
 
 

 
 
                                               

                         

                      

 

 
 

 

 

     



 
 

                         
                         บทน า 
 
          เทศบาลต าบลบางเก่าเป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๐ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาท
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้ก าหนดกรอบความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่างๆ  โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่
จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆด้านเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสามารถก าหนดรูปแบบและ
ทิศทางในการบริหารงานและการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุ่ง
หมาย อนัจะส่งผลให้เทศบาลต าบลบางเก่าสามารถบ าบัดทุกขบ์ ารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

           เทศบาลต าบลบางเก่า เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลบางเก่า เป็น
สิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือให้การท่องเที่ยวต าบลบางเก่าปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ต่างๆเกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เทศบาลต าบลบางเก่าจึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบางเก่า ( พ.ศ. ๒๕๖๑  –  พ.ศ.๒๕๖๔ )ขึ้น  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทาง
พัฒนาในการท่องเที่ยวในต าบลบางเก่า สามารถน ากลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ภาคประชาชน
ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูก
ท าลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในปริมาณท่ีเหมาะสมสะดวกและบริการที่มีคุณภาพเป็นต้น 

 
                                                                                 
                                                                                ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบางเก่า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          



 
 

                                

สารบญั 
 
 
                                                                                                                                            หน้า                                                                                                                                                                                        
 
                บทน า 
 ส่วนที่ ๑    สภาพทั่วไปและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว                                                              ๑  
 ส่วนที่ ๒    สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลต าบลบางเก่า                                                ๑0  
 ส่วนที่ ๓    วิเคราะห์ปัจจัยการท่องเที่ยวต าบลบางเก่า                                                           ๒0 
 ส่วนที่ ๔    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                         ๒3 
               ในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบางเก่า                                  
 ส่วนที่ ๕    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                               ๒6         
               บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบางเก่า                                  ๓6                  
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ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลบางเก่า 
 
ประวัติความเป็นมาต าบลบางเก่า 
               ต าบลบางเก่าเป็นต าบลติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกล่าวคือ 
“ต าบลบางเก่ารวมตัวกันเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี     เดิมชื่อบ้านสมอเกาเนื่องจากชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในยุคนั้น  ได้พบสมอเรือเก่าแก่  สันนิษฐานกันว่ามีเรือส าเภาของชาวต่างชาติมาท าการค้ากับกรุงศรี
อยุธยา เมื่อประสบลมพายุ ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่า ลมสลาตันท าให้เรือส าเภาถูกลมสลาตันพัดพาอย่างแรง
จนต้องทอดสมอเพ่ือไม่ให้เรือนั้นไหลไปตามลม   แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดการกระท าของแรงลมสลาตันดังกล่าวได้  
ลมได้พัดพาเรือไปตามกระแสลม สมอที่ทอดไว้ ได้เกาะพ้ืนทะเลไปเรื่อย ๆ (ค าว่าเกา เป็นลักษณะของสมอที่ทอด
แล้ว ไม่สามารถท าให้เรือสามารถหยุดอยู่กับที่ได้ จึงเกาหรือครูดพ้ืนทะเลไปตามกระแสลม) จนกระทั่งไปติดอยู่ที่
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อต าบลว่า สมอเกา และกร่อนค ากันมาเป็น สมอเก่าและเป็น บางเก่า ใน
ที่สุด” 
 ในทางประวัติศาสตร์ ต าบลบางเก่าเป็นสถานที่หนึ่ง ที่กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพ
ผ่าน ภายหลังกลับจากการไปปราบเมืองขึ้นที่แข็งข้อต่อกรุงศรีต่ออยุธยานั่นคือ เมืองทวายและเมืองตระนาวศรี  
(ปัจจุบันในประเทศพม่า)  ครั้นเสด็จกรีฑาทัพกลับ ได้ผ่านต าบลบางเก่า ซึ่งมีบ่อน้ าขนาดใหญ่จึงหยุดทัพให้ไพร่พล
ทหารได้ชะล้างอานม้า ดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้  จึงเป็นที่มาของค าว่า“ชะล้างอานม้า” ต่อมา
กร่อนค าเป็น ชะอาน ซ่ึงได้เรียกว่าเมืองชะอานมาระยะหนึ่ง จนกระทั่งกร่อนเป็นค าว่า ชะอ า จนทุกวันนี้  ส าหรับ
ชายหาดทะเลบางเก่า ได้มีการขนานนามเรียกชื่อหนึ่งว่าหาดองค์นเรศวร อีกด้วย 
 ต าบลบางเก่า  ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม  ๒๕๓๙ และ
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็น เทศบาล
ต าบลบาง เก่ า   เมื่ อวั นที่  ๓๑  สิ งหาคม พ.ศ .๒๕๕๕  แบ่ งการปกครองแบ่ ง  ๙   หมู่ บ้ าน  มี พ้ืนที่                 
ทั้งหมด ๑๕,๐๓๑.๒๕  ไร่  หรือประมาณ ๒๔.๐๕ ตารางกิโลเมตร  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมง ปัจจุบันจัดเป็นเทศบาลสามัญ มีรายได้ประมาณ  ๔๐ ล้านบาท 
 
สภาพทั่วไป 
               พิกัดท่ีตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบลบางเก่า 
                        ทิศเหนือ                  E   ๑๐๐.๐๐๔๕๐             N  ๑๒.๘๖๘๕๙    
                        ทิศตะวันออก            E    ๑๐๐.๐๐๔๔๙             N  ๑๒.๘๖๘๓๙    
                        ทิศตะวันตก              E   ๑๐๐.๐๐๔๓๑              N  ๑๒.๘๖๘๔๐    
                        ทิศใต้                      E   ๑๐๐.๐๐๔๔๔              N  ๑๒.๘๖๘๒๘    
               ที่ตั้งและอาณาเขต 

             ทิศเหนือ            จดต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า 
             ทิศใต้           จดเทศบาลเมืองชะอ า 

                       ทิศตะวันออก           จดทะเลอ่าวไทย 
                       ทิศตะวันตก           จดต าบลหนองศาลา   เทศบาลต าบลนายาง  อ าเภอ  ชะอ า 
       ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอชะอ า   ๑๐  กิโลเมตร 
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แผนที่ต าบลบางเก่า 
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เน้ือที ่
                เนื้อที่ทั้งหมด จ านวน ๑๕,๐๓๑.๒๕  ไร่ หรือประมาณ  ๒๔.๐๕  ตารางกิโลเมตรเป็นพ้ืนที่ทาง
การเกษตรจ านวน  ๓,๙๒๒ ไร่  ภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันออกในเขตหมู่  ๑ , ๒  บ้านบางเก่า หมู่  ๓    บ้าน
บ่อใหญ่  หมู่  ๔    บ้านท่า  หมู่  ๕  บ้านปากคลอง  หมู่  ๖    บ้านท่าไทรและ หมู่   ๗   บ้านบางเกตุ  มีลักษณะ
พ้ืนที่เป็นชายหาดติดทะเลอ่าวไทยบางส่วน  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่ องจากเป็นแหล่งประกอบอาชีพ
ประมงอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลได้อีกด้วย     
ส่วนด้านทิศตะวันตกในเขตหมู่   ๗  บ้านบางเกตุ    หมู่ ๘ บ้านม่วง   หมู่ ๙ บ้านโตนดหลวง  เป็นที่ราบลาดมี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลาง เนื่องจากบริเวณนี้เหมาะส าหรับเป็นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ได้แก่  
การเพาะปลูก หรือกสิกรรม ปศุสัตว์   เป็นส่วนใหญ่ 
 สภาพพ้ืนที่ของต าบลบางเก่าเป็นที่ราบชายทะเล มีปุาชายเลน ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ตลอดแนวทางทิศตะวันตกของต าบลมีปุาชายเลน จ านวน 4 แห่ง 
      ๑.       ในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๑ บ้านบางเก่า และหมู่ ๒ บ้านบางเก่า 
      ๒.       ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๓ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๔ บ้านท่า และหมู่ ๕ บ้านปากคลอง 
      ๓.       ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๖ บ้านท่าไทร 
      ๔.       ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๗ บ้านบางเกต ุ

จ านวนพื้นที่ แยกตามหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนพื้นที่ (ไร่) 

หมู่ ๑ บ้านบางเก่า 1,059.41 

หมู่ 2 บ้านบางเก่า 1,776.16 

หมู่ 3 บ้านบ่อใหญ ่ 1,444.11 

หมู่ 4 บ้านท่า 1,750.98 

หมู่ 5 บ้านปากคลอง 512.47 

หมู่ 6 บ้านท่าไทร 1,301.30 

หมู่ 7 บ้านบางเกต ุ 3,601.48 

หมู่ 8 บ้านม่วง 1,744.76 

หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง 1,841.45 

    รวม 15,032.12 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
           เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับอ่าว

ไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ฤดูหนาวจึงท าให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว ส าหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ
ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน  

ลักษณะของแหล่งน้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ  
           •   ล าน้ า  ล าคลอง  ๓  สาย 
           •   สระน้ า  บึง / หนอง  และอ่ืน ๆ  ๓  แห่ง 

                     แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
           •   สระน้ าดาดคอนกรีต  ๒  แห่ง   
           •   คลอง / คู  ส่งน้ า  ๕  แห่ง    
           •   ประปา  ๒  แห่ง   
           •   บ่ออบาดาล  2  แห่ง  

ลักษณะของไม้และพ้ืนที่ป่าไม้  
            สภาพพ้ืนที่ของต าบลบางเก่าเป็นที่ราบชายทะเล มีปุาชายเลน     ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปาน 

กลาง ตลอดแนวทางทิศตะวันออกของต าบลมีปุาชายเลน จ านวน ๔ แห่ง 
           ๑.       ในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๑ บ้านบางเก่า และหมู่ ๒ บ้านบางเก่า  
           ๒.       ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๔ บ้านท่า และหมู่ ๕ บ้านปากคลอง 
           ๓.       ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๖ บ้านท่าไทร 
           ๔.       ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๗ บ้านบางเกต ุ    

ประชากร 
                                              

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน 
ครัวเรือน 

ลักษณะประชากร รวมประชากร 
ชาย หญิง 

1 บ้านบางเก่า 116 215 225 440 
2 บ้านบางเก่า 90 185 177 362 
3 บ้านบ่อใหญ่ 360 205 114 319 
4 บ้านท่า 172 255 311 566 
5 บ้านปากคลอง 308 352 340 692 
6 บ้านท่าไทร 13 11 8 19 
7 บ้านบางเกตุ 367 204 216 420 
8 บ้านม่วง 108 174 205 379 
9 บ้านโตลดหลวง 173 251 275 526 

รวม 1,707 1,852 1,871 3,723 
 

จ านวนประชากรของต าบลบางเก่า  ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2561 
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สภาพสังคม 
                   การศึกษา 

                         • ระดับการประถมศึกษา  มีโรงเรียน  ๓  แห่ง 
                              ๑. โรงเรียนบ้านบางเก่า 
                              ๒. โรงเรียนบ้านบางเกตุ 
                              ๓. โรงเรียนวัดโตนดหลวง 

           • ระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน  ๑  แห่ง 
                              ๑. โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 

           • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  ๑ แห่ง   
                              ๑. ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลบางเก่า 

                           •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางเก่า     จ านวน  ๑ แห่ง   

 สาธารณสุข 
          • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านท่า  1  แห่ง 

ระบบบริการพื้นฐาน 
                            การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย ใช้ได้ทุกฤดูกาล ทุกเส้นทาง มีเส้นทางคมนาคมหลัก ดังนี้ 
๑. ถนนทางหลวงจังหวัด เป็นเส้นทางลาดยางจากต าบลเชื่อมกับถนนเพชรเกษมบริเวณสี่แยก

หนองเผาถ่าน ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร 
๒.ถนนคันกั้นน้ าเค็มเป็นถนนลาดยางตลอดสายจากหาดเจ้าส าราญถึงชะอ าระยะทาง ๒๐ 

กิโลเมตร 
                     • เส้นทางจากต าบลบางเก่าถึงที่ว่าการอ าเภอชะอ า    10 กิโลเมตร 

       • เส้นทางจากต าบลบางเก่าถึงจังหวัดเพชรบุรี           42 กิโลเมตร 
       • เส้นทางจากต าบลบางเก่าถึงกรุงเทพ              168.7 กิโลเมตร 
       • เส้นทางจากต าบลบางเก่าถึงถนนเพชรเกษม          15 กิโลเมตร 

                    การไฟฟูา 
                • มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน  ทุกหลังคาเรือน 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 
                    
 



6 
 

                     การประปา 
 ประปา  2  แห่ง ได้แก่ ประปาส่วนภูมิภาค และประปาน้ าบาดาล 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ใช้ประปาภูมิภาค 

(ครัวเรือน) 

ใช้น้ าบ่อบาดาล 

(ครัวเรือน) 

1 บ้านบางเก่า 11๖ 0 

2 บ้านบางเก่า 8๕ 0 

3 บ้านบ่อใหญ่ 3๖0 0 

4 บ้านท่า  1๗๒ 35 

5 บ้านปากคลอง ๓๐๗ 0 

6 บ้านท่าไทร 13 0 

7 บ้านบางเกตุ 3๖๔ 110 

8 บ้านม่วง 108 0 

9 บ้านโตนดหลวง 1๗๒ 0 

 รวม 1,697 145 

 
                      ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร 

           • ที่ท าการไปรษณีย์ย่อย หมู่ 5 บ้านปากคลอง  
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ระบบเศรษฐกิจ 

         การเกษตร  

          พ้ืนที่/ครัวเรือนท าการเกษตร 

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

 
พื้นที่/ครัวเรือนท าการเกษตร 

 
ท านา 
 (ไร่) 

ครัว 
เรือน 

ท าไร่  
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 
 

ไม้ผล 
 ไม้ยืน
ต้น 
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 
 
 

ไม้ดอก 
ไม้ 
ประดับ 
(ไร่) 

ครัว 
เรือน 
 
 

ปลูก 
ผัก 
 (ไร่) 

ครัว 
เรือน 
 
 

1 บ้านบางเก่า 0 1 0 0 23 3 0 0 0 0 
2 บ้านบางเก่า 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 
3 บ้านบ่อใหญ่ 0 1 0 0 19 3 0 0 0 0 
4 บ้านท่า  10 1 5 1 20 5 0 0 0 0 
5 บ้าน 

ปากคลอง 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 บ้านบางเกตุ 0 5 20 3 189 25 0 0 0 0 
8 บ้านม่วง 650 45 6 2 30 15 0 0 0 0 
9 บ้าน 

โตนดหลวง 
1,010 15 0 0 130 47 0 0 0 0 

                                                                          ข้อมูลการเกษตร ณ เดือนพฤษภาคม 2561  

             การประมง 

   หมู่ที่    หมู่บ้าน      บ่อกุ้ง  บ่อปลา  

          (ไร่) 

       จ านวนครัวเรือน 

1 บ้านบางเก่า 0 0 

2 บ้านบางเก่า 0 0 

3 บ้านบ่อใหญ่ 0 0 

4 บ้านท่า  10 5 

5 บ้านปากคลอง 0 0 

6 บ้านท่าไทร 0 0 

7 บ้านบางเกตุ 15 3 

8 บ้านม่วง 0 0 

9 บ้านโตนดหลวง 1 2 
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                 การปศุสัตว์   
           เลี้ยงปลา  (หมู่ 4,5)   

• เลี้ยงโค    (หมู่ 8,9) 
           เลี้ยงไก่    (หมู่ 1,4,5,7,8,9)  
           กลุ่มประมง  (หมู่ 1 , 2, 5,6,7)  
           เลี้ยงสุกร  หมู่ 5,8  

                 การบริการ  
               • โรงแรม  2  แห่ง  ได้แก่    โรงแรมยูเรเซียชะอ าลากูน   โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน 

           ปั๊มน้ ามัน  2  แห่ง    
           บ้านพัก  รีสอร์ท คอนโดมีเนียม ๕  แห่ง  ได้แก่  ทวีสุขรีสอร์ท   เดอะปาล์มชะอ า 

  คาซ่า เตอ เคียวโร่ คอนโด เดอะทรี รีสอร์ท  เวลาเรสซิเดนท์เชล    

                  การท่องเที่ยว 
   การท่องเที่ยวและบริการ  ต าบลบางเก่า  ก าลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ใน 
พ้ืนที่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วไป เนื่องจากมีสภาพที่ท่องเที่ยวที่เป็น
ธรรมชาติอันงดงาม  เช่น  ชายหาดบ้านบางเกตุ   หาดองค์นเรศวร วัดโตนดหลวง แหล่งเข้าศึกษาดูงาน
บ้านม่วง  หมู่ 8  หมู่บ้าน Smart  Village 

       อุตสาหกรรม 
         ภาคอุตสาหกรรม  ต าบลบางเก่า  เป็นเขตปลอดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  มีเพียงอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าว   โรงท าอิฐ    โรงงานผลิตเครื่องประดับส่งออก 

       การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   การพาณิชย์  

• โรงงานผลิตเครื่องประดับส่งออก   1  แห่ง 
           • ร้านค้า  73  แห่ง 

        กลุ่มอาชีพ 
เลี้ยงปลา  2  กลุ่ม  (หมู่ 4,5) 
เลี้ยงโค  ๒ กลุ่ม  (หมู่ ๘,๙) 
เลี้ยงไก่  ๕ กลุ่ม  (๑,๔,๗,๘,๙) 
กลุ่มประมง  (๑,๒,๕,๖) 
เลี้ยงสุกร หมู่ ๕ 
อาหารทะเลแปรรูป หมู่ ๕ 
ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ ๘,๙ 
งานประดิษฐ์จากเปลือกหอย หมู่ ๗ 
กลุ่มท าพวงหรีด หมู่ ๗ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากครัวเรือน  (น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม สบู่สมุนไพร ฯลฯ) 
กลุ่มออมทรัพย์  ๖ แห่ง (๑,๒,3,๗,๘,๙) 
กลุ่มฌาปนกิจ  ๗ กลุ่ม (หมู่ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๙) และระดับต าบล ๑ กลุ่ม 
กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน 9 หมู่บ้าน  และระดับต าบล 1 กลุ่ม 
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        แรงงาน 
• แรงงานประมงในพ้ืนที่ หมู่ 1, 2 ,4, 5, และ 7ใช้แรงงานในครัวเรือนและแรงงานต่างด้าว 

• แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน และใช้แรงงานเกษตรกรข้างเคียงมา   

  ช่วยในช่วงที่ต้องใช้แรงงานมากเช่น เตรียมดิน หว่านข้าว ส่วนการเก็บเก่ียวผลผลิตจะใช้ 

  เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวกและรวดเร็ว 

         ภูเขา 
    ไม่มี  

        คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
                   ต าบลบางเก่าลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดชายหาดมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากเป็นแหล่ง     

ประกอบอาชีพประมง  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  

 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     การนับถือศาสนา 
    ประชาชนต าบลบางเก่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดมีโบสถ์  2   แห่ง 

• วัดสมุทรคาม  “วัดบ้านท่า” 
• วัดโตนดหลวง 

            ประเพณีและงานประจ าปี 
     • ประเพณี เช่น ลอยกระทง  แห่เทียนพรรษา  งานสงกรานต์ การละเล่นเพลงโนเนในช่วงวัน  
       สงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ งานพระนครคีรี เมืองเพชร 

• งานประจ าปี เช่น งานปิดทองวัดประโตนดหลวง และปิดทองวัดสมุทรคาม (บ้านท่า) ซึ่งจะ 
  จัดในช่วงประมาณเดือน มกราคม – มีนาคม  

                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน 
        • ด้านการร้องเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ การละเล่นเพลงโนเน 

• ด้านปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ช่างท ามีด ช่างไม้  
• ด้านขนมไทยพ้ืนบ้าน เช่น การกวนกาละแม 
• ภาษาถ่ินใช้ภาษาภาคกลาง 

           สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
                     • ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่สมุนไพร ,น้ ายาซักผ้า ,น้ ายาปรับผ้านุ่ม,น้ ายาล้างจาน 
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ส่วนที่ ๒ 
สถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญในท้องถิ่น 

๑.วัดโตนดหลวง 
                                   วัดโตนดหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาตามค าบอกเล่าสืบต่อกันมาของคน
สมัยก่อนในหมู่บ้าน กล่าวว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมเป็นหมู่บ้านปุา ต่อมาพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเสด็จมาพร้อม
ด้วยพระมเหสี ซึ่งทรงพระครรภ์และประสูติพระโอรสที่บริเวณนี้พระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น
พระราชทานนามว่า “บ้านลูกหลวง”   นัยว่ามีพระประสงค์จะให้พระโอรสของพระองค์ได้ปกครองบ้านเมืองนี้
ต่อไปในภายภาคหน้า  เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมา  นามบ้านลูกหลวงก็กลายชื่อเป็น  “โตนดหลวง” สันนิษฐานว่าการ
ที่บริเวณแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นโตนดและด้วยเหตุที่ว่า“ลูกหลวง” ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่เสียแล้ว ผู้คนยุคต่อมาจึง
เรียกชื่อใหม่ว่า “บ้านโตนดหลวง”มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

      จากหนังสืองานราตรีสหเพชรภูมิฉบับวันที่ 15 กันยายน   2527  กล่าวว่าโตนดหลวงเป็น
ต าบลเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้นด้วยอ้างว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จ
แปรพระราชสัณฐานและได้ทรงสร้างต าหนักประทับแรมท่ีนี่ วัดโตนดหลวงปัจจุบันมีโบสถ์  2 หลัง หลังเดิมซึ่งเป็น
อุโบสถทรงเรือส าเภาแบบมหาอุตถ์คือมีประตูเข้าออกเพียงทางเดียวอุโบสถหลังใหม่เป็นอุโบสถทรง เรือส าเภา
ขนาดใหญ่  เวลามีงานประเพณีประจ าปีช่วงเดือนมีนาคมและพฤศจิกายนของทุกปี   โบสถ์ทรงเรือส าเภาก็จะกาง
ใบ  ท าให้มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง 
              ปัจจุบันบ้านโตนดหลวงเป็นหมู่บ้านในเขตปกครอง   หมู่ที่ 9   ต าบลบางเก่า  อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี บ้านโตนดหลวงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี  ประจ าปี 2546  
ด้วยความมุ่งหวังว่าบ้านโตนดหลวงจะพัฒนาสู่ความเป็นหมู่บ้าน  “แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง”  ในโอกาสต่อไป 
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๒.หาดองค์นเรศวร 

                  ต้ังอยู่หมู่ 3 บ้านบ่อใหญ่ ต.บางเก่า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  หาดองค์นเรศวร  คือชายทะเลบ้านบ่อ
ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และท่ีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของบ่อน้ าขนาด
ใหญ่   คนโบราณเล่าสืบทอดกันมาว่าเป็นบ่อน้ าที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพมา     ชะล้างอานม้าชะล้าง
ดาบ หลังจากชนะศึกเมืองทะวาย และเมืองตะนาวศรี  และยกไพร่พลผ่านมา ณ หมู่บ้านแห่งนี้ได้พัฒนาหาด
นเรศวรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ     หาดองค์นเรศวร เป็นหาด
ทรายสวยขนาดเล็ก  เงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว จุดเด่นของที่นี่คือ  ทะเลสวยน้ าใส มี
ทรายหาดสีขาวสะอาดทอดยาวตลอดแนวฝั่ง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว 
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๓.หาดบางเกตุ 

                   ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านบางเกตุ  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี   หาดบางเกตุอยู่ในบริเวณริมชายหาดอ่าวไทย ซึ่ง
มีความสวยงามมีสวนสาธารณะไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในแง่การพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง  ที่หาดบางเกตุมีทั้งโรงแรมหรือจะ
กลางเต็นท์ก็ได้ เป็นชายหาดที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ และสะอาด ตลอดแนวชายหาดจะมีต้นไม้ขึ้นเรียงราย จึง
เหมาะส าหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาเล่นน้ าและพักผ่อน และบริเวณใกล้ชายหาดมีน้อยหน่าที่
มีรสชาติดีที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีสามารถหาซื้อได้บริเวณริมถนนบ้านบางเกตุเท่านั้น ในช่วงเดือนมิถุนายน- 
กันยายน ของทุกปี  
 
 ผลงานของหมู่บ้าน บางเกตุ 

                 - รับรางวัลชมเชยโครงการท้องถิ่นสะอาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๕๐ 
                 - รางวัลทะเลบ้านบางเกตุหาด ๔ ดาว ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
                 - รางวัลรองชนะเลิศโครงการสวยด้วยมือเรา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                 - ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบางเกต ุ
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4. บ้านม่วง   หมู่บ้าน SmartVillage 

           ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8  บ้านม่วง   ต.บางเก่า  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี   เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งสภาพสังคมของชาวบ้านม่วงที่มีอาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมเป็นหลักและนับถือ
ศาสนาพุทธ    เป็นชุมชนที่จดัตั้งขึ้นมาช้านาน   มีประวัติดั้งเดิมเล่ากันมาว่าหมู่บ้านแห่งนี้สมัยก่อนบ้านม่วงไม่ได้
ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเช่นนี้  เรียกกันอยู่ในปัจจุบันนี้เดิมที่มีชนเชื้อสายมอญได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนแห่งนี้  เพ่ือ
ท ามาหากินและมีอาชีพเสริมรายได้อยู่อย่างหนึ่งนั้นคือ  การทอผ้าม่วง  ชาวบ้านสมัยนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  
“บ้านทอผ้าม่วง”  ต่อมาชาวมอญได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อ่ืน  ก็คงเหลือแต่ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่อพยพไปก็อยู่
ต่อที่ชุมชนแห่งนี้  เมื่อเวลาผ่านไปชื่อหมู่บ้านก็ได้เรียกให้สั้นเข้าว่า “บ้านม่วง”  และใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน  
และเป็นไปตามประกาศการจัดตั้งหมู่บ้านของกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  ให้ใช้ชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านม่วง” 

 ผลงานของหมู่บ้าน บ้านม่วง  
- หมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านด้วยมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) 
- รบัรางวัลหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- รางวัลหมู่บ้านปศุสัตว์พัฒนา ปี2542 
- หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเกษตรกรท านาดีเด่น ประจ าปี 254๒ 
- หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ประจ าปี 2548 
- หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- หมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นได้รับคัดเลือกรับ“กองทุนแม่ของแผ่นประจ าปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ” 
- รางวัลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” (Smart village) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๔๙   ของ

กรมพัฒนาชุมชน 
- รางวัลผู้น าชุมชนดีเด่นที่ได้รับมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- หมู่บ้านต้นแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเก่า ประจ าปี 2549 
- หมู่บ้านต้นแบบของ ธกส. ในการบริหารจัดการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัว(การท าบัญชีรับ–จ่าย 

รายครัวเรือนระดับดี) ประจ าปี 2549 
- หมู่บ้านแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการดีเด่น จังหวัดเพชรบุรีประจ าปี 2550 
- ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรีระดับ “มั่งมี ศร ีสุขประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
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ส่วนที่ ๓ 
                 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของการทอ่งเที่ยวในต าบลบางเก่า 

 
                             สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวในต าบลบางเก่า การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของการท่องเที่ยวต าบลบางเก่าสามารถสรุปปัจจัยที่
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 
  การวเิคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มต าบลบางเก่า 
             จุดแข็ง (Strength) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบางเก่า  ซึ่งเทศบาลต าบลบางเก่าสามารถพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ 

2. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลายให้เลือกเดินทาง ทั้ง ทางรถยนต์ ทางรถไฟ 
ทางอากาศมีท่าอากาศยานหัวหินห่างจากต าบลบางเก่า 30 กิโลเมตร 

3. ในต าบลบางเก่ามีร้านอาหารและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง             
ครบครันหลากหลาย มีโรงแรมไว้คอยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  ตลอดจนสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  

4. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ได้ ให้ความส าคัญ
กับนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยว โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
เทศบาลต าบลบางเก่า    (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 

5. ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การลงทุน 
และการศึกษา โดยมีเส้นทางหลักถนนคันกั้นน้ าเค็ม ทิศใต้มุ่งสู่ตัวเมืองชะอ า ทิศเหนือมุ่งสู่
อ าเภอเมืองเพชรบุรีอย่างสะดวก 

6. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้หลายด้าน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

อาชีพและสร้างรายได้ของประชาชน 
8. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและชุมชน 
9. มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มต่างๆในต าบลให้มีความเข้มแข็ง 
10. อาณาเขตเทศบาลต าบลบางเก่ามีขนาดที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการและดูแลแหล่ง

ท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
11. ท าเลที่ตั้งของเทศบาลต าบลบางเก่าติดกับทะเล  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ประมง ซึ่งมแีหล่งอาหารทะเลสด รสชาติอร่อย มีคุณภาพ และราคาถูก  
12. เป็นหมู่บ้านต้นแบบเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร ส่งเสริมและยกระดับสินค้า

การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
13. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการ

ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น โบราณสถานทุ่งเศรษฐี วนอุทยานเขานาง
พันธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นต้น  
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            จุดอ่อน (Weakness)  

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเริ่มเสื่อมโทรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกัด 
เซาะชายหาด 

๒. การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ดีพอ 
๓. ประชาชนในท้องถิ่นขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวที่มี

ตลาดรองรับที่ชัดเจนเท่าที่ควร 
๔. ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือยุวมัคคุเทศก์ที่มีความรู้

ในเรื่องท้องถิ่นบางเก่าอย่างจริงจัง 
๕. สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการบ ารุงรักษาและขาดความสามารถในการ

บริหารจัดการ 
๖. คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรม 
๗. ขาดการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
๘. คุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น ศูนย์บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ 

๙. บุคลากรการท่องเที่ยวในส่วนของภาคบริการเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาต่างประเทศยังอ่อน 
๑๐. ขาดระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงการ

จัดการท่องเที่ยวภายในและประสานการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

๑๑. แหล่งท่องเที่ยวของต าบลบางเก่าที่ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และขาดการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น หาดองค์นเรศวร เป็นต้น 

๑๒. การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวยังไม่เป็นระบบและยังไม่จริงจัง
เท่าท่ีควร 

๑๓. สถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐาน 

              โอกาส (Opportunities) 

๑. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดเพชรบุรี ๑ ใน ๗ เส้นทาง
ท่องเที่ยวภาคใต้ Brand Image  “Royal Paradise ”(แดนฝันทะเลวัง) 

๒. นโยบายภาครัฐ จังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓. วางแผนการตลาด หรือนัยอีกหนึ่งจากการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานลงทุน 
๔. นโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้คน

ไทยท่องเที่ยวในประเทศ 
๕. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บ้าน  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าท าให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
๖. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางเก่า มีแหลงท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการ

ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น การเดินทางไปยังอ าเภอชะอ าเพ่ือไปชายหาด
ชะอ าหรือการเดินทางไปยังอ าเภอบ้านแหลมเพ่ือท่องเที่ยว“โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ”เป็นต้น เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่าน ไปมาได้ 
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๗. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เ อ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

๘. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และด้านการท่องเที่ยว 

          อุปสรรค (Threats) 

๑. ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าท่วมท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  ทั้ง
ด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างสูง 

๒. งบประมาณการจัดสรรจากรัฐบาลและจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น 
เพ่ือการด าเนินงานด้านต่างๆยังไม่เพียงพอ 

                                -   งบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
-   งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๓. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว 
๔. ประชาชนบางส่ วนยั งขาดจิ ตส านึ ก ในการรับผิ ดชอบร่ วมกัน ในการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ขาดการบูรณาการในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
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ส่วนที่๔ 
                     ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวต าบลบางเก่าและกลไกการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
ในแผนส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

              การจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบางเก่า ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์แผนงานและ
โครงการให้ครอบคลุมหลายมิติ อาท ิด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนและทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบางเก่า ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์และเปูาประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
จึงต้องมียุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกท าลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสมสะดวก
และบริการที่มีคุณภาพ  จึงก าหนดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เปูาประสงค์
เปูาหมายพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้  

   วิสยัทัศน์ 
             “  ต าบลบางเก่าน่าเที่ยว  ชุมชนมีส่วนร่วม  ก้าวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล  ” 

   เป้าประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวให้ทั่วถึง 
๒. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความม่ันคงทางสังคมสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเน้นการลงทุนอุตสาหกรรม  

        พาณิชยกรรมที่สร้างมูลค่าและคุณค่า สร้างรายได้และกระจายรายไดใ้นพ้ืนที ่
   4.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เป้าหมาย 

๑. มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในทุกๆดา้นของทอ้งถิ่น ให้มีความพร้อมเพรียงเพ่ือรองรบัการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ ถนน ไฟฟูา ประปา ระบบระบายน้ า ซึ่งต้องพัฒนาให้สัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
๓. ประชาชนในท้องถิ่นสร้างรายได้และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
๔. ประชาชนสืบสานและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา 
๓. เพ่ิมการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมใน

ชุมชน และส่งเสริมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการ 
๔. ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
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      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบางเก่า (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นเครื่องมอื ประกอบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต าบลบางเก่าโดยก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว    
                เปูาประสงค ์
                -เพ่ือให้ต าบลบางเก่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงข่ายเส้นทาง
คมนาคม ครอบคลุม มีมาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดความประทับใจ 
                กลยุทธ์ 

๑. พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าฯลฯ 
๒. ขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึงพร้อมไฟฟูาสาธารณะ 
๓. พัฒนาระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
                เป้าประสงค์ 
                - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและน าไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
และด ารงชีพได้อย่างพอเพียง 
                กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยแปรรูปสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐานเพ่ิมมูลค่า และรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและ
การท่องเที่ยว   

                 เป้าประสงค์ 
   - เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของต าบลบางเก่า เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น      
              -เพ่ือเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและทั้งชาวต่างประเทศเกิดความ
ประทับใจ ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวอีก 
              -เพ่ือให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่คงความสวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวเสริมอ่ืนให้คนรุ่นต่อไปได้มาเยี่ยมชม 
            กลยุทธ์ 

๑. สรรหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายนอกเหนือจากชายหาดให้มีศักยภาพในการ
ดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยว  

๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลายและสม่ าเสมอ 

ยทุธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              เป้าประสงค์ 
               - เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               - เพ่ือให้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปเป็นมรดกให้คนรุ่นหลัง
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากข้ึน 
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              กลยุทธ์ 
๑.  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. จัดกิจกรรมหลากหลายเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่และ

อนุรักษ์ให้สืบไป 
๓. ด าเนินการฟื้นฟูและสืบทอดให้กับเยาวชน 
๔. สร้างจิตส านึกและรณรงค์เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม วิถี

ชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กลไกการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ในแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลบางเก่า   

พ.ศ.๒๕๖๑ไปสู่การปฏิบัติ 

                            การที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลบางเก่า พ.ศ.25๖๑ – 256๔ ให้
บังเกิดผล ในการปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์   ภารกิจ วัตถุประสงค์ และ
เปูาประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์นั้น  จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางเก่า  
โดยเทศบาลต าบลบางเก่าจะต้องด าเนินการตามกลยุทธ์แนวทางด าเนินการตามความเหมาะสมและจะต้องให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมต่อการด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผน  ตั้งแต่
ร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมด าเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน  รวมทั้งร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง   อันเป็นการผนึกพลังสังคมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการจัดกลไกและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย
การจัดท าและใช้แผนระดับต่างๆ  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณ      รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนาสร้างองค์ความรู้  เพ่ือหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผลโดยมีเปูาหมายร่วมกัน   คือการส่งเสริมพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้าง
รายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืนดังนี้  
 
                             ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การถ่ายทอดแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล
ต าบลบางเก่า พ.ศ.25๖๑–256๔ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติตลอดจนความ
ร่วมมือในการรวมทั้งการ ติดตามประเมินผลจากภาคีการพัฒนาโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้  

         
               การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มภาคีการพัฒนา   จัดให้มีกระบวนการสร้างความรู้

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลบางเก่า 
พ.ศ.25๖๑-256๔ โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนที่จะสนับสนุนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้ง
รณรงค์ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์และแนวทางมาตรการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายการพัฒนาฟ้ืนฟู
และกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในต าบลบางเก่าและจะได้
น าไปก าหนดเป็นกรอบแผนงาน / โครงการ และวางแผนด้านงบประมาณก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์และความส าคัญของภาคีพัฒนา
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว   โดยผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างให้เห็นถึงความส าคัญและเกิดจิต
สาธารณะ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจและร่วมกันบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม 


