 199 394 386 780 

บ้านปุาขวาง 4 260 468 542 1,010 

บ้านนาโพธิ์ 5 291 443 453 896 

บ้านวัดกุฏิ 6 103 138 164 302 

บ้านในพัฒนา 7 203 418 408 826 

รวม 1,384 2,476 2,585 5,061 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา    2  แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านคลองมอญ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน นางฐิติรัตน์  จูโต     โทรศัพท์ 081 - 3784072 
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2. โรงเรียนวัดกุฏ ิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายภูดิส  ฤทธิ์จารุกร   โทรศัพท์ 064 - 1946228 

โรงเรียนขยายโอกาส    2  แห่ง 

1. โรงเรียนวัดไทรทอง  (สาครราฎร์สงเคราะห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ     โทรศัพท์ 089-0232057 

2. โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายไชยา จารีย์     โทรศัพท์ 089-9748152 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน 7 แห่ง อยู่ประจ าศาลาประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 5 แห่ง 

สังกัด ชื่อศูนย์ฯ จ านวนผู้ดูแลเด็กฯ จ านวนเด็กเล็ก 

อบต.     
ท่าแร้ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ์ 2  คน  
-น.ส.รมณีย์  สุดยูโซ๊ะ 
-น.ส.ศศิธร  กรรมบุญมา 

9 คน 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง 1  คน 
-น.ส.ศิรินทิพย์  ทับทิมทอง 

23 คน 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ 1  คน 
-นางสุพรรณษา  มานะนัส 

10 คน 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง 

1  คน 
-น.ส.วีณา  ม่วงมัน 

40 คน 

5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฏิ 1  คน 
-น.ส.ลาวัลย์  วรางกุล 

16 คน 

4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1 แห่ง 

-  อัตราการมีและส่วนใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม   

              การคมนาคมของต าบลท่าแร้งมีการเดินทางที่สะดวกสามารถติดต่อกับต าบลอ่ืนได้สะดวก มีถนนตัด

ผ่านทุกหมู่บ้าน   

5.2 การไฟฟ้า  

-  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึง  7 หมู่บ้าน 

-  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาโดยประมาณร้อยละ  99 

5.3 การประปา  

-  จ านวนหมู่บ้านที่ประปาเข้าถึง  7 หมู่บ้าน 

-  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาโดยประมาณร้อยละ  99 
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5.4 โทรศัพท์ 

ต าบลท่าแร้ง มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุม ทุกเครือข่าย 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ต าบลท่าแร้ง มีบริการไปรณีย์และการขนส่งเอกชน เข้าถึงสะดวกสบาย 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ การประกอบอาชีพที่ส าคัญของต าบลท่าแร้ง ดังนี้ 
1. อาชีพเกษตรกร ได้แก่ ท านา เลี้ยงสัตว์  
2. ประมง  ได้แก่  เลี้ยงปลา  เลี้ยงกุ้ง           
3. อาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ก่อสร้าง รับจ้างภาคเกษตร  
4. อาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท 
5. อาชีพค้าขาย 
รายได้เฉลี่ยของประชากร จ านวน - บาท/คน/ปี 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

            -  โรงฆ่าโค       1 แห่ง    - เสาสัญญานโทรศัพท์   2 แห่ง  

            -  ร้านเสริมสวย  3 แห่ง - ร้านขายของอุปโภคบริโภค  44 แห่ง     

            -  ร้านซ่อมรถ  2     แห่ง     - ร้านอาหาร     2 แห่ง           

            -  ร้านขายน้ าดื่ม 1   แห่ง      - บ้านเช่า      2 แห่ง 

            -  มินิมาร์ท  1    แห่ง - โรงงาน     1 แห่ง 

            -  คลินิก  1 แห่ง - ร้านรับซื้อของเก่า    7 แห่ง 

  -  ร้าน ซัก อบ รีด 3 แห่ง - ร้านจ าหน่ายโทรศัพท์    1  แห่ง 

   -  ร้านเกมส์  2 แห่ง - ร้านผลิตลูกชิ้น     1 แห่ง 

   -  ตู้ชุมสายโทรศัพท์ 6 แห่ง - ร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์   1 แห่ง 

   -  ลานตากข้าว  2 แห่ง - โรงท าไก่สด     2 แห่ง 

   -  ร้านผลิตสมุนไพร 2 แห่ง - โรงไก่ไข่     1 แห่ง 

   -  ร้านขนมหวาน 6 แห่ง -  ร้านอาหารตามสั่ง    2 แห่ง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 สถาบนัและองค์กรทางศาสนา 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถืออิสลาม  มีมัสยิด 4  แห่ง 
  1.มัสยิดซีรอยุดดีน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

 2.มัสยิดมู่ฎีอะตุ้ลอิสลามิยะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 3.มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดกลาง)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 4.มัสยิดมัสยิดนัศรุ้ลบารีย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 มีวัด 2 แห่ง 
 1.วัดไทรทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
 2.วัดกุฏิ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
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7.2 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
  ต าบลท่าแร้ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่ส าคัญ คือ 

-  ประเพณถีือศีลอดในเดือนรอมฎอน. (رمضان )  ในทุกๆ  ปี ศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีล
อดเดือนรอมฎอน เป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพ่ือฝึกฝนให้มวล
มนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากล าบากที่เผชิญอยู่ ณ เบื้องหน้า 

- ประเพณี วันขึ้นใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา – ออกพรรษา วันลอยกระทง     
 - วัฒนธรรม การเคารพผู้อาวุโส 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-นายนิล  ปูอมปราณี มีภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ 
-นายไพบูลย์ แดงประดับ มีภูมิปัญญาด้านเป็นหมอดิน 
-นางจ าลอง  นาคนคร      มีความรู้ความช านาญ เรื่องสมุนไพร 
-นางจ าปี  แก้วเกิด มีความรู้ความช านาญด้านการทอเสื่อกก 
-นายสวิง  มงคล มีความรู้ความช านาญด้านการถักหมวก ,กระเป๋า จากต้นธูปฤาษี 
-นางณัฐพิน  นิลสลับ มีความรู้ความช านาญด้านการท าลูกประคบสมุนไพร 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ข้าวหมกไก่ 
 ข้าวหมกไก่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นอาหารจานเดียวยอดนิยม ที่ทั้งอร่อยรสเด็ดและมีคุณค่า
ทางอาหาร ซึ่งชาวต าบลท่าแร้งมีความภาคภูมิใจ  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  
ต าบลท่าแร้งมีแม่น้ าเพชรบุรี ไหลผ่าน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 5 และผ่านหมู่ที่ 6 ไปยังต าบลบางครก 

ทั้งยังมีคลองชลประทานตัดผ่านต าบลท่าแร้ง ตั้งแต่หมู่ที่ 5 ผ่านหมู่ที่ 7 ผ่านหมู่ 4 ผ่านหมู่ 2 ผ่านหมู่ที่ 1 ใช้     

แหล่งน้ าจากคลองท้ิงน้ าของชลประทานเชื่อมต่อมาจากแม่น้ าเพชรบุรี 

ชื่อและท่ีตั้งของแหล่งน้ าที่ส าคัญในต าบล 

คลอง  (จ านวน  9  สาย)   ประกอบด้วย 

  1.  คลองหัวตะเข้ หมู่ที่  1       6.  คลองกาหลง หมู่ที่  1 

 2.  คลองวัดไทรทอง หมู่ที่  1  7.  คลองแหลม หมู่ที่  2 

 3.  คลองต้นไทร หมู่ที่  1-3  8.  คลองเจ๊ก หมู่ที่  3 

 4.  คลองต้นไทร  หมู่ที่  1  9.  คลองท่าแร้ง หมู่ที่  5,7,4,3 

 5.  คลองดอน หมู่ที่  1   

แม่น้ า  (จ านวน  1  สาย)   ประกอบด้วย 

 1.  แม่น้ าเพชรบุรี 
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  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

  -  ฝาย    1 แห่ง 

  -  บ่อน้ าบาดาล   3 แห่ง 

   -  คลองชลประทาน  2 แห่ง  

9. อ่ืนๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

- วัตถุประสงค์ 

  จัดท าโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยการทดสอบแปลงปลูกไม้หอม 

พืชสมุนไพร ปลูกไม้ผล ปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณคันกั้นน้ า ปลูกข้าวนาปีและนาปรังทดสอบระบบส่งน้ าและ

ระบายน้ าเข้าออกแปลงพืชไร่และพืชสวน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร โดยเริ่มด าเนินการ เมื่อปี

2542 เป็นต้นมา 

- พ้ืนที่ด าเนินการ 

ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนเพชรบุรี หมู่ที่ 7 ต. ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  

โทรศัพท์ 0-3278-2024 
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 ส่วนที่ 2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)   

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ             ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  6 ยุทธศาสตร์  

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ

หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  

  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก

ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
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2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ  

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  

  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  

  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  

  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  

  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  

      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

 

 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 

 



11 
 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 -2565 (ฉบับทบทวน มีนาคม 2562) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ สร้างความเชื่อมโยง

เพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคง

ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง เสถียรภาพและลดความ

เหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

(ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร)   

1. สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

2. เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

4. สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 

5. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะตลิ่งชายฝั่ง 

6. การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.2561 - 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”  
พันธกิจของจังหวัดเพชรบุรี 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้าง

รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี

ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง

เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 

บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์รวม 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 

2. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเป

นอยางทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง 

3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน ฐานในการด าเนินชีวิต มี

ความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองไดสูง 

4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม ขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจ และสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีขีดความสามารถในการรับมือ

ภัย พิบั ติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ประสิท ธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ าใหสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  lssues) 

1. การพัฒนาความมั่งคั่ง ดานเศรษฐกิจจากฐานการทองเที่ยว การคาการบริการ และการเกษตร 

แบบครบวงจร 

2. การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และสังคมคุณภาพที่พ่ึงตนเองได ดวยศาสตร

พระราชา 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยางสมดุล และยั่งยืน 

1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ. 2561 – 2565 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

พัฒนาระบบจราจร 

- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟูา – ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 

- งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ – ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 

- งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์) 

- งานด้านการศึกษา 

- งานด้านการสาธารณสุข 

- งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ                       

- ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานด้านแก้ไขปูองกันปัญหายาเสพติด 

- ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียงและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 

- งานด้านการพาณิชยกรรม 

- งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

- งานด้านการท่องเที่ยว 

- ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 

- งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

- ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา 

- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

- งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปูองกันการทุจริต 

- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

- งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 

- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

- งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

- ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

“ท่าแร้งเป็นชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานความพอเพียง 

เคียงคู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีมาตรฐานเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 

ตัวชี้วัด จ านวนโครงการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุขและกีฬา 

ตัวชี้วัด 1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพครบตามเกณฑ์ 

 2. เยาวชน สตรี และกลุ่มหรือชมรมต่างๆ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 3. ประชาชนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง 

4. ประชาชนมีความรู้เพื่อประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัด  1. ภัยต่างๆได้รับการปูองกันและบรรเทาอย่างทันท่วงที 

 2. ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

ตัวชี้วัด  1. ประชาชนมีทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 

  2. แหล่งท่องเที่ยวเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเคียงคู่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัด 1. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี 

 3. พ้ืนที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ มีศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด ประชาชนเข้าถึงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์ อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1. บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 

 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

 3. ประชาชนปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
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7. การพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการที่ดีในองคก์รและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. การพัฒนาการวางแผน     

การส่งเสริมการลงทุน                             

พาณิชยกรรม และการ

ท่องเที่ยว 

2. การส่งเสริมการศกึษา      

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จดุยนื 

ทางยทุธศาสตร ์

อบต.ท่าแรง้ 

1. การพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

6. การพัฒนาด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  พ.ศ. 2561 – 2565 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ 

อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

อปท.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจั ดท า แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ขอ ง  อบต .ท่ า แร้ ง  ได้ ใ ช้ ก าร วิ เ ค ราะห์  SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O)  
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้าน

โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  

- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิต

ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  เลี้ยงสัตว์   

- มีระบบไฟฟูา ประปา ครบถ้วน 

- มีตลาดกลางท่าแร้ง 

- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  

เชื่อมต่ออ าเภอบ้านแหลม และอ าเภอเมืองจังหวัด

เพชรบุรี 

- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

- รัฐบาลสนับสนุนเงินทุน กองทุนต่างๆ 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

- ประชาชนขาดทักษะการประกอบอาชีพเสริม 

- ไม่สามารถรวมกลุ่มอาชีพได้ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ 

- ขาดวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 

 

 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O)  
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าแร้ง  

- มีวัดจ านวน 2 แห่ง 

- มีมัสยิดจ านวน  3 แห่ง 

- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

- อยู่ใกล้กับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านแหลม 

- อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอ าเภอบ้านแหลม 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาค่อนข้าง

ต่ า 

- การท้องก่อนวัยอันควร 

- การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างต่ า 

- มีการระบาดของยาเสพติด 

- มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
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ด้านการศึกษา 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O)  
- มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 4 แห่ง 

- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 แห่ง  

- อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของจังหวัด

เพชรบุรี 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

- จ านวนบุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ มี

การย้ายสับเปลี่ยนกันบ่อย 

- ปัญหาท้องในวัยเรียน 

- ปัญหายาเสพติด 

ด้านผังเมือง 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O)  
- มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  - มีการอุดหนุนสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

- ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการผังเมือง - ไม่มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผังเมืองแก่

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

 

ด้านเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O)  
- มีอินเตอร์เน็ตครอบคลุมในพ้ืนที่ - มีอินเตอร์เน็ตของรัฐให้บริการฟรี 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

- ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ไม่มีประสบการณ์

ด้านเทคโนโลยี 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O)  
- มีแม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่าน 

- มีคลองท่าแร้งและคลองธรรมชาติต่างๆ 

- มีกลุ่มผู้ใช้น้ า ประชุมบริหารจัดการน้ าอย่าง

สม่ าเสมอ 

- มีตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ

ลุ่มน้ าเพชรบุรี 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนไม่ดูแลรักษาแหล่งน้ าของตน 

- มีปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ท าให้การระบายน้ า

- เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน 

- ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
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ไม่สะดวก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์ 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ปัญหาต้นทุนการผลิต

ด้านเกษตรมีราคาสูง 

1.1 ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท่าแร้ง ประกอบอาชีพท า

การเกษตรเป็นหลัก ท าให้รายได้ขึ้นอยู่กับอาชีพการเกษตร 

ถ้าราคาผลผลิตตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูง ก็จะท าให้

เกษตรกรมีรายได้น้อยลงไปด้วย 

1.1 ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้

ให้กษตรกร 

1.1 การประกอบอาชีพทางการเกษตรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพท านา ท า

ไร่ ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการท านาส่วนใหญ่จะเป็นค่าสารเคมี ยาปราบ

ศัตรูพืช ซึ่งมีราคาแพง หากลดต้นทุนการผลิตจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรหัน

มาใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทน ซึ่งมีราคาต่ า จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น น า

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

1.2 ปัญหาขาดแคลนน้ าท า

การเกษตรในฤดูแล้ง 

1.2 เมื่อเข้าฤดูแล้ง เขื่อนต่างๆจะส่งน้ าให้เพียงพอแค่การ

บริโภค คลองส่งน้ าต่างๆ มีวัชพืชและส่งกีดขวางทางน้ า ท า

ให้น้ าใช้ในการเกษตรจะไม่เพียงพอ 

1.2 ขุดลอกคลองส่งน้ าต่างๆ ก่อน

เข้าฤดูแล้ง 

1.2 เกษตรกรมีน้ าเพ่ือการเกษตรใช้ตลอดทั้งปี 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 2.1 เส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ของต าบลท่าแร้งยังมีเส้นทาง

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบางสาย  

2.1 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทาง 

เพ่ือให้ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก 

2.1 ประชาชนในต าบลจะได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 

2.2 ปัญหาสาธารณูปโภค 2.2 ประปาในพ้ืนที่ต าบลท่าแร้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ

ประปา ท าให้ราษฎรหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่

มีน้ าในการอุปโภคบริโภค 

2.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต

ระบบประปา สร้างแหล่งกักเก็บน้ า

เพ่ือให้ราษฎรได้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 

2.2 ประชาชนในต าบลจะมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ไม่ขาด

แคลน 

2.3 ปัญหาขาดการจัดผัง

ต าบล 

2.3 พ้ืนที่ต าบลท่าแร้ง ยังไม่มีการจัดท าผังเมืองต าบล ท า

ให้การจัดพ้ืนทีไ่ม่เป็นระเบียบสวยงาม 

2.3 จัดท าผังเมืองให้ครบทุกหมู่บ้าน 2.3 อบต. จะด าเนินการจัดท าผังเมืองต าบลตามกฎหมายก าหนด 
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3. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

3.1 ปัญหาคูคลองต่างๆ ตื้น

เขินและช ารุด 

 

3.1 พ้ืนที่ต าบลท่าแร้งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร ราษฎรส่วน

ใหญ่จึงต้องอาศัยน้ าจากชลประทาน แม่น้ าเพชรบุรี ล าห้วย 

และคูคลองต่างๆ แต่สภาพคูคลองต่าง ตื้นเขิน ช ารุด และ

บางจุดไม่มีท่อหรือรางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรได้รับน้ าไม่

เพียงพอต่อการท าการเกษตร 

3.1 ขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม วาง

ท่อระบายน้ า เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

น้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

 

3.1 คู คลองต่างๆ จะได้รับการขุดลอก ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

4. ปัญหาสังคม 

4.1 ปัญหายาเสพติด 4.1 พ้ืนที่ต าบลท่าแร้งประสบปัญหายาเสพติดระบาด             

ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมา 

4.1 การปูองกันและปราบปรามยา

เสพติดให้หมดไปทั้งการรณรงค์และ

ได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ต ารวจจับกุมผู้กระท าผิด 

4.1 ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง 

5. ปัญหาด้านการสาธารณสุข 

5.1 ปัญหาการแพร่ระบาด

ของไข้เลือดออก 

 

 

 

 

5.1 พ้ืนที่ต าบลท่าแร้งมีแหล่งน้ าท่วมหลายแห่ง ท าให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

5.1 ด าเนินการปูองกันเพ่ือลดการ

ระบาดของไข้เลือดออก 

5.1 ประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับการปูองกันและการคุมโรคเพ่ิมข้ึน 
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6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 ปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรและงบประมาณ 

 

6.1 อบต.มีภารกิจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นตามแผนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จ านวน

บุคลากรและงบประมาณที่มีไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่

เพ่ิมข้ึน 

6 .1  บรรจุ บุ คลากรและจั ดสรร

งบประมาณให้สัมพันธ์กับปริมาณ

ง า น  เ พ่ื อ ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร

บริ หา ร งานการปฏิ บั ติ ง านของ

เจ้าหน้าที่ และรองรับถ่ายโอนภารกิจ

ต่างๆ 

6.1 อบต.จะไม่ประสบปัญหาด้านบุคลากรเนื่องจากสามารถบรรจุบุคลากร

เพ่ิมได้ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และมีงบประมาณเพียงพอต่อการ

บริหารงาน บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.2 ปัญหาการขาดเครื่องมือ

เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ปู อ ง กั น

บรรเทาสาธารณภัย 

6.2 พ้ืนที่ต .ท่าแร้งมี  ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้

ปฏิบัติงานและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 จัดหารถดับเพลิง รถกระเช้า 

เครื่องมือปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 


