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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เทศบาลต าบลบางนอน 

ส่วนท่ี ๑ 
 

บทน า 
 
๑.๑ ความหมายของแผนพฒันาสามปี 
    หมายถึง    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน     
ยุทธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันา ที่จ ัดท าขึ้นส าหรบั
งบประมาณแต่ละปีซึ่งมคีวามต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรงุเป็นประจ าทกุปี 
 
๑.๒ ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) ของเทศบาลต าบลบางนอนเป็นการแปลงแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันาไปสูก่ารปฏบิตัโิดยมหีลกัคดิทีว่่า ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาหนึ่งๆจะมแีนวทางการพฒันาไดม้ากกว่าหนึ่ง
แนวทาง และภายใตแ้นวทางการพฒันาหนึ่ง จะมโีครงการ / กจิกรรมทีจ่ะตอ้งน ามาด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุง่หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และวสิยัทศัน์ในทีส่ดุ 
 
๑.๓ วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

   แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนทีม่คีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดงันัน้เทศบาล
ต าบลบางนอนมวีตัถุประสงคใ์นการจดัท าแผนสามปีเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยน าโครงการ/กจิกรรมจากแผนพฒันาสามปีในปีทีจ่ะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดั ท างบประมาณ 
เพือ่ใหก้ระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบ และผา่นกระบวนการการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 
๑.๔ ขัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) เทศบาลต าบลบางนอนไดก้ าหนดขัน้ตอนในการ
จดัท าไวด้งันี้ 
       ขัน้ตอนที ่๑ การเตรยีมการจดัท าแผน 
  เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบการจดัท าแผนพฒันาสามปีเขา้พบผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อชี้แจงวตัถุประสงค ์
ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสามปี เพือ่ใหผู้บ้รหิารทราบถงึภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนินการเสนอ
โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี ผ่านปลดัเทศบาลต าบลบางนอน ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่อนุมตัแิละแจง้โครงการทีร่บั
อนุมตัใิหค้ณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ทราบ 
  ขัน้ตอนที ่๒ การคดัเลอืกยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ สรปุยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทัง้ปญัหาความต้องการของท้องถิ่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ เพือ่รว่มกนัพจิารณาคดัเลอืกยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาทีส่มควรน ามาใชเ้ป็น
แนวทางการจดัแผนพฒันาสามปี เป็นกรอบในการพจิารณาจดัท าโครงการ / กจิกรรมในแผนพฒันาสามปี 
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ขัน้ตอนที ่๓ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ด าเนินการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อ
การจดัท าแผนพฒันาสามปี เพื่อเป็นขอ้มูลทีจ่ะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพฒันาโครงการ / กจิกรรมได้อย่าง
ถกูตอ้งโดยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะเกบ็ขอ้มลูทัง้ภายในองคก์รและขอ้มลูภายนอก 
  ขัน้ตอนที ่๔ การก าหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา 
  พจิารณาคดัเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันามาจัดท าเป็นวตัถุประสงค์ของแนว
ทางการพฒันา โดยพิจารณาคดัเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี พร้อมทัง้
พจิารณาก าหนดโครงการ / กจิกรรมการพฒันาทีจ่ะตอ้งด าเนินการตามแนวทางทีค่ดัเลอืก 
  ขัน้ตอนที ่๕ การจดัท ารายละเอยีดโครงการ / กจิกรรมการพฒันา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาคดัเลอืกโครงการทีส่อดคล้องกบั
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต งบประมาณ และ
ผูร้บัผดิชอบ โดยเน้นการศกึษารายละเอยีดของกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปีเพื่อสามารถ
น าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต้่อไป 
  ขัน้ตอนที ่๖ การจดัท ารา่งแผนพฒันาสามปี 
  จดัเวทปีระชาคมเพือ่เสนอรา่งแผนพฒันาสามปีและรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ           แลว้
น าไปปรบัปรงุแผนพฒันาสามปีใหส้มบรูณ์ พรอ้มทัง้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่พจิารณา 
  ขัน้ตอนที ่๗ การอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
  ผู้บรหิารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตัิร่างแผนพฒันาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิน่ และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีและน าไปปฏบิตัิ 
 
๑.๕ ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 

แผนพฒันาสามปี เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยให ้เทศบาลต าบลบางนอน ไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบให้ 
เหน็ถงึความเชือ่มโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ทีอ่าจมคีวามเชือ่มโยงและสง่ผลทัง้ในเชงิสนบัสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อสามารถน ามาตดัสนิใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใชท้รพัยากรการบรหิาร (เงนิ 
คน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ ) ของเทศบาลต าบลบางนอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสงูสดุแกป่ระชาชนในชมุชน 
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ส่วนท่ี ๒ 
 

 
สภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐานท่ีส าคญัของเทศบาลต าบลบางนอน 

 
 ๒.๑ สภาพทัว่ไป 
(๑)  ด้านกายภาพ 
 

 ท่ีตัง้     เทศบาลต าบลบางนอน  ตัง้อยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑  หมู่ที่ ๓  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางนอน      
อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง พกิดั ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มปีระกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตัง้
เป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางนอนตัง้แต่วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๓๘ ต่อมามปีระกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตัง้เป็น
เทศบาลต าบลบางนอนเมือ่วนัที ่๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  และมดีวงตราประจ าต าบลเป็นรปูพระพุทธรปู     ปางไสยาสน์ 
(พระนอน)  

เทศบาลต าบลบางนอน  ตัง้อยู่ห่างจากทีว่่าการอ าเภอเมอืงระนองประมาณ  ๔  กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 
๔๓,๘๔๐ ไรห่รอื ๗๐.๑๔ ตารางกโิลเมตร 
 อาณาเขต  เทศบาลต าบลบางนอน มอีาณาเขตตดิต่อ ดงันี้ 
  ทศิเหนือ ตดิต่อกบั ต าบลทรายแดง     อ าเภอเมอืงระนอง 
      ต าบลปากน ้า        อ าเภอเมอืงระนอง 
  ทศิใต ้  ตดิต่อกบั ต าบลเขานิเวศน์     อ าเภอเมอืงระนอง 
      ต าบลบางริน้         อ าเภอเมอืงระนอง     
  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ต าบลหาดสม้แป้น   อ าเภอเมอืงระนอง 
      อ าเภอละอุน่ 
  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ต าบลปากน ้า         อ าเภอเมอืงระนอง  
 ลกัษณะภมิูประเทศ 

  สภาพพืน้ทีแ่ละลกัษณะภมูปิระเทศของต าบลบางนอน บรเิวณตอนกลางของต าบลมลีกัษณะพืน้ที่
เป็นทีร่าบคอ่นขา้งน้อย สว่นทีล่าดชนัถงึภเูขาอยูท่างทศิตะวนัออกของต าบล  พืน้ทีร่าบรมิถนนเพชรเกษมเป็นพืน้ที่
ผา่นการท าเหมอืงแร่มาก่อนจงึเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่ (ขมุเหมอืง) โดยมพีืน้ทีภู่เขา ประมาณ ๗๐ % พืน้ทีร่าบ ๓๐ 
% ของจ านวนพืน้ทีท่ ัง้หมด   

ลกัษณะภมิูอากาศ 
  สภาพภูมอิากาศไม่รอ้นจดัหรอืหนาวจดัเกนิไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดอืนเนื่องจาก
ไดร้บัอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้ในชว่งเดอืนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทกุปี 
       เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๔  หมูบ่า้น ดงันี้ 

หมูท่ี ่๑ บา้นบางนอนใน    
หมูท่ี ่๒  บา้นเขาพรกิไทย  
หมูท่ี ่๓ บา้นบางนอนนอก  
หมูท่ี ่๔ บา้นหลุมถ่าน  

  ไมม่พีืน้ทีส่ว่นหนึ่งสว่นใดคาบเกีย่วอยูใ่นเขตรบัผดิชอบขององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ 
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(๒)  ด้านการเมือง 
        ประชากร   แยกตามหมูบ่า้น  รวม  ๔  หมูบ่า้น  ดงันี้ 
หมูท่ี ่ ช่ือหมู่บา้น หลงัคาเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

บา้นบางนอนใน 
บา้นเขาพรกิไทย          
บา้นบางนอนนอก 
บา้นหลุมถ่าน  

1,428 
3,408 
2,058 
  525 

1,652 
2,702 
1,732 
   452 

1,641 
2,793 
1,781 
410 

3,293 
5,495 
3,513 
862 

รวม  7,419 6,538 6,625 13,163 
(ขอ้มลู  ณ  เดอืน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9  จากส านกัทะเบยีนอ าเภอเมอืงระนอง กรมการปกครอง) 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

  บา้นบางนอนใน 
  บา้นเขาพรกิไทย 
  บา้นบางนอนนอก 
  บา้นหลุมถ่าน 

๑,๐๔๓ 
๑,๕๗๖ 
๑,๒๕๙ 
๒๘๘ 

๑,๐๒๘ 
๑,๗๑๗ 
๑,๒๖๖ 
๒๖๗ 

๒,๐๗๑ 
๓,๒๙๓ 
๒,๕๒๕ 
๕๕๕ 

ขอ้มลูการเลอืกตัง้ 
สมาชกิสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรี
ต าบลบางนอน   
เมือ่วนัที ่๒๕ 
มนีาคม ๒๕๕๕ 

 รวม ๔,๑๖๖ ๔,๒๗๘ ๘,๔๔๔  
 

(๓)  ด้านเศรษฐกิจ 
 (๓.๑) ประชาชนต าบลบางนอนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  รบัจา้ง  คา้ขาย  ฯลฯ  ผลผลติทาง
การเกษตรกรรมทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ ปาลม์น ้ามนั  ยางพารา  มะพรา้ว  เป็นตน้  (รวมพืน้ทีป่ลูกผลผลติทางการเกษตร  
๘,444.85  ไร ่: ขอ้มลูจากส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงระนอง) 
 (๓.๒) ภายในเขตเทศบาลต าบล  มธีนาคาร  ๑  แห่ง , โรงแรม  ๑  แห่ง , รสีอรท์ 19 แห่ง ,ป ัม๊น ้ามนัและ
ก๊าซ 5 แห่ง ,โรงงานอุตสาหกรรม  ๑1 แห่ง , สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด ๕๐ เมกกะวตัต์ ๑ สถานี และส านักงาน
กองทนุสงเคราะหส์วนยาง ๑ แหง่ 

 (๔)   ด้านสงัคม 
 (๔.๑)  ด้านการศึกษา 
  สถาบนัการศกึษาทีส่ าคญัของต าบลม ี 6  แหง่  แยกเป็น 

1. ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลบางนอน  มผีูด้แูลเด็ก  2  คน  เริม่มกีารเรยีนการสอนครัง้แรกในปี 
การศกึษา 1/2556  เมือ่วนัที ่ 15 พฤษภาคม  2556  ในชว่งแรกใชอ้าคารเรยีนบรเิวณโรงเรยีนบา้นบางนอน ต่อมา
เมือ่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สรา้งเสรจ็จงึยา้ยมาเรยีนทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็หลงัเทศบาลต าบลบางนอน 

2. โรงเรยีนอนุบาลม ี๑ แหง่ไดแ้ก ่โรงเรยีนอนุบาลกจิตมิาพร  
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          3. โรงเรยีนประถมศกึษาม ี๒ แหง่ ไดแ้ก ่ 

   3.1 โรงเรยีนบา้นบางนอน  
   3.2 โรงเรยีนเอกศลิป์ราษฎร ์

                   4. สถาบนัอาชวีศกึษาภาคใต ้ม ี1 แหง่ ไดแ้ก ่วทิยาลยัเทคนิคระนอง 
    
 (๔.๒)  ด้านศาสนาและวฒันธรรม     
  ชาวต าบลบางนอนสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ จงึนิยมไปวดัฟงัธรรมอยู่เป็นประจ า และวดัประจ า
ต าบลม ี ๑ แหง่ คอื วดัวารบีรรพต (วดับางนอน) มพีระพทุธรปูปางไสยาสน์องคใ์หญ่และหลวงปูท่วดประดษิฐานอยู่
ภายในวดัเป็นทีน่่าเคารพบชูาอยา่งยิง่ นอกจากนัน้ในพืน้ทีต่ าบลบางนอนยังมศีาลเจา้ จ านวน  ๒ แห่งเป็นทีน่ับถอื
บชูาของชาวไทยเชือ้สายจนี สว่นประชาชนทีน่บัถอืศาสนาอืน่ ๆ มจี านวนน้อยจงึไมม่ศีาสนสถาน เชน่ มสัยดิ โบสถ ์
หรอือืน่ ๆ  ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่

(๕)  ด้านสาธารณสขุ/ สขุาภิบาล 
  (๕.๑) การสาธารณสขุ มสีถานพยาบาลประจ าต าบลทีใ่หญ่ทีสุ่ด  คอื โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 
  (๕.๒) การสขุาภบิาล มจี านวนครวัเรอืนทีม่สีว้มใชร้าดน ้า รอ้ยละ ๑๐๐ 

(๖)  ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น  
  (๖.๑) มป้ีอมยามต ารวจ    จ านวน  ๒  แหง่ (ป้อมหน้าวทิยาลยัเทคนิคและป้อมนายงั) 
      (๖.๒) มรีถยนตบ์รรทกุน ้า  จ านวน  ๒  คนั 
  (๖.๓) มกีองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที ่ ๔๑๕   จ านวน  ๑   แหง่ 
  (๖.๔) มกีองรอ้ย อส. จ.รน. ที ่๑                     จ านวน  ๑   แหง่ 

 (๗)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

     (๗.๑) การคมนาคม 
  ๑. ถนนเพชรเกษม เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๒. ถนนบ ารงุสถาน เป็นถนน คสล. ตลอดสาย 
  ๓. ถนนบางนอนใน – นายงั เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๔. ถนนเขาพรกิไทย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๕. ถนนซอยโยธาพฒันา เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๖. ถนนทวสีนิคา้ เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๗. ถนนปากน ้า – เขานางหงส ์เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๘. ถนนระนองธานี – นายงั เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  ๙. ถนนบา้นทรายทอง – นายงั เป็นถนน คสล. ตลอดสาย 
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       (๗.๒)  การโทรคมนาคม 
  มทีีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลขประจ าหมู่บ้าน  ๑  แห่ง , สถานีโทรคมนาคมทางโทรทศัน์ครบทัง้ ๖ 
ช่อง และสถานีโทรคมนาคมทางวทิยุ ๒ แห่ง ได้แก่สถานีวทิยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.
คลื่นวทิย ุ๑๐๐.๕ แมกกะเฮริต์) และสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย (สวท.ระนอง) 
 
       (๗.๓)  การไฟฟ้า 
  จ านวนหมูบ่า้นทีม่ไีฟฟ้าใชท้ัง้ต าบล ปรมิาณเฉลีย่รอ้ยละ ๙๘  
 

   (๗.๔) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
๑. ประเภทล าน ้า – ล าหว้ย   ม ี๑๑ สาย ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่
1.1 คลองบางนอน   1.5  คลองฝายดาดพอ่ตา    1.9    ล าหว้ยหลุง 
1.2 คลองหลุมถ่าน  1.6  ล าหว้ยยายหดื  1.10  ล าหว้ยพรชุงิ 
1.3 คลองหวัเฉียว  1.7  ล าหว้ยคา้งคาว  1.11  ล าหว้ยเสยีด 
1.4 คลองฝายคลองน้อย  1.8  ล าหว้ยน ้ารอด 

  ๒. ประเภทบงึ หนอง และอืน่ ๆ ม ี ๙ แหง่  
 

   (๗.๕) แหล่งน ้าท่ีสร้างขึน้ 
  ๑. ประเภทฝาย 3  แหง่ (ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ ฝายดาดพอ่ตา , ฝายคลองหลุมถ่าน, ฝายคลองน้อย) 
           ๒. ประเภทบ่อน ้าตืน้ ๕๐๐  แหง่ 
           ๓. ประเภทบ่อน ้าบาดาล  ๒๘  แหง่ 
  ๔. อืน่ ๆ (สระน ้า) ๓ แหง่ 
 

(๘)  ข้อมลูอ่ืน ๆ 
 
  (๘.๑)  แหล่งทรพัยากรธรรมชาติ 

  ๑. ทรพัยากรปา่ไม ้พืน้ทีข่องต าบลบางนอนมลีกัษณะภเูขาลอ้มรอบทีร่าบตอนกลางมพีืน้ทีป่า่  ดง
ดบิทีม่คีวามสมบูรณ์  และพื้นทีต่้นน ้าคลองบางนอน เหมาะแก่การอนุรกัษ์ป่าตน้น ้า และเป็นแหล่งป่าดบิชืน้    ที่
เชือ่มต่อ ๓  ต าบล  คอื ต าบลบางนอน ต าบลบางพระเหนือ และต าบลหาดสม้แป้น 
           ๒. ทรพัยากรแร่ธาตุ ในเขตต าบลบางนอนเป็นพื้นทีท่ีม่แีหล่งแร่อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถ
สงัเกตได้จากการมีขุมเหมืองร้างกระจายอยู่ทัว่ทัง้ต าบลในอดีตต าบลบางนอนเป็นเขตการท าเหมืองแร่ดีบุก         
ทีส่ าคญัต าบลหนึ่ง และแรใ่นต าบลทีพ่บมากไดแ้กด่บีุก และวุลแฟรม  
 

 (๘.๒)  มวลชน/กลุ่มพลงั  
  กองรอ้ย อส.จ.รน. ที ่๑   จ านวน ๑  แหง่ 
  ลกูเสอืชาวบา้น (ลส.ชบ.)   จ านวน ๒ รุน่  ๑๐๐  คน 

ชดุรกัษาความปลอดภยัในหมูบ่า้น (ชรบ.) จ านวน ๘๐  คน 
  กองหนุนเพือ่ความมัน่คง (กนช.)  จ านวน ๑ รุน่ 
  กลุ่มแมบ่า้น    จ านวน ๑ รุน่    ๔๐  คน 
  กลุ่ม อสม.    จ านวน ๑ รุน่    ๖๐  คน 
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  กลุ่มเยาวชน    จ านวน ๑ รุน่  ๑๐๐  คน 

  กลุ่มผูส้งูอายุ    จ านวน ๑ รุน่  ๑๑๐  คน     
  สมาชกิ อปพร.     จ านวน  3 รุน่  ๑47  คน 
 
     
๒.๒  ข้อมลูเก่ียวกบัศกัยภาพของเทศบาลต าบลบางนอน   
(๑)  ศกัยภาพในต าบล     
 
 ก.  ศกัยภาพของเทศบาลต าบล 
      (๑)   จ านวนสมาชกิสภา / บุคลากร   
 
     (๑.๑)   จ านวนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางนอน 
 นายก รองนายก  ประธาน รองประธาน 

 
เลขานุการ ท่ีปรึกษา สมาชิก

สภา 
รวม 

คณะผู้บริหาร ๑ ๒ - - ๑ ๑ - ๕ 
สมาชิกสภา
เทศบาล
ต าบล 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
๙ 

 
๑๒ 

รวม ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๙  ๑๗ 
  

(๑.๒)    จ านวนบุคลากร 
 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ปลดัเทศบาล 1 - - 1 
ส านักปลดั 6 - 23 29 
กองคลงั 6 ๑ 5 12 
กองช่าง 5 - 16 21 

กองการศึกษา ฯ 1 - 2 3 
รวม 19 ๑ 46 66 

 
               (๑.๓)     ระดบัการศกึษาของบุคลากร 
 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ประถมศึกษา - 2 - - 25 ๒7 
มธัยมศึกษา 2 ๖ - ๑ 9 ๑8 

ปวช. 1 - 2 - 5 8 
ปวส. - - 3 - 3 6 

อนุปริญญา - - -  2 2 
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ปริญญาตรี 2 ๓ 8 - 2 15 
สงูกว่าปริญญาตรี - 1 6 - - 7 

รวม 5 ๑2 19 ๑ 46 83 
 

 
 
 
 
 
 
 
(๑.๔)  รายไดข้องเทศบาลต าบลบางนอน 

 
ปีงบประมาณ รายได้ (บาท) รายได้ท่ีจดัเกบ็เอง 

(บาท) 
รายได้ท่ีส่วนราชการต่าง ๆ 

จดัเกบ็ให้ (บาท) 
เงินอดุหนุนรฐับาล

(บาท) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ๔๐,๔๖๙,๘๐๐.๒๐ ๒,๕๑๑,๔๗๐.๑๑ ๒๓,๔๖๐,๕๙๒.๐๙ ๑๔,๔๙๗,๗๓๘.๐๐ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ๔๑,๑๙๒,๘๘๑.๓๗ ๒,๕๒๑,๑๙๖.๐๐ ๒๕,๗๔๓,๑๔๑.๓๗ ๑๒,๙๒๘,๕๔๔.๐๐ 
พ.ศ.๒๕๕6 52,231,861.58 3,467,995.36 31,028,957.22 17,734,909.00 
พ.ศ.2557 52,016,250.89 3,192,236.61 29,975,197.28 18,848,817.00 
พ.ศ.2558 45,030,536.58 4,187,799.64 29,981,350.94 10,861,386.00 
 
 

ข.  ศกัยภาพของชมุชนและพืน้ที ่
      ๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน             
   

 
 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือกลุ่ม 

ท่ีท าการ 
กลุ่ม 

จ านวน
สมาชิก 

เงินทุน  (บาท) ประธานกลุ่ม 

๑ กองทนุสวสัดกิารชมุชน ๑๔๔/๑ ม.๓ 451 3,463,502.31 นางกมลวรรณ   บุญญวงศ ์
 
(หมายเหตุ: เงนิคงเหลอืกองทุนสวสัดกิารชมุชน  ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2558 จ านวน 3,463,502.31 บาท) 
 
  จดุเด่นของพื้นท่ี 
 

 พืน้ทีต่ าบลบางนอนเป็นทีร่าบตอนกลางเหมาะแกก่ารปลกูสรา้งบา้นพกัทีอ่ยูอ่าศยัมกีารคมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั ห่างจากใจกลางเมืองระนองและจงัหวดัระนองเพยีง ๔ กโิลเมตร ท าใหม้กีารวางผงัเมอืง
รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในอนาคตที่ดี มีหลายหน่วยงานราชการตัง้อยู่ในพื้นที่  เช่น กองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที ่ ๔๑๕  ,  วิทยาลยัเทคนิคระนอง และกองร้อยอาสาสมคัรรกัษาดินแดนจงัหวดัระนอง ที ่๑   
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เป็นตน้  อกีทัง้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่ าคญัและมชีื่อเสยีงระดบัจงัหวดั คอืน ้าตกปุญญาบาลและ

สุสานเจ้าเมอืงระนองที่เป็นที่เคารพสกัการะของผู้ใช้เส้นเดินทางผ่านไปมาสามารถส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการ
ทอ่งเทีย่วทีต่่อเนื่องและยัง่ยนืต่อไป 
 
 
 
 
     @@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

 
 

๓.๑ การสรปุสถานการณ์การพฒันา                                                          
 
  ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานการณ์พฒันาในปจัจบุนัและโอกาสการพฒันาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลบางนอน  ดว้ยเทคนิค  SWOT ANALYSIS 
 
  เพือ่ใหท้ราบถงึสถานภาพการพฒันาเทศบาลต าบลบางนอน  และโอกาสการพฒันาในอนาคต  จงึ
ได้มกีารวเิคราะห์ศกัยภาพด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS เป็นการประเมนิโดยวเิคราะห์ถงึโอกาสและภาวะ
คกุคามหรอือปุสรรค เพือ่ใหเ้หน็จุดออ่น จุดแขง็และโอกาสในการพฒันาในอนาคต   
 

จดุแขง็ (Strength) 
๑. มกีฎหมาย ระเบียบ ก าหนดภารกจิ อ านาจ หน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามไว้อย่างชดัเจน สามารถ

ก าหนดนโยบายการพฒันาไดต้ามสภาพปญัหาและความตอ้งการของประชาชนได ้
          ๒. มกีารจดัเก็บรายได้ และได้รบังบประมาณสนับสนุน ทีส่ามารถน ามาจดัตัง้งบประมาณในการด าเนิน
ภารกจิตามอ านาจหน้าที ่
          ๓. มบีุคลากร และแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานภายใน  
 ๔. มเีครือ่งมอื อปุกรณ์ในการปฏบิตังิานเป็นของตนเอง พรอ้มทัง้มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๕. มตีวัแทนของประชาชนในการน าปญัหา และความตอ้งการของประชาชน มาสูร่ะบบการพฒันาอยูใ่นพืน้ที ่
 ๖. มกีารประสานงาน และไดร้บัการชว่ยเหลอืจากสว่นราชการอืน่ ภาคเอกชน  
          ๗. พืน้ทีอ่ยูใ่นเขตชมุชนเมอืง การคมนาคมสะดวก รวดเรว็ 
 ๘. สภาพภมูปิระเทศเหมาะแกก่ารตัง้บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัและประกอบอาชพี 

๙. มพีืน้ทีร่บัผดิชอบเพยีง ๔ หมูบ่า้น สามารถบรหิารงานไดค้รอบคลุมทัง้หมดทกุพืน้ที่ 
๑๐. พื้นทีภ่ายในเขตเทศบาล เป็นทีต่ัง้ของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม  รา้นคา้ การบรกิาร 

ธนาคาร  สถานทีร่าชการ  และสถานศกึษา  
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จดุอ่อน (Weakness) 

 ๑. งบประมาณน้อยไมส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาต าบล 
 ๒. เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้มเ่พยีงพอกบัความตอ้งการในการปฏบิตัริาชการ 

๓. การสรรหาอตัราก าลงัพนกังานยงัไมเ่พยีงพอและไมต่รงตามแผนอตัราก าลงัทีว่างไว้ 
๔. กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ก าหนดขัน้ตอนในการปฏบิตัหิลายขัน้ตอนท าใหเ้กดิความล่าชา้ไมเ่อือ้ต่อการ

พฒันา 
5. ประชาชนขาดการมสีว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ 
6. ประชาชนขาดทีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง และพืน้ทีเ่กษตรบางสว่นไมม่เีอกสารสทิธิ ์

            7. บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขาดความรู ้ความช านาญในการปฏบิตังิานเฉพาะดา้น เช่น การ
ทีไ่มม่กีองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ท าใหบุ้คลากรของส านกัปลดัเทศบาลตอ้งปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งแทน  

 
 
 
 
 
 
โอกาสในการพฒันา (Opportunity) 

         ๑. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานของทอ้งถิน่ไม่ว่าจะเป็น
การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา การส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  การบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตี
ประเพณี  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๒. พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี านาจหน้าที่ในการจดับรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ใน
ทอ้งถิน่โดยทีห่น่วยงานราชการสว่นกลางและสว่นภมูภิาค สง่เสรมิและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกจิใหแ้กท่อ้งถิน่ 

๓. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัระนอง  “เมอืงท่องเทีย่วเชงิสขุภาพชัน้น า การเกษตรสรา้งสรรค ์เมอืงน่าอยู ่ 
ทีป่ระชาชนมคีณุภาพชวีติ และ ประตกูารคา้ชายแดนฝ ัง่อนัดามนัสูอ่าเซยีนสนบัสนุน” 

๔. การมสีถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ท าใหป้ระชาชนมโีอกาสทางการศกึษามากขึน้ 
๕. การมสีถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานตัง้อยูใ่นพืน้ที่ ท าใหป้ระชาชนในชมุชนไดร้บัการพฒันาฝีมอืแรงงานใน 

ดา้นต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ 
๖. มวีดัวารบีรรพต (วดับางนอน) เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคญัในจงัหวดั 
๗. การมสีถานทีท่อ่งเทีย่วในพืน้ที ่เชน่ สสุานเจา้เมอืงระนองเป็นแหล่งประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัในจงัหวดั 

ระนอง  และน ้าตกปุญญาบาลเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดั ท าใหเ้กดิรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 
       

ปัญหาอปุสรรค หรือ ข้อจ ากดั (Threat) 
๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิในระดบัประเทศ  ในระดบัภมูภิาคสง่ผลต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 
๒. แรงงานต่างดา้วทีอ่พยพเขา้มาในทอ้งถิน่ สง่ผลใหว้ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่รวมถงึวถิชีวีติของคน

เปลีย่นแปลงไปมากขึน้  
๓. แรงงานต่างดา้วกอ่ปญัหาสงัคม และปญัหาความสกปรกในพืน้ที ่
๔. แรงงานต่างดา้วแยง่อาชพีคนไทย ท าใหแ้รงงานไทยขาดโอกาสในการประกอบอาชพี 
๕. ลกัษณะสภาพพืน้ทีส่ว่นใหญ่อยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ อทุยานแหง่ชาต ิปา่ชายเลน และพืน้ทีส่งวน

หวงหา้ม การใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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๖. ปญัหาทีด่นิไมม่เีอกสารสทิธิ ์

๗. ปญัหาการบุกรกุทีด่นิสาธารณะ 
๘. สภาพพืน้ทีบ่างแหง่ผา่นการท าเหมอืงแรม่ากอ่น เกดิความเสือ่มโทรม เพาะปลกูไมไ่ด้  

 ๙. ประชาชนขาดความรูใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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3.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลต าบลบางนอน 

 
การประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ท่ี ยทุธศาสตรก์ารพฒันา จ านวนโครงการ 

ตามแผนพฒันา 
จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 
ตามแผนพฒันา 

จ านวนงบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 17 12 70.59 15,336,000 14,612,920  95.29 ดีมาก เพราะประชาชนไดร้บัความสะดวก 
ในการคมนาคมและระบายน ้าทว่มขงั 

2 การพฒันาคณุภาพชวีติ 19 10 52.63 9,700,000 10,799,097.43 111.33 ดี เพราะมกีารพฒันาคณุภาพชวีติของ 
ประชาชนในทกุดา้น เชน่ การสง่เสรมิการ 
เรยีนรูต้ลอดชวีติการจดัสวสัดกิารแกเ่ดก็  
เยาวชน ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส 

3 การจดัระเบยีบชมุชน/สงัคมและ 
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

42 22 52.38 26,015,000 5,933,726.57   22.81 ดี เพราะมกีารพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการบรหิารงานของทอ้งถิน่ การเตรยีมการ
ป้องกนัสาธารณภยัและลดผลกระทบจาก 
สาธารณภยั 

4 การวางแผน การสง่เสรมิการ 
ลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว 

6 1 16.67 880,000 30,000   28.57 ดี เพราะมกีารสง่เสรมิสนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 
โดยบรูณาการรว่มกนักบัจงัหวดั 

5 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม 

8 2 25.00 2,130,000 58,876    2.76 ดี เพราะมกีารสง่เสรมิการลดภาวะโลกรอ้น 
เพือ่อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แต่ควรจะเพิม่กลุ่มเป้าหมายอืน่ๆ เชน่ นกัเรยีน 
ประชาชนหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
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การประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ท่ี ยทุธศาสตรก์ารพฒันา จ านวนโครงการ 
ตามแผนพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 
ตามแผนพฒันา 

จ านวนงบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายจริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

6 การอนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารตี
ประเพณี ศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

1 1 100 500,000 287,741.15  57.55 ดี เพราะประชาชนมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ 
สบืทอดวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีามและ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 รวม 93 48 51.61 54,561,000  31,722,361.15  58.14 ดี เพราะเดก็ เยาวชนและประชาชนในต าบล 
ไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาในดา้นต่างๆ  
ครบทกุดา้นสง่ผลใหม้คีณุภาพชวีติดขีึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


