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ค าน า 
 

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน มีบทบาท อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยได้ก าหนดกรอบ ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายท่ีจะด าเนินในการบริหารด้านต่างๆ ตาม
อ านาจหน้าท่ีของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดถ้่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็น และ
รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานในการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถก าหนดรูปแบบและ
ทิศทางในการบริหารงานและการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
ความมุ่งหมาย อันจะส่งผลให้เทศบาลต าบลนาจอมเทียนสามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนคือภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

เทศบาลต าบลนาจอมเทียน จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศบาลต าบล
นาจอมเทียน ประจ าปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
เขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียนต่อไป 
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สารบญั 

หน้า 

สว่นที ่๑  สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน          

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น       ๑ 

สว่นที ่๒ การวเิคราะหศ์ักยภาพและเปา้หมายการทอ่งเที่ยว  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน            ๑๕ 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค   SWOT  Analysis 

เป้าหมายการพัฒนาด้านท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน    ๑๘ 

สว่นที ่๓ แผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน พ.ศ.๒๕๖๑ 

  แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ประจ าปี ๒๕๖๑   ๒๑

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

แผนด าเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียน    ๒๗
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สว่นที ่๔ สถานที่ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ         ๒๙ 

อาหาร ของฝาก และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ   ๓๑ 
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ส่วนที ่๑  สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐานของท้องถิน่ 

  ๑.สภาพทัว่ไป 

๑.๑ลกัษณะทีต่ัง้ / อาณาเขต  และเขตการปกครอง   

    เทศบาลต าบลนาจอมเทียนตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น ๑ ใน ๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสัตหีบ  ตั้งอยู่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็น
ระยะทาง ๑๕๕ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชลบุรี เป็นระยะทางประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น๗,๘๙๓ 
ไร่  หรือ ๑๒.๖๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาจอมเทียน หมู่ที่ ๔ ทั้งหมูแ่ละหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๘, ๙บางส่วน 
  อาณาเขต 

 เทศบาลต าบลนาจอมเทียนมีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนา
จอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๒๔กันยายน ๒๕๓๖ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐
ตอนที่ ๑๗๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ ดังต่อไปนี้ 
   หลักเขตที ่๑ ซ่ึงต้ังอยู่ในทะเล ตามแนวเสน้ตัง้ฉากกับชายฝั่งทะเลตรงเสน้รุง้ ๑๒-๕๒ องศา ซึ่ง
เป็นหลักเขตเมืองพัทยาที่ ๕ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
   ทิศเหนือ 
   ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านหลักเขตเมืองพัทยาที่ ๕ และ
เลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอสัตหีบกับอ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ – ตราด ถึงหลักเขตที่ ๒ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตระหวา่งอ าเภอสัตหีบกับอ าเภอบางละ
มุง  จังหวัดชลบุรี  ตัดกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ -ตราด ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอ
สัตหีบกับอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันออก  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
   ทิศตะวนัออก 
   จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด 
ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๓ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตระหวา่งอ าเภอสัตหบีกับอ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี
   จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอสัตหีบกับอ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตระหวา่งอ าเภอสัตหบี อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรีุ ตรง
จุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ – ตราด ระยะ ๕๐๐ เมตร 
   จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด 
ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๕ ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แนวเขตสุขาภิบาลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบรีุ 
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   ทิศใต ้
   จากหลักเขตที่ ๕เป็นเส้นเลียบเส้นแนวเขตสุขาภิบาลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไป
ทางทิศตะวันตก ผ่านหลักเขตสุขาภิบาลบางเสร่ที่ ๑ ลงไปในทะเลถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ
ชายฝั่งทะเล ตรงหลักเขตสุขาภิบาลบางเสร่ที่ ๑ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
   ทิศตะวนัตก 
   จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นขนานกับชายฝั่งทะเล ระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลัก
เขตท่ี ๑ 
   กล่าวโดยย่อ    เทศบาลต าบลนาจอมเทียน มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเมืองพัทยา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง  และเขตเทศบาลต าบล

เขาชีจรรย์ อ าเภอสัตหีบ 
   ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

 ๑.๒ จ านวนประชากรและความหนาแนน่ของครวัเรือน 
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๘,๐๔๒ คน 
แยกเป็น ชาย ๓,๘๒๒ คน หญิง ๔,๒๒๐ คน มีบ้านเรือน ๑๑,๖๖๔ หลังคาเรือน ๑,๗๐๗ ครัวเรือน 

ตารางจ านวนประชากร 

ต าบล หมูท่ี ่
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

๑ ๗๑๔ ๗๙๗ ๑,๕๑๑ 

๒ ๕๒๙ ๖๔๖ ๑,๑๗๕ 

๓ ๑,๑๒๗ ๑,๒๒๕ ๒,๓๕๒ 

๔ ๘๐๕ ๘๕๑ ๑,๖๕๖ 

๘ ๒๑๘ ๑๙๘ ๔๑๖ 

๙ ๔๒๙ ๕๐๓ ๙๓๒ 
ทะเบียนบ้านกลาง - ๙๖ ๒๓ ๑๑๙ 

รวม  ๓,๙๑๘ ๔,๒๔๓ ๘,๑๖๑ 
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๑.๓ แผนทีแ่สดงอาณาเขตการปกครอง 

แผนทีท่้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  จัดตัง้สุขาภบิาลนาจอมเทยีน  อ าเภอสตัหบี  จงัหวดัชลบรุี 
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 ๒. การคลังท้องถิน่ 

  การบริหารรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี 

             ป ีพ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ พ.ศ.  ๒๕๕๘ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รายรับ  (บาท) ๑๔๕,๐๕๒,๗๔๐.๖๕ ๑๓๐,๒๒๔,๘๐๕.๘๖ ๑๒๙,๒๙๐,๕๐๗.๗๒ 

รายจ่าย    (บาท) ๑๒๕,๓๑๘,๖๓๐.๒๒ ๑๑๘,๑๗๓,๐๗๕.๗๒ ๑๒๐,๙๗๑,๑๘๒.๖๓ 

  
 ๓. ภารกจิ อ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 
  จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลดังกล่าว   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน จึงก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่
ออกเป็น ๗ ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  ดังนี้ 
  ๓.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  มภีารกิจทีเ่กีย่วข้อง  ดงันี้ 
   (๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า  และทางระบายน้ า 

(๒) การรักษาความสะอาด  และการก าจัดขยะมูลฝอย 
(๓) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

   (๔) การสาธารณูปการ 
   (๕) การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
  ๓.๒ ด้านสง่เสริมคุณภาพชวีติ  มภีารกจิที่เกีย่วขอ้ง  ดงันี้ 
   (๑) การจัดการศึกษา 
                       (๒)    การส่งเสริมกีฬา 

(๓) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(๔) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๕) การบ ารุงสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  ๓.๓ ด้านการจดัระเบยีบชมุชน  สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มภีารกจิที่เกีย่วขอ้ง  ดังนี ้
(๑)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) การควบคุมตลาด 
(๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  ๓.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทนุ  พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว  มภีารกจิที่เกีย่วข้อง  ดงันี้ 
(๑) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๓)   การส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
(๔)    การส่งเสริมการลงทุน 
(๕) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
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  ๓.๕ ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง  
ดังนี ้

(๑) การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

(๒) การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

   ๓.๖ ด้านการศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิญัญาท้องถิน่  มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง  
ดังนี ้

(๑) การจัดการศึกษา 
   (๒) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(๓) การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๓.๗ ด้านการบรหิารจัดการและการสนบัสนุนการปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการและองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่  มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง  ดงันี้ 
   (๑) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
   (๒) การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๓) การด าเนินการหรือบริการสาธารณะ 

 ๔. การก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการ 

   โครงสรา้งและอตัราก าลงัในการบรหิารงานของเทศบาล 
  เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  
มีโครงสร้างขององค์การและการแบ่งส่วนราชการบริหารของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ประกอบด้วย 
  ๑) สภาเทศบาล  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยสมาชิก
สภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  จ านวน  ๑๒ คน  อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  ๔ ปี 
     ๒) นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและมี
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ๒  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน 
และเลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของ
เทศบาล     
   ๓)ส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลนาจอมเทียนมีการก าหนดส่วนราชการแบ่งออกเป็น 

     ๑. ส านักปลดัเทศบาลประกอบด้วย 

      ๑.๑ฝา่ยอ านวยการ 

  - งานธุรการ   
  - งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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  ๑.๒ ฝา่ยปกครอง 
  - งานทะเบียนราษฎร 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
  - งานนิติการ 
  ๑.๓ ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - งานจัดท างบประมาณ   
 ๑.๔ ฝา่ยพฒันาชมุชน 
  -  งานพัฒนาชุมชน 
   -  งานสังคมสงเคราะห์ 

 ๒. กองคลงั ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ฝา่ยบรหิารงานคลัง 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี   
  ๒.๒ ฝา่ยพฒันารายได้ 
  - งานผลประโยชน์ 
  - งานเร่งรัดรายได้ 
  ๒.๓ ฝา่ยแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยส์นิ 

   - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๒.๔ ฝา่ยพสัดุและทรัพยส์นิ 
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน   

๓. กองชา่ง ประกอบด้วย 
 ๓.๑ ฝา่ยแบบแผนและก่อสรา้ง 

   - งานธุรการ   
  - งานวิศวกรรม   
  - งานสถาปัตยกรรม 
  - งานผังเมือง 

  ๓.๒ ฝา่ยการโยธา 
   - งานสาธารณูปโภค 

  - งานสวนสาธารณะ   
  - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 ๓.๒ ฝา่ยชา่งสขุาภบิาล 
  - งานตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย 
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๔. กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ฝา่ยบรหิารงานสาธารณสขุ 
  - งานธุรการ 
  - งานแผนงานสาธารณสุข  
  - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  - งานรักษาความสะอาด 
  - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
 ๔.๒ ฝา่ยบรกิารสาธารณสุข 

   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
  - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
  - งานสัตวแพทย์ 
  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๕. กองการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ฝา่ยบรหิารการศึกษา 

   - งานธุรการ 
  - งานงบประมาณ 
  - งานพัฒนาการศึกษา 
  - งานการศึกษาปฐมวัย 
 ๕.๒ ฝา่ยส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  - งานห้องสมุด 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
๖. หนว่ยตรวจสอบภายใน 

 ๕. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  (ระบบบริการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน)   

  ๕.๑ การคมนาคม / ขนสง่ 
   เทศบาลต าบลนาจอมเทียนมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวกและสามารถติดต่อทั่วถึงกัน
ทั้งต าบลภายในเขตเทศบาลและท้องถิ่นใกล้เคียง โดยมีถนนในเขตเทศบาลรวมทั้งสิ้น  ๘๙ สาย คือ 
   ก. ถนนทางหลวงแผ่นดิน   คือ 
    - ทางหลวงแผ่นดินสายสุขุมวิท  บางนา- ตราด  เป็นถนนสายหลักเลียบชายฝั่งทะเล  
เชื่อมระหว่าง  กรุงเทพ - ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี - ตราด  
   ข. ทางหลวงท้องถิ่น  ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีประมาณ ๓๒ สาย  ยาว
ประมาณ  ๗ กิโลเมตร  ครอบคลุมแหล่งชุมชนหนาแน่นในเขตเทศบาล 
   ค. ทางหลวงท้องถิ่น  ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   มีประมาณ  ๔๓ สาย ยาว
ประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร  ครอบคลุมแหล่งชุมชนเชื่อมโยงทุกหมู่บ้าน   
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   ง. ทางหลวงท้องถิ่น  ประเภทลูกรังมีประมาณ  ๑๔ สาย  ยาวประมาณ   ๒๐ กิโลเมตร  
ใช้ส าหรับติดต่อในพ้ืนที่ห่างไกล  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนหนาแน่นน้อยเช่นเดียวกับชุมชนในชนบท 

  ๕.๒ การประปา 
  เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  ไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเองแต่ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเขต
เทศบาลให้มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง  โดยการตั้งงบประมาณจัดท าโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาเข้าไปใน
ชุมชนที่ไม่มีน้ าประปาใช้  โดยมีผู้ใช้น้ าประปา  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของเทศบาล 

  ๕.๓ การไฟฟา้ 
  ประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  ซึ่งประกอบไปด้วยต าบลนาจอมเทียน 
หมู่ที่๔ ทั้งหมู่ และหมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๙ บางส่วน รวม ๑,๗๐๗ ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้วคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมดของเทศบาล ซึ่งเทศบาลได้เร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าบางพ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  และได้ท าการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน และถนนสาธารณะอยู่ตลอดเวลา  ท าให้ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างได้ทั่วถึงและ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

  ๕.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม 

  เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  เป็นเทศบาลที่มีเขตติดต่อกับเมืองพัทยา  ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่  ท าให้เทศบาลจะต้องด าเนินการในด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก  เพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว
รองจากเมืองพัทยา  มีการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองพัทยา  ในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลนาจอมเทียนมีส านักงานเกี่ยวกับการสื่อสารตั้งอยู่และที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกันสามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลนาจอมเทียนได้  ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ท าการไปรษณีย์ของ  บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน)   
          จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๒. ที่ท าการชุมสายของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
      จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๓. ที่ท าการชุมสายของบริษัท TT & T จ ากัด (มหาชน)  
          จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๔. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ  ๕ (พัทยา) จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๕. สถานีวิทยุ  อ.ส.ม.ท. พัทยา   จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๖. ส านักงานบริการของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม  จ ากัด (มหาชน)  สาขาพัทยา 
          จ านวน   ๑ แห่ง 
 มีจ านวนครวัเรือนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ได้รับประโยชนป์ระมาณร้อยละ  ๙๕ 
   
 
 
  ๕.๕ การใช้ทีด่นิ 
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   ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ติดชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย  เหมาะส าหรับปรับปรุงและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวรองจากเมืองพัทยาเนื่องจาก
มีพ้ืนที่ติดต่อกับเมืองพัทยา โดยแสดงลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่างๆในเขตพ้ืนที่ โดยประมาณ  ดังนี้ 

- พ้ืนที่พักอาศัย ๒,๖๐๐ ไร่  

- พ้ืนที่เกษตรกรรม          ๙๐๐ ไร่ 

- พ้ืนที่พาณิชยกรรม ๒,๐๘๐ ไร่ 

- พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    ๑๓๘ ไร่ 

- พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา       ๓๕๐ ไร่ 

- สวนสาธารณะ / นันทนาการ     ๑๐๐ ไร่ 

- พ้ืนที่อุตสาหกรรม      ๑๕  ไร่ 

- พ้ืนที่ว่าง                 ๑,๗๑๐ ไร่ 
 ๖. ด้านเศรษฐกิจ 
  ๖.๑ โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ / รายไดป้ระชากร 
   จากการที่เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ปัจจุบันได้
ขยายตัวจนเต็มพ้ืนที่  ในอนาคตต่อไปข้างหน้าจะต้องขยายตวัเข้าสู่เขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ในอดีตประชาชน
ชาวนาจอมเทียน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว  และในปัจจุบันอาชีพประมงท า
รายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงน้อยลง  เนื่องจากสัตว์ทะเลน้อยลงและมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมาก  
ประกอบการขยายตัวการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  มีการลงทุนในพ้ืนที่ที่
เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการรองรับนักท่องเที่ยว  ตลอดจนมีการเปิดสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ  อย่าง
มากมาย  ส่งผลให้ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่มีงานท ามากขึ้น  มีรายได้เพ่ือเลี้ยงครอบครัวสูงขึ้น 
  ๖.๒ การเกษตรกรรม 
   เกษตรกรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมี
ส่วนน้อย  เนื่องจากพ้ืนดินในพ้ืนที่ต าบลนาจอมเทียนไม่เหมาะที่จะท าการเกษตรกรรมจึงมีผลท าให้เกษตรกรมีฐานะ
ความเป็นอยู่ในระดับพออยู่พอกิน  ประกอบด้วย  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เช่น  เลีย้งกุ้ง  เลี้ยงปลา  
เลี้ยงหอย  เป็นต้น  จากการตรวจสอบพบว่ามีการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่มีน้อยมาก ส่วนการปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคเนื้อ  อยู่  
๒ – ๓ ราย   
  ๖.๓ การพาณชิยกรรม/ การบริการ 
   ในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  การเจริญเติบโตทางด้านธุรกจิการท่องเที่ยวอยู่กระจัด
กระจาย  มีการจ้างแรงงานจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ท าให้เกิดการหมุนเวียนธุรกิจ  ทางการเงิน  ด้านการลงทุน  มี
ผู้ประกอบการสนใจที่จะลงทุนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว  โดยเล็งเหน็ว่าเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  จะต้องรองรับ
นักท่องเที่ยวรองจากเมืองพัทยาซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกันแสดงเป็นประเภทและจ านวนสถานประกอบการด้านการ
พาณชิยกรรมและ การบริการ   ดังนี้ 
 
   ๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
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ก) สถานีบริการน้ ามัน  ๓  แห่ง  และสถานีบริการแก๊ส    ๑   แห่ง 
ข) ตลาดนัด     ๒  แห่ง 
ค) ร้านค้าทั่วไป     ๙๖ แห่ง 

   ๒) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

ก) โรงแรม ๑๙ แห่ง   
ข) ธนาคาร     ๓  แห่ง 
ค) สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  ๗๒  แห่ง 

๖.๔ การอตุสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียนเหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งและ
ประชาชนชาวนาจอมเทียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง  มีการใช้เรือประมงในการด าเนินการหาปลา  ในท้องทะเลอ่าวไทย  
จึงมีการด าเนินกิจการที่เปน็ทางด้านอุตสาหกรรม  คือ  อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือประมง  และอู่ต่อเรือส าหรับท่องเที่ยวมีการ
ด าเนินทางด้านอุตสาหกรรมอยู่ประมาณ ๔ – ๕ แห่ง  ตลอดจนมีการด าเนินการทางดา้นการต่อเชื่อมเหล็ก อลูมิเนียม  
เสาอากาศ  โรงกลึง ฯลฯ  เป็นผู้ประกอบการรายย่อย 
  ๖.๕ การท่องเทีย่ว 
   ในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่    
   ๑. ชายหาดจอมเทียน  เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับเมืองพัทยาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
   ๒. ชายหาดบ้านอ าเภอ  (ชายหาดสมประสงค์)  มีสวนสาธารณะและเครื่องออกก าลัง
กายส าหรับไว้พักผ่อนและออกก าลังกายในตอนเช้า - เย็น 
   และมีสถานที่ท่องเที่ยว  ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ท าให้
นักท่องเที่ยวรู้จักนาจอมเทียนมากขึ้น  ได้แก่ 
   ๑. สวนนงนุช  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์  มี 
    - ร้านอาหารที่ประกอบอาหาร 
    - สวนดอกไม้ที่สวยงาม 
    -   การแสดงวัฒนธรรมของแต่ละภาค  มีสินค้าของแต่ละภาคจ าหน่าย  
    -   มีการแสดงโชว์ความสามารถของลิง ,ช้าง 
    -   สวนหิน 
    ๒. วัดญาณสังวรารามซึ่งพ้ืนที่อยู่ในบริเวณเทศบาลต าบลห้วยใหญ่  มี 
     - วิหารเซียน 
     -   รอยพระพุทธบาท 
     -   ศาลานานาชาติ 
     -   สวนสัตว ์
    ๓. พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตของเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์  มี
พระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และของที่ระลึกจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
 
  ๖.๖ การปศสุตัว ์
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    ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  เป็นพื้นที่เหมาะแก่การท าธุรกิจ
การบริการท่องเที่ยว ราษฎรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมงและมีบางสว่นประกอบอาชีพการค้าขาย เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมและการปศุสัตว์ทางด้านการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  มีผู้เลี้ยงโคเนื้ออยู่ ๒ – ๓ ราย  
ผลผลิตที่ได้รับจากทางด้านปศุสัตว์จึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจในเขตเทศบาลน้อย นอกจากมีการเลี้ยงโคเนื้อที่กล่าว
ข้างต้นแล้วยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้กบัผู้ประกอบการได้ค่อนข้างสูงมาก  แต่ในขณะเดียวกัน การลงทุน
ก็สูงตามไปด้วย  ได้แก่  การเลี้ยงกุ้ง  การเลี้ยงหอย  เพ่ือการส่งออกโดยมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๗. ด้านสงัคม 
  ๗.๑ ชมุชน 
    ๑) ชุมชน จ านวน  ๙ ชุมชน  มีบ้านเรือน ๑๑,๖๖๔  หลังคาเรือน ๑,๗๐๗  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร ในชุมชน  รวม  ๘,๐๔๒ คน  ณ  วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 
  ๗.๒ ศาสนา 
    ๑) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมี
วัด จ านวน   ๓  แห่ง 
  ๗.๓ ประเพณีและศลิปวฒันธรรม 
    ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
    ก. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

๑. จัดขบวนแห่กระทง 
๒. จัดพิธีบูชากระทง 
๓. การออกร้านอาหารจากโรงแรมชื่อดังและสถานประกอบการในเขตเทศบาล

ต าบลนาจอมเทียน 
๔. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถานศึกษาและสถานประกอบการโรงแรม 

    ข. ประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน  ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. จัดพิธีสรงน้ าพระสงฆ์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
๒. ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 

    ค. ประเพณีเข้าพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑. จัดขบวนแห่เทียนพรรษา 
๒. ถวายเทียนพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 

๗.๔ การศึกษา 
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สงักดั ท้องถิน่ สพฐ. สพม. สช. ส.อ.ศ. รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - - 

๑) จ านวนศูนย์ ๑ - - - - ๑ 
๒) จ านวนห้องเรียน ๔ - - - - ๔ 
๓) จ านวนนักเรียน ๙๓ - - - - ๙๓ 
๔) จ านวนครูอาจารย์ ๕ - - - - ๕ 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
๑) จ านวนโรงเรียน - - - - - - 
๒) จ านวนห้องเรียน - - - - - - 
๓) จ านวนนักเรียน - - - - - - 
๔) จ านวนครูอาจารย์ - - - - - - 
ระดับประถมศึกษา       
๑) จ านวนโรงเรียน - ๓ - ๒ - ๕ 
๒) จ านวนห้องเรียน - ๓๐ - ๔๖ - ๗๖ 
๓) จ านวนนักเรียน - ๘๐๑ - ๑,๓๐๙ - ๒,๑๑๐ 
๔) จ านวนครูอาจารย์ - ๓๑ - ๖๙ - ๑๐๐ 
ระดับมัธยมศึกษา       
๑) จ านวนโรงเรียน - - ๑ - - ๑ 
๒) จ านวนห้องเรียน - - ๔๒ - - ๔๒ 
๓) จ านวนนักเรียน - - ๑,๗๙๔ - - ๑,๗๙๔ 
๔) จ านวนครูอาจารย์ - - ๗๕ - - ๗๕ 
ระดับอาชีวศึกษา       
๑) จ านวนโรงเรียน - - - ๑ ๒ ๓ 
๒) จ านวนห้องเรียน - - - ๒๒ ๑๖๙ ๑๙๑ 
๓) จ านวนนักเรียน - - - ๕๐๐ ๕,๔๒๙ ๕,๙๒๙ 
๔) จ านวนครูอาจารย์ - - - ๒๖ ๑๗๒ ๑๙๘ 

รวม ๑๐๓ ๘๖๕ ๑,๙๑๒ ๑,๙๗๕ ๕,๗๗๒ ๑๐,๖๒๗ 

 
 
 
 

๗.๕ กีฬา  นันทนาการ / พักผ่อน 
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   ๑) สวนสาธารณะ  จ านวน  ๒  แห่ง 
๗.๖ สาธารณสุข 
 ๑) สถานีอนามัย  จ านวน  ๑  แห่ง  มีบุคลากรบริการด้านสาธารณสุข   จ านวน  ๗  คน 
 ๒) คลินิกเอกชน   จ านวน   ๖  แห่ง  เป็นคลินิกแพทย์  ๓  แห่ง  คลินิกทันตแพทย์  ๓  แห่ง 
 ๓) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  จ านวน  ๑  แห่ง  มีบุคลากร

ด้านสาธารณสุข  จ านวน  ๔  คน 
๗.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๑)  รถยนต์ดับเพลิง  จ านวน  ๒ คัน  แยกเป็น 

รถยนต ์
คันที ่

แบบ ราคา 
(บาท) 

ขนาดบรรจ ุ
(ลบ.ม.) 

ซื้อเมือ่ 
พ.ศ. 

๑ รถยนต์ดับเพลิง ๒,๖๙๗,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๕๔๓ 

๒ รถยนต์ดับเพลิง ๕,๔๙๑,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๕๕๑ 

   ๒) รถบรรทุกน้ า  จ านวน  ๒ คัน  แยกเป็น 

รถยนต ์
คันที ่

แบบ ราคา 
(บาท) 

ขนาดบรรจ ุ
(ลบ.ม.) 

ซื้อเมือ่ 
พ.ศ. 

๑ รถบรรทุกน้ า ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๕๔๒ 

๒ รถบรรทุกน้ า ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๕๔๖ 

   ๓)    อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน  ๑๒๐ คน 
   ๔)    การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผ่านมา  จ านวน   ๒๐ ครั้ง 

  ๘. สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
   ๘.๑ ภมูิอากาศ 
    ๑) อุณหภูมิสูงสุด  ๓๗ องศาเซลเซียส  ต่ าสุด  ๑๘.๙ องศาเซลเซียส 
   ๘.๒ แหล่งน้ า 
     ๑) คลอง  จ านวน  ๔ แห่ง  ได้แก ่
      ๑.๑ คลองนาจอมเทียน 
      ๑.๒ คลองน้ าเมา 
      ๑.๓ คลองบ้านอ าเภอ 
      ๑.๔ คลองน าชัย 
    
 
   ๘.๓ ขยะ 
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    ๑) ปริมาณขยะ   ๑๘ – ๒๐ ตัน / วัน 
    ๒) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  ๕ คัน   แยกเป็น      

รถยนตค์นัที่ แบบ 
ขนาดบรรจ ุ

(ลบ.ม.) 
ซื้อเมือ่ 

๑ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ๑๐ ๒๕๔๔ 

๒ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ๑๐ ๒๕๔๕ 

๓ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ๑๐ ๒๕๔๗ 

๔ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ๑๐ ๒๕๔๙ 

๕ รถเก็บขนขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ๓ ๒๕๕๐ 

    ๓) ขยะที่เก็บขนได้  จ านวน  ๑๘ – ๒๐ ตัน 

 หมายเหตุ ปัจจุบันเทศบาลได้จ้างบริษัทเอกชนเก็บขนขยะแล้ว 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ส่วนที ่๒ การวิเคราะหศ์กัยภาพและเปา้หมายการทอ่งเทีย่ว 
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ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปจัจบุนั 
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่นดว้ยเทคนิค   SWOT  Analysis 

  เพ่ือให้การวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน  ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดชลบุรี  เทศบาล
ต าบลนาจอมเทียนจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต  โดยใช้
เทคนิค  SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการตัดสินใจ  ได้แก่  ปัจจัยภายใน  จุดแข็ง  (Strength - S)  
จุดอ่อน  (Weak - W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่   โอกาส  (Opportunity - O)  และอุปสรรค  (Thveat - T) 
 ปจัจยัภายใน 
 ด้านการบริหาร  เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ก าหนดโครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ได้
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจการถ่าย
โอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยมีระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งแผน
อัตราก าลัง เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเทศบาลในอนาคตและมีงบประมาณ จากภาษีอากรที่จัดเก็บได้
ภายในเทศบาลและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ 

 ปัจจัยภายนอก 
 เทศบาลต าบลนาจอมเทียน  ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวนัที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ปัจจุบันมีนายกเทศมนตรีจาก
การเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และสมาชิกสภาเทศบาลจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมง  การพาณิชยกรรม  สถานประกอบการอาหารทะเล  การท่องเที่ยวและมี
สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล  ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากข้ึน  อีกทั้งเทศบาลต าบล
นาจอมเทียนมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองพัทยาท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น  
และจังหวัดชลบุรีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกรวมทั้งนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล  จึงท าให้เทศบาลต าบลนาจอมเทียนได้รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์จังหวัดและ
นโยบายของรัฐบาลในการน ามาเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 ด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามที่กล่าวแล้ว  จึงสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน  ได้ดังนี้ 

๑.   จดุแขง็  ( Strength ) 
๑.๑ มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองพัทยา  มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและมีพ้ืนที่เหมาะสม  สามารถ

บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงตามความสามารถ 
๑.๒ เป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในเป้าหมายของโครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่

พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
 ๑.๓ การคมนาคมขนส่งสะดวก 
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 ๑.๔ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชื่อมต่อการลงทุน  การค้า  การท่องเที่ยว 
 ๑.๕ การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  มีเอกภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี 
 ๑.๖ ประชาชนในท้องถิ่นมีความสามัคคี  เข้มแข็ง  มีศักยภาพ  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้เป็น
ส่วนใหญ่ 
 ๑.๗ มีสถานศึกษาให้บริการรองรับบุตรหลานได้อย่างพอเพียงในระดับการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน
และสายอาชีพ 

๒. จดุออ่น ( Weak ) 
 ๒.๑ ขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติไม่มีกิจการประปา 
 ๒.๒ การให้บริการประชาชนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ๒.๓ ค่าครองชีพสูง  รายได้ประชาชนค่อนข้างต่ า 
 ๒.๔ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนในพ้ืนที่ 
 ๒.๕ การบังคับใช้กฎหมาย (ผังเมือง,จราจร สิ่งแวดล้อม,การบุกรุกที่สาธารณะ) 
 ๒.๖ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ  ความช านาญ 

 ๒.๗ ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะ  การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 ๒.๘   งบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้มีจ านวนจ ากัด 

๓. โอกาส ( Opportunity ) 
 ๓.๑ จังหวัดชลบุรีก าหนดเป็นจังหวัดแบบบูรณาการ  ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๖ 
 ๓.๒ การจัดสรรรายได้จากเงินงบประมาณของรัฐบาลตามแผนการกระจายให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๓ อาจจะได้รับการสนับสนุนบูรณาการทั้งแผนงานงบประมาณบางส่วนจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี  และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ  เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) 
 ๓.๔ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดชลบุรี  (โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

ภาคตะวันออก / การท่องเที่ยว) 
 ๓.๕ การคมนาคมขนส่งจากภายนอกเข้าสู่เขตเทศบาลทั้งทางบก  ทางอากาศ (สนามบินอู่

ตะเภา) 
 ๓.๖ ในพ้ืนที่มีการขยายตัวการลงทุนทางด้านที่พัก  โรงแรม, รีสอร์ท, บ้านจัดสรรและสถาน

ประกอบการอาหาร 

 

 

 

๔. อุปสรรค  (Thveat ) 
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 ๔.๑ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากราคาน้ ามันสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่นและการจัดสรร
รายได้ของรัฐบาล 

 ๔.๒ ค่านิยม  วัฒนธรรมของต่างชาติท าให้วิธีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลง 
 ๔.๓ ประชาชนในท้องถิ่นขาดความกระตือรือร้นในการพ่ึงพาตนเองการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การบริหาร 
 ๔.๔ มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวสร้างปัญหาทางสังคม 
 ๔.๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางจ านวนน้อยไม่สมดุลกับภารกิจงานที่ต้อง

ด าเนินการ 
 ๔.๖ อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกก าหนดไว้อย่างจ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เป้าหมายการพฒันาดา้นท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 

วสิยัทัศนเ์ทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 

   เทศบาลต าบลนาจอมเทียน เป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจร 
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   ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

   สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน 

 

พันธกจิ 
๑ เพ่ิมศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว  และการบริการให้มีคุณภาพ  

มาตรฐานและปลอดภัย 
๒ ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่กับการสร้างดุลยภาพการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓ จัดบริการสาธารณะให้เพียงพอ  ประชาชนมีสุขภาวะ  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔ ส่งเสริมให้เป็นสังคม/ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการกีฬา  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคม  และการจราจร  ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน  น าไปสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาทุกด้าน 
๗ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน ไดก้ าหนดแนวทางการพัฒนา
ตามล าดับ ได้แก่ 

๑ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว และพัฒนาการบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
๒  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

เป้าประสงค์การพฒันาเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 
๑   เป็นเมืองท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ  มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่ง

หนึ่งของประเทศ 
๒ ประชาชนร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

  ๓ ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วน
หน้า 

๔ ประชาชนได้รับการศึกษา  มีองค์ความรู้และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา  วัฒนธรรม
ประเพณีคงอยู่กับท้องถิ่น 

๕ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับเทศบาล  สังคมร่มเย็นเป็นสุข 
๖ การคมนาคมทั้งทางบก  ทางน้ า  มีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย  เอ้ือต่อการพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ 
๗ ประชาชนสามารถด ารงชวีิตอยูร่่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หน้า ๑๙ 
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ตวัชีว้ดัการพฒันาด้านการท่องเทีย่ว 

  - จ านวนนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 

ค่าเปา้หมายการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

 - จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี ปีละ ๑๐% 

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 - สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน มีพ้ืนที่ติดกับเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ

ประเทศเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีการคมนาคมสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนสถานศึกษา
สามารถให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดกับทะเล จึงมี
สถานที่และศักยภาพที่จะส่งเสริมกระตุ้นและพัฒนาการเชื่อมโยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับการขยายตัวจากเมือง
พัทยา เช่น การบริการด้านการท่องเที่ยว สถานประกอบการอาหารโรงแรมที่พักอาศัยและในสภาพการปัจจุบันในเขต
พ้ืนที่มีการขยายตัวของการลงทุนด้านสถานประกอบการอาคาร บ้านพักอาศัย ตลอดจนโรงแรมเพ่ิมมากข้ึน โดยมี
ต้นทุนสนับสนุนประกอบด้วย 

๑. เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ 

๒. เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยา 
และพ้ืนที่เชื่อมโยงของ (อพท.) 

๓. เป็นพ้ืนที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนจากเมืองพัทยาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็น
อย่างดี 

๔. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภาสามารถเชื่อมโยงสู่
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย
มายังพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๕. ชายหาดในพื้นที่สวยงาม มีปัญหามลพิษทางน้ าและทางบกน้อย สามารถรองรับการท่องเที่ยว
พักผ่อนได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

๖. มีธุรกิจด้านพาณิชกรรม สถานประกอบการอาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยบริการประชาชน 
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวและมีนักลงทุนหันมาลงทุนด้านต่างๆ  เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
มากขึ้น 

๗. ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจอมเทียน มีนโยบายชัดเจนในการมุ่งม่ันที่จะพัฒนาเทศบาลให้เป็น
เมืองน่าอยู่  น่าท่องเที่ยว ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุข ประกอบกับประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

จากศักยภาพของเทศบาลต าบลนาจอมเทียนดังได้กล่าวมาข้างต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์อ าเภอสัตหีบ 

หน้า ๒๐ 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี และนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล  ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนกรอบศักยภาพ อ านาจหน้าที่และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ได้
กล่าวมาท้ังหมด เทศบาลต าบลนาจอมเทียนจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ของเทศบาลต าบลนาจอม
เทียน ไว้ดังนี้ 

๑. พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจรได้มาตรฐาน ปลอดภัยรองรับบริการประชาชน 
นักท่องเที่ยว  และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒. ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนอย่างสมดุลและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง 
๓. เสริมสร้างประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีปัญหาด้านมลพิษทั้ง

บนบกและทางทะเล 
๔. สร้างกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิต 
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ส่วนที ่๓ แผนส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเทศบาลต าบลนาจอมเทียน พ.ศ.๒๕๖๑ 

แผนงานสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเทศบาลต าบลนาจอมเทียน ประจ าป ี๒๕๖๑ ตามยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑. 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ถนนทางเข้า ซอยนาจอม
เทียน ๑๔ หมู่ที่ ๒ (แผน
ชุมชนบ้านน้ าเมา) 
 

- เพื่อรองรับประชาชน
และนกัท่องเที่ยวที่เขา้มา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

- ปรับปรุงภูมิทศัน์ ถนน
ทางเขา้ ซอยนาจอมเทียน 
๑๔ หมู่ที่ ๒ ขยายผวิจราจร
แอสฟลัท์ตกิคอนกรตี หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ฯลฯ ตาม
แบบแปลนเทศบาล 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวน ๑ 
สาย 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

๒. โครงการปรับปรุงสภาพภมูิ
ทัศน์เกาะกลางและสองข้าง
ทางถนนสุขุมวิท (เสนอโดย
ชุมชนบ้านน้ าเมา) 

- เพื่อรองรับประชาชน
และนักท่องเที่ยวท่ีเข้า
มาท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
กลางและสองข้างทางโดย
การปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวน ๓ 
ครั้ง 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

 

 

 

 

หน้า ๒๑ 
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ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓. 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ (เสนอโดยชุมชน
บ้านนาจอมเทียน) 

- เพื่อรองรับประชาชน
และนกัท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวเพิม่
มากขึ้น 

- ปรับปรุง
สวนสาธารณะบ้าน
อ าเภอหมู่ที่  ๓  ฯลฯ  
ตามแบบแปลนเทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

จ านวน ๒ 
แห่ง 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ชายหาดบ้านอ าเภอ (เสนอ
โดยชุมชนบ้านหินวงพัฒนา) 

- เพื่อรองรับประชาชน
และนกัท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวเพิม่
มากขึ้น 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชายหาดบ้านอ าเภอ หมู่
ที่ ๓,๔ ฯลฯ ตามแบบ
แปลนเทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

จ านวน ๒ 
แห่ง 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๕. โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
(เสนอโดยชุมชนหัวตลาด) 

- เพื่อรองรับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 
ฯลฯ ตามแบบแปลน
เทศบาล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

จ านวน ๑ 
หลัง 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๖. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ (เสนอโดยชุมชนบ้าน
อ าเภอ) 

- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ได้รับการบริการ
สาธารณะที่มี
มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

- ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ จ านวน ๑ 
แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

จ านวน ๒ 
แห่ง 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

๗. โครงการจดัหาทุ่นแพลอยน้ า
อเนกประสงค์  (เสนอโดย
ชุมชนบ้านอ าเภอ) 

- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

- จัดหาทุ่นแพลอยน้ า
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง ๕๐ เซนตเิมตร 
ยาว ๕๐ เซนติเมตร สูง 
๔๐ เซนติเมตร  พร้อม

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 

ยาว ๕๐ 
เมตร 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

หน้า ๒๒ 
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ติดตั้งอุปกรณ ์
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
ก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้ง
ริมหาดบ้านอ าเภอ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านน้ าเมา,ชุมชนบ้าน
อ าเภอพัฒนา) 

- เพื่อให้ประชาชน
และนกัท่องเที่ยว
ไดร้ับการบรกิาร
สาธารณะที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ก่อสร้างลานกิจกรรม
กลางแจ้งริมหาดบ้าน
อ าเภอ หมู่ที่ ๔ ฯลฯ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ 
ครั้ง 

- ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

 
๙. 
 
 
 
 
 

 
โครงการตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(เสนอโดยชุมชนบ้านน้ าเมา, 
ชุมชนนาจอมเทียน, ชุมชนท้าย
ตลาด, ชุมชนบ้านคลองน าชัย, 
ชุมชนหัวตลาด) 
 

 

- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
- จัดซือ้กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดพร้อมตดิตั้งในจุด
เสี่ยงภัยในเขตเทศบาล  
เพิ่มเตมิ ฯลฯ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 

  
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 

 
จ านวน 
๒๐ จดุ 

 
- ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น 

 
ส านักปลดัฯ 

 
 

หน้า ๒๓ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

๑๐. โครงการจดัหาทุ่นแนวเขตว่าย
น้ าและกีฬาทางน้ า (เสนอโดย
ชุมชนบ้านอ าเภอ) 

- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- จัดซื้อทุ่นเพื่อแสดง
แนวเขตว่ายน้ าบริเวณ
ชายหาดบ้านอ าเภอ ฯลฯ  
 

๕๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน 
๑ ครั้ง 

- ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
(แผนชุมชนทุกชุมชน) 

- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
๑ ครั้ง 

- ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
 
 

๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารบรเิวณสวนสาธารณะ
ชายหาดบ้านอ าเภอ(เสนอโดย
ชุมชนบ้านอ าเภอ) 

-  เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้รับ
การบริการสาธารณะ
ที่มีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 

-  ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
บริเวณสวนสาธารณะ
ชายหาดบ้านอ าเภอ 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน 
๓ ครั้ง 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

ส านักปลดัฯ 

หน้า ๒๔ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

๑๓. โครงการเพิม่ศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(เสนอโดยชุมชน
บ้านอ าเภอ) 

-  เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

-  จัดฝึกอบรมการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวท่ีประสพ
ภัยทางน้ าให้กับ อปพร.
ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
๓ ครั้ง 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดัฯ 

๑๔. โครงการก่อสรา้งศูนย์บริการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
(เสนอโดยชุมชนบ้านอ าเภอ) 

-  เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

- ก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร
ศูนย์บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ตามแบบ
แปลนเทศบาล 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน ๑ 
อาคาร 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดัฯ 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั
(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.
(เสนอโดยชุมชนบ้านอ าเภอ) 

-  เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้รับ
การบริการสาธารณะ
ที่มีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 

-  ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ตาม
แบบแปลนเทศบาล 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน ๑ 
แห่ง 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

ส านักปลดัฯ 

๑๖. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์พ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาลต าบลนาจอม

-  เพื่อให้ประชาชนมร
สถานที่ส าหรับการ

-  ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ในเขตเทศบาลต าบลนา

- 
 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน 
๔ ครั้ง 

-  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมสีถานท่ี

ส านักปลดัฯ 

หน้า ๒๕ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

เทียน(แผนชุมชนทุกชุมชน) พักผ่อนและท่องเที่ยว 
รองรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

จอมเทียนให้เป็นสถานที
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

พักผ่อนและท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

๑๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของเทศบาลต าบล    
นาจอมเทียน(เสนอโดยชุมชน
บ้านคลองน าชัย) 
 

- เพื่อให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางเทศบาล 

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวฯลฯ 
จ านวน ๒ ป้าย ฯลฯ 
ตามแบบแปลนเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
) 
 

 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๒ 
ป้าย 

- ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมลู
ข่าวสารของทางเทศบาล 

ส านักปลดัฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั(KPI) 

 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงานที ่
รบัผดิชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๘. โครงการประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเทศบาล (เสนอโดย

- เพื่อให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้รับ

-  จัดท าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์การ

๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน ๓ 
ครั้ง 

- ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมลูข่าวสารการ

ส านักปลดัฯ 

หน้า ๒๖ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

ชุมชนบ้านคลองน าชัยและ
ชุมชนบ้านอ าเภอ) 
 

ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวของ
เทศบาล 
 
 

ท่องเที่ยวของเทศบาล
ต าบลนาจอมเทียน ฯลฯ 

 
 

ท่องเที่ยวของเทศบาล 

๑๙. โครงการติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
อิเล็กทรอนกิส์ จอ LED Display 
ขนาด ๔.๖๐๘ x ๓.๐๗๒ เมตร 
ของเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 
 

- เพื่อให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล, องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีและจังหวัด
ชลบุร ี
 

-  ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED 
Display ขนาด ๔.๖๐๘ 
x ๓.๐๗๒ เมตร ฯลฯ  
จ านวน ๑ ป้าย 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน ๓ 
ป้าย 

- ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาล, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบรุีและ
จังหวัดชลบุร ี

ส านักปลดัฯ 

๒๐. โครงการถนนคนเดิน - เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้แก่ประชาชน 
 
 
 

-จัดกิจกรรมถนนคน
เดินในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวน ๓ 
ครั้ง 

- มีการประชาสมัพันธ์
สถานที่ท่องเทีย่วในชุมชน
และประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

 

 

 

แผนด าเนนิงานส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน้า ๒๗ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง - จัดกิจกรรมประเพณลีอยกระทง โดยร่วมกับ

หน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล จัดขบวนแห่ 
พิธีบูชากระทง และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ 

            

๒ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

- จัดตั้งศูนย์อ านวยการฯ อ านวยความสะดวก 
แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว ที่พัก ใหแ้ก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวท่ีสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

            

๓ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- จัดตั้งศูนย์อ านวยการฯ อ านวยความสะดวก 
แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว ที่พัก ให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวท่ีสัญจรไปมาในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

            

๔ โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ - จัดกิจกรรมประเพณสีงกรานต์ โดยร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล จัดขบวน
สรงน้ าพระ จดัพิธีสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ 
และร่วมตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ

            

๕ โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียน - จัดกิจกรรมประเพณีแหเ่ทียน โดยร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล จัดขบวนแห่ 
เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ
ในเขตเทศบาล 

            

 
 

แผนด าเนนิงานส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน้า ๒๘ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖ การเผยแพร่ข้อมลูแหล่งท่องเที่ยวทาง

ช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดท าสื่อน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ผา่นทางช่องทาง
เว็บไซต์และสื่อโซเชียลมเีดีย เช่น facebook 

            

๗ โครงการผลติสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 

- จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วารสาร และสื่อต่างๆที่เกีย่วข้อง  
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สว่นที ่๔ สถานที่ท่องเทีย่วทีส่ าคญัของเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 

สถานที่ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ 

๑. ชายหาดบา้นอ าเภอ 

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาจอมเทียน ๓๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ถนนสุขุมวิท 

หลักกิโลเมตรที่ ๑๕๙ โดยอยู่ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ ๖๖ กิโลเมตร 

และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร  

ชายหาดบ้านอ าเภอเป็นชายหาดที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หาดทรายขาว น้ าทะเลใส และ

เป็นหาดที่เงียบสงบ มีสวนสาธารณะ เครื่องออกก าลังกาย เหมาะแก่การพักผ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๒๙ 



แผนสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบลนาจอมเทียนประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ลานกจิกรรมกลางแจง้รมิหาดบา้นอ าเภอ  

ตั้งอยู่ที่ ซอยนาจอมเทียน ๒๒ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เป็นลานกิจกรรม

กลางแจ้งในการท ากิจกรรมนันทนาการ  และยังมีสวนสาธารณะ  เครื่องออกก าลังกาย  ลานเด็กเล่นเหมาะส าหรับการ

พักผ่อนทั้งครอบครัว 
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อาหาร ของฝาก และผลติภณัฑ์ขึน้ชื่อ  

ผลติภณัฑ์อาหารทะเลแห้ง  อาหารทะเลแปรรูป ประเภทกุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกทรงเครื่อง 

ปลาข้าวสาร ปลากรอบ ปลาเส้น ฯลฯ เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวซื้อกลับไปเป็นของฝาก 
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