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คํานํา 

นโยบายในการพัฒนาบริการและสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ ทองเท่ียว

แหงเอเชีย โดยกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ท่ีพัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน การ เขาถึง

แหลงทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยท่ีเปนเอกลักษณ การ กําหนด

มาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ซ่ึงเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก ฝาย 

เพ่ือสงเสริมใหการทองเท่ียวของไทยไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุเปาหมายไดประโยชนดวยกันทุก 

ฝายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกลาวมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเท่ียวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับ 

ทองถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหการทองเท่ียวแหง 

ประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเท่ียวใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนอกจากนี้งานดาน การ

สงเสริมการทองเท่ียวยังเปนภารกิจตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมดานการทองเท่ียวควรมีแนวทางในการดําเนินการ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและการทองเท่ียวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการสงเสริมการทองเท่ียว 

ตามท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการทองเท่ียว  

เทศบาลตําบลชะเมา เห็นวาการจัดทําแผนการสงเสริมการทองเท่ียวเทศบาลตําบลชะเมา เปนสิ่งสําคัญ

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงกระทํา เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง

และเหมาะสมซ่ึงตองใชการวางแผนอยางเปนระบบ จากนั้นก็นําแผนงานและโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมีการ

กํากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงไดจัดทํา แผนการสงเสริมการทองเท่ียว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ึน องคเทศบาลตําบลชะเมา 

        เทศบาลตําบลชะเมา 

       อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           หนา 

สวนท่ี 1   ขอมูลพ้ืนฐาน 

   - ขอมูลพ้ืนฐานตําบลชะเมา 

 

สวนท่ี 2   พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของและยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเท่ียว 

   

สวนท่ี 3   แผนการสงเสริมการทองเท่ียว 

 - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

สวนท่ี 1    

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 

  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนเทศบาลตําบลชะเมา  ประกาศเม่ือวันท่ี 2  กันยายน  2556  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 6  

กันยายน  2556  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปากพนัง  โดยอยูหางอําเภอปากพนังประมาณ 23 กิโลเมตร 

และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 22 กิโลเมตร  และมีอาณาเขตการปกครอง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตําบลบางจาก  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

  ทิศใต  ติดกับ ตําบลดอนตรอ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

  ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลคลองนอย  และตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง 

  ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 

 1.2 เนื้อท่ี 

  เทศบาลตําบลชะเมา  มีเนื้อท่ีประมาณ  24.64  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนเนื้อท่ีประมาณ  

15,400  ไร 

 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เปนพ้ืนท่ีราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตร  มีน้ําทวมขังชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  

ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนของทุกป  สวนฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน  และในตําบลชะเมา  จะมีปญหาในดาน

การกักเก็บน้ําไวในชวงฤดูแลงหรือในชวงท่ีตองการใชน้ํา  เพราะไมมีแหลงเก็บน้ําสํารองเพ่ือใชในยามขาดแคลน

น้ํา 
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1.4 จํานวนหมูบาน 

  ตําบลชะเมา  มีหมูบานท้ังหมด  7  หมูบาน  ประกอบดวยหมูบาน  ดังตอไปนี้  

หมูท่ี 1 บานทวดลุง นายวินัย ทองประเสริฐ ผูใหญบาน 

หมูท่ี 2 บานวัดลาว นายประสาน ผุดวัฒน ผูใหญบาน 

หมูท่ี 3 บานบางมูลนาก นายวิษณุ ระวัง ผูใหญบาน 

หมูท่ี 4 บานปากเนตร นายวิทยา นุนชวย ผูใหญบาน 

หมูท่ี 5 บานตนง้ิว นายมนูญ รัตนภูมี ผูใหญบาน 

หมูท่ี 6 บานบางมะพราว นายสมยศ คงสืบ กํานันตําบล 

หมูท่ี 7 บานอาวเคียน นายสมศักดิ์ศรี กลับรอด ผูใหญบาน 

 1.5 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล 

  จํานวนเทศบาล    -  แหง 

  จํานวนสุขาภิบาล  -  แหง 

 

 1.6 ประชากร 

  จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  1,126  ครัวเรือน  (ขอมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2559)  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

1 บานทวดลุง 189 

2 บานวัดลาว 227 

3 บานบางมูลนาก 169 

4 บานปากเนตร 85 

5 บานตนง้ิว 66 

6 บานบางมะพราว 184 

7 บานอาวเคียน 206 

รวม 1,126 
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จํานวนประชากรท้ังสิ้น  3,541  คน  แยกเปน 

  ชาย   1,776  คน 

  หญิง  1,765  คน 

(ขอมูล  ณ  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2559) 

  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนประชากร 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บานทวดลุง 302 320 622 

2 บานวัดลาว 346 361 707 

3 บานบางมูลนาก 300 282 582 

4 บานปากเนตร 135 137 272 

5 บานตนง้ิว 115 105 220 

6 บานบางมะพราว 244 243 487 

7 บานอาวเคียน 334 317 651 

รวม 1,776 1,765 3,541 

 

ท่ีมา  :  งานทะเบียนราษฎรและบัตร  อําเภอปากพนัง 

 

2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

2.1 การคมนาคม/ขนสง 

  การคมนาคมในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลชะเมา สามารถใชการคมนาคมทางบก  ซ่ึงสามารถ

ติดตอกันไดระหวางอําเภอกับอําเภอ ตําบลกับตําบล และตําบลกับหมูบาน ซ่ึงมีถนนลาดยางสายปากเนตร – 

ทางพูน ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมสายหลัก  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร   

2.2 การไฟฟา 

 การใหบริการดานการไฟฟา ในเขตเทศบาลตําบลชะเมา ขณะนี้ไดขยายขอบเขตออกไป

กวางขวาง  ครอบคลุมทุกหมูบาน โดยอยูในการควบคุมดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอปากพนัง 
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2.3 การประปา 

การใหบริการการประปาอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชะเมา แตยังไมสามารถ

ใหบริการไดท่ัวถึง  จะมีเขตจําหนายประปาเฉพาะท่ีมีถนนผาน  และถนนซอยบางสวน  มีผูใชน้ําประปาท้ังหมด  

556  ครัวเรือน  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตนําประปา  จํานวน  8  แหง 

2.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม 

การใหบริการดานโทรศัพท  อยูในความรับผิดชอบขององคการโทรศัพทเขตอําเภอปากพนัง ขณะนี้

ยังไมสามารถใหบริการไดท่ัวถึง  

 2.5 แหลงน้ําธรรมชาติ/แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

  - ลําน้ํา, คลอง   จํานวน  7 แหง 

  - บึง, หนอง  และอ่ืน  จํานวน  2 แหง 

  - บอน้ําตื้น   จํานวน  2 แหง 

  - บอโยก    จํานวน  - แหง 

 2.6 ขอมูลอ่ืนๆ 

  2.6.1 มวลชนจัดตั้ง 

   - ลูกเสือชาวบาน   1   รุน      จํานวน 78  คน 

   - อาสาสมัครสาธารณะมูลฐานชุมชน  1  กลุม   จํานวน  35  คน 

   - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  มี 1 รุน   จํานวน  45  คน 

  2.6.2 การรวมกลุมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

   - กลุมเกษตรกรทํานา จํานวน  2 กลุม 

   - กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน  2 กลุม 

   - กลุมแมบาน  จํานวน  3 กลุม 

   - กลุมออมทรัพย  จํานวน  4 กลุม 

   - กลุมเกษตร  จํานวน  1 กลุม 

   - กลุมเกษตรกรลูกทุง จํานวน  1 กลุม 

   - กลุมขาวชุมชน  จํานวน  1 กลุม 

   - กลุมทํานาขาวศูนย จํานวน  1 กลุม    

 2.7 ศักยภาพในตําบล 

  2.7.1 ศักยภาพของเทศบาลตําบล 

   - จํานวนบุคลากร   จํานวน  19 คน 

    ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  12 คน 

    ตําแหนงในกองคลัง  จํานวน    4 คน 

    ตําแหนงในกองชาง  จํานวน    3 คน 
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2.7.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

    ประถมศึกษา   จํานวน    3 คน 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน    - คน 

    อนุปริญญา   จํานวน    2 คน 

    ปริญญาตรี   จํานวน  11 คน 

    สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน    3 คน 

 

 2.8 ดานการเมือง  การบริหาร 

  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลชะเมา  โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

 

ผูบริหารเทศบาลตําบลชะเมา 

   

1. นายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

2. นายจรินทร สอ้ิงทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

3. นายวิโรจน สุขเก้ือ รองนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

4. นางอารี กองทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

5. นายสมชาย แรกรุน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

   

1. นายภักดี ไฝขาว ประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

2. นายอุดร จินดาวงค รองประธานสภาเทศบาลตําบลชะเมา 

3. นายบุญเทือง โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

4. นายสาทิพย โอเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

5. นายบุญพา ทองประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

6. นายไพโรจน ปญญาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

7. นายสุเทพ ทิพยเสวก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 1 

8. นายกําพล มากจริง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

9. นายไพศาล เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

10. นายทนงศักดิ์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

11. นายสําราญ ทองแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 

12. นางบุญกอง หวามา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะเมา  เขต 2 
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กํานัน/ผูใหญบาน  ตําบลชะเมา 

   

หมูท่ี 1 นายวินัย ทองประเสริฐ ผูใหญบาน 

 นายสุนทร โอเรือง ผูชวยผูใหญบาน 

 นางเพ็ญศรี เลขาพันธ ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 2 นายประสาน ผุดวัฒน ผูใหญบาน 

 นายบุญเสริม เพชรชูวงค ผูชวยผูใหญบาน 

 นางจินตนา แสงมณี ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 3 นายวิษณุ ระวัง ผูใหญบาน 

 นายอนันต สุขเก้ือ ผูชวยผูใหญบาน 

 นางสากล มากจริง ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 4 นายวิทยา นุนชวย ผูใหญบาน 

 นางภิรมณ จิตอํานวย ผูชวยผูใหญบาน 

 นายวิสุทธิ์ ภูนฤมิต ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 5 นายมนูญ รัตนภูมี ผูใหญบาน 

 นายประภาส แกวรัตน ผูชวยผูใหญบาน 

 นางอวยพร กวมทรัพย ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 6 นายสมยศ คงสืบ กํานันตําบล 

 นางสังวาล พรหมสืบ ผูชวยผูใหญบาน 

 นายสมควร ไชยสมาน ผูชวยผูใหญบาน 

    

หมูท่ี 7 นายสมศักดิ์ศรี กลับรอด ผูใหญบาน 

 นายสุคนธ พุมทอง ผูชวยผูใหญบาน 

 นายสุรชัย ทองแกว ผูชวยผูใหญบาน 

 2.9 รายไดของเทศบาลตําบลชะเมา 

  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

1. รายไดจากภาษีอากร    12,897,904.46   บาท 

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร       555,535.84   บาท 
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3. เงินอุดหนุนท่ัวไป     4,205,490.17    บาท 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค   5,830,500.00    บาท 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

1. รายไดจากภาษีอากร             11,853,474.44   บาท 

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร                653,016.64   บาท 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป     4,434,097.00   บาท 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค           12,251,200.00   บาท 

 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

1. รายไดจากภาษีอากร             13,304,131.81   บาท 

2. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร                737,267.76   บาท 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป     4,110,702.00   บาท 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค           14,146,008.00   บาท 

 

2.10  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น 

1. การใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม  2556 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,811  คน 

- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,348  คน 

- คิดเปนรอยละ 83.53 % 

- บัตรเสีย   จํานวน      46  คน 

- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน        6  คน 

  2. การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  เม่ือวันท่ี 1  ธันวาคม  2556 

- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,811  คน 

- ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 2,348  คน 

- คิดเปนรอยละ 96 % 

- บัตรเสีย   จํานวน      89  คน 

- บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน       1  คน 
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2.11 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

  - เปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทําการเกษตรทุกชนิด 

  - มีสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตําบล  ไดแก  ขาวเกษตรอินทรีย   

  - เซลเทลลา คลินิกเวชกรรมแผนไทย  เลขท่ี 51 หมูท่ี 5 ตําบลชะเมา 

    อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80330   

    โทร/แฟกซ  075-399811-12  มือถือ 081-892-3846 

 

สวนท่ี 2 

พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของและยุทธศาสตรแผนการสงเสริมการทองเท่ียว 

 

นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

1. พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหเปนแหลงทองเท่ียว เชน ปรับปรุงภูมิทัศนและเสนทาง 

ทองเท่ียวใหพรอม รณรงคการท้ิงขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ ตลอดถึงสงเสริมการจัดการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับอาชีพ 

การเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน  

2. สงเสริมการดูแลรักษาความสะอาดภายในบาน และนอกบาน โดยเฉพาะสองขางถนน  

3. สรางจิตสํานึกของประชาชนใหรักและชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน แมน้ํา

คลองชะเมา โดยการใหเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบ  

 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  

1. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวและเรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน 

เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัยและสุขอนามัย  

2. พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูแลว สงเสริม 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน  

3. สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีและภายในจังหวัด  

4. สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว  

5. ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ  

6. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเพ่ือยกระดับแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจัก  
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เปาหมายการทองเท่ียวของเทศบาลตําบลชะเมา  

1. รวมกันสรางเปาหมายท่ีเราตองการ ตองการเห็นการทองเท่ียวของเราเปนเชนไร ?  

- มีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ศาสนา  

- อยากใหตําบลชะเมาเปนแหลงทองเท่ียวทางการเกษตรอยางเต็มรูปแบบ  

- คนในตําบลชะเมามีแหลงรายไดทางการทองเท่ียวเสริม  

- อยากใหนักทองเท่ียวประทับใจในสินคาพ้ืนบาน และบริการของคนในชุมชน  

- อยากใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงทองเท่ียว ชวยกันดูแลรักษา    

  ทรัพยากรธรรมชาติ  

- อยากใหแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีตําบลชะเมาเปนท่ีรูจัก  

 

 

มิติดานสิ่งแวดลอม  

- อยากใหประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟอกัน รวมกันพัฒนาพ้ืนท่ีเหมือนในอดีต  

- อยากใหตําบลชะเมามีความสะอาด ไมท้ิงขยะลงในแมน้ําลําคลอง และสองขางทางถนน  

 

มิติในดานเศรษฐกิจ  

- คนในทองถ่ินมีงานทํา  เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 

- ไมมีปญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข  

- ชุมชนมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป 
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ปจจัยเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ช่ือปญหา 

 

สภาพปญหา 

1. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.1 การคมนาคมชํารุด ไมสะดวกตอการคมนาคม - สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

1.2 การระบายน้ําไมสะดวกมีผลใหน้ําทวมขัง - เม่ือเกิดฝนตกหนัก หรือน้ําทวมชองทางระบายน้ํา 

ระบายไมทัน 

2. ปญหาดานแหลงน้ํา  

2.1 ภาชนะเก็บน้ํามีไมเพียงพอในฤดูแลง 

2.2 แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรมีไมเพียงพอ 

- เกิดปญหาเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพ่ือ

การเกษตรตื้นเขิน และมีนอย และประสบปญหา 

เกือบทุกหมูบานของตําบล 

3. ปญหาดานเศรษฐกิจ  

3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เม่ือเทียบกับ 

ตนทุน 

- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนไดรับปญหาเกือบทุกป 

โดยเฉพาะขาว ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ และถูก 

พอคาคนกลางเอาเปรียบ 

3.2 ปญหาดานรายไดไมเพียงพอตอการประกอบ 

อาชีพ 

- ประชาชนมีอาชีพดานเกษตรกรรม รอยละ 80 ซ่ึงมี

ผลตอการมีรายได ถาหากราคาพืชผลตกต่ํา พลอยให

เกิดปญหาดานรายไดมากข้ึน 

3.3 ปญหาดานตลาด - ตลาดและสถานท่ีรับซ้ือสินคาสวนใหญอยูหางไกล 

และใชเวลามากในการขนสงสินคาเพ่ือจําหนาย 

3.4 ประชาชนไมคอยมีความรูดานวิชาการในการ 

ผลิต 

3.5 การสงเสริมกลุมอาชีพมักประสบความลมเหลว 

- สวนใหญประชาชนไมคอยใหความสําคัญ ในการ 

อบรมเชิงวิชาการ ดานวิชาการ ดานเทคนิคตางๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ในการเพ่ิมรายไดและผลผลิต 

3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว มี

นอย 

- รัฐอุดหนุนกองทุนตางๆ ใหกลุมอาชีพ และกลุม 

เกษตรกร แตการปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุม 

 - ศักยภาพในพ้ืนท่ี มีแหลงทองเท่ียวหลายแหง แตไม

มีงบประมาณ บางแหงมีเอกชนครอบครอง และยัง

ขาดการประชาสัมพันธ 

 - สถานท่ีทองเท่ียวมีสภาพไมคอยสวยงาม จึงไมเปน 

ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว 
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4.ปญหาดานสังคม  

4.1 การบริการดานสาธารณูปการมีนอย - สิ่งสาธารณูปการ เชน ตูโทรศัพท สวนสาธารณะ 

สวนพักผอนมีนอยมาก ซ่ึงเปนผลตอการพัฒนาดาน 

บุคคล เพ่ือพัฒนาดานจิตใจ 

4.2 ประชาชนดอยโอกาสทางขาวสารขอมูล - สถานท่ีใหขาวสารทางราชการมีเพียงรอยละ 20 

ของตําบล ทําใหโอกาสรับรูขาวสารมีนอย 

4.3 การสงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรมยังไมจริงจัง - เยาวชน และประชาชนท่ัวไป สวนใหญหาง 

กิจกรรมดานศาสนา ไมใหความสําคัญหรือสืบสาน 

วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมูบานตําบล รวมถึงภูมิ 

ปญญาทองถ่ิน 

5. ปญหาดานสาธารณสุข และอนามัย  

5.1 ปญหาโรคระบาด และโรคติดตอ - พ้ืนท่ีความเสี่ยงท่ีจะไดรับเชื้อหรือปวยเปนโรค 

ไขเลือดออก 

 - อุปกรณการปองกันมีนอย เชนเครื่องพนหมอกควัน 

มีนอย แตตองดําเนินการท้ังตําบล 

6. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  

6.1 จิตสํานึก และการใหความสําคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

-สภาพพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนหรือประสบปญหา 

ของตําบลซ่ึงมาจากการใชปุยเคมีมากและสภาพดิน  

6.2 ปญหาดินเปรี้ยว เปนกรด-ดาง  -ราษฎรบางสวนของตําบลยังขาดจิตสํานึกใน การ 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการบุกรุกท่ี 

สาธารณะ เพ่ือทําการเกษตร โดยไมคํานึงถึงปญหาท่ี  

6.3 ปญหาปาไมถูกทําลาย -มีการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทํา

การเกษตร ทําไหปาไมถูก ท าลายโดยไมมีการปลูก

ตนไมยืนตนทดแทน 

ตามมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ปญหาดานการเมือง การบริหาร 

7.1 บุคลากรไมคอยมีความรู ความเขาใจเทาท่ีควร

7.2 ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวมนอย 

7.3 การพัฒนาดานรายได ไมดีเทาท่ีควร 

- สมาชิกบางสวนยังไมคอยมีความเขาใจเก่ียวกับ การ

บริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแกไข ระเบียบ

ใหม 

 - ประชาชนสวนใหญของตําบล ไมคอยให 

ความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการ ประชาชนไม 

คอยมีเวลา และขาดความเขาใจท่ีถูกตองตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

 - สภาพปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บ ประชาชนไมคอย 

ใหความรวมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เปนเหตุให

การจัดเก็บ และการพัฒนารายได ไมมี ประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 การบริการดานสาธารณูปการมีนอย  

  

  

  

  

  

  

 



สวนท่ี 3    

แผนสงเสริมการทองเท่ียวเทศบาลตําบลชะเมา 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 

โครงการกอสรางสวนสาธารณะ

พรอมสนามกีฬา 

เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีออก

กําลังกายท่ีมีสภาพแวดลอมท่ี

สะอาดและสะดวก 

300,000.- 

( ป 2562) 

สิ่งแวดลอมนาอยู 

นาอาศัย 

สถานท่ีสะอาดและ

มีสภาพแวดลอมท่ี

นาอยู นาอาศัย 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดทําสวนหยอมปลูก

ตนไมในชุมชน 

เพ่ือความสะอาดและรักษา

สิ่งแวดลอมใหนาอยูยิ่งข้ึน 

100,000.- 

( ป 2561) 

ชุมชน ชุมชนมีสถานท่ี

สะอาดและมี

สภาพแวดลอมท่ีนา

อยูนาอาศัย 

สํานักปลัด 

3 โครงการกอสรางศาลทวดลุงหมูท่ี 

1 

เพ่ือใหประชาชนไดสักการบูชา 200,000.- 

( ป 2560) 

 

ประชาชนท่ัวไป ไดมีสถานท่ี

สักการบูชาและยึด

เหนี่ยวจิตใจ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางศาลาริมน้ําในวัด

ไตรสุวรรณาราม หมูท่ี 4 (วัดปาก

เนตร) 

เพ่ือใชสําหรับจัดงานประเพณี

วันลอยกระทงและอ่ืนๆ 

350,000.- 

(ป 2562) 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตําบลชะเมาและ

พ้ืนท่ีตําบล

ใกลเคียง 

มีสถานท่ีในการจัด

งานประเพณีวัน

ลอยกระทงและ

อ่ืนๆ 

สํานักปลัด 



ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

ผูรับผิดชอบ 

5 โครงการประเพณีทองถ่ิน หมูท่ี 3 

- ทําบุญใหทานไฟ 

- ทําบุญวันข้ึนปใหม 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชนประชน

ท่ัวไปรวมประเพณีทองถ่ิน 

15,000.- นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรูจักประเพณี

ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดประเพณีทองถ่ินหมูท่ี 

4 

- ทําบุญใหทานไฟ 

- กิจกรรมลอยกระทง 

- กิจกรรมลากพระ 

- กิจกรรมเขาพรรษา 

 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชนประชน

ท่ัวไปรวมประเพณีทองถ่ิน 

15,000.- นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรูจักประเพณี

ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

7 โครงการประเพณีทองถ่ิน หมูท่ี 7 

- ทําบุญใหทานไฟ 

- ทําบุญข้ึนปใหม 

- บรรพชาภาคฤดูรอนสามเณร 

- ลอยกระทง 

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชนประชน

ท่ัวไปรวมประเพณีทองถ่ิน 

15,000.- นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ไดรูจักประเพณี

ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดงานประเพณีวัน

สําคัญ วันสงกรานต รดน้ําดําหัว

ผูใหญ 

เพ่ือสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

ของชาติ และทองถ่ิน 

200,000.- ผูสูงอายุ ประชาชนไดรวม

ประเพณีทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

 



 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ 

(บาท) 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

ผูรับผิดชอบ 

9 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห

หมรับเทศกาลเดือนสิบ 

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของ

จังหวัด และประเพณีทองถ่ิน 

12,000.- นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนไดรวม

ประเพณีทองถ่ิน 

และเปนวัฒนธรรม

ของจังหวัด 

สํานักปลัด 

10 โครงการสนับสนุนประเพณีลอย

กระทง 

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของ

จังหวัด และประเพณีทองถ่ิน 

12,000.- นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนไดรวม

ประเพณีทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

11 โครงการสนับสนุนประเพณีชัก

พระ 

เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประจํา

ภาคใต และประเพณีทองถ่ิน 

30,000.- นักเรียน เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือสืบทอด

วัฒนธรรมประจํา

ภาคใต และ

ประเพณีทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

 


