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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ตั้งอยู่ในเขตอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็น ๑ ใน ๕ เทศบาลใน
เขตอาเภอสัตหีบ ตั้งอยู่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง
๑๕๕ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชลบุรี เป็นระยะทางประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๒.๖๓
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๘๙๓ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนาจอมเทียน หมู่ที่ ๔ ทั้งหมู่ และหมู่ที่ ๑, ๒,
๓, ๘, ๙ บางส่วน
กล่าวโดยย่อ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตเมืองพัทยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลห้ วยใหญ่ อาเภอบางละมุง และเขตเทศบาล
ตาบลเขาชีจรรย์ อาเภอสัตหีบ
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เหมาะสาหรับปรับปรุง
และส่งเสริมรองรับการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพประมง ร้านอาหารทะเล และมีนัก
ลงทุน ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านโรงแรม อาคารชุด คอนโดฯ เป็นจานวนมาก และนักท่องเที่ ยวก็เข้ามา
ท่องเที่ยวและพักผ่อนในแต่ละปีเป็นจานวนมาก
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากทั้งลม
มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม – เดื อ นตุ ล าคม และจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทั้ ง ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีฤดูกาล 3 ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูหนาว
จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
ฤดูฝน
จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม
1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ทาให้ระบายน้าได้ดี
และดินไม่มีความสมบูรณ์ในส่วนของแร่ธาตุทาให้ไม่เหมาะกับการทาเกษตร สวน หรือไร่ นา เพราะอยู่ติดกับทะเล
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ไม่มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่ ติดทะเลอ่าวไทย และ
มีคลองรองรับน้าไหลลงสู่ทะเล จานวน 4 คลอง ประกอบด้วย
1. คลองนาจอมเทียน
2. คลองน้าเมา
3. คลองนาชัย
4. คลองบ้านอาเภอ
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีปุาไม้ตามธรรมชาติ เล็กน้อย เนื่องจากเป็นในลักษณะ
ของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย อาคารบ้านเรือน ประชาชน โรงแรม สถานประกอบการอาหาร การพานิช
และสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่บางส่วนที่เป็นปุาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และบางส่วนเกิดจากการ
ปลูกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
อาณาเขต
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล
นาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๑๐ ตอนที่ ๑๗๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ ดังต่อไปนี้
หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในทะเล ตามแนวเส้นตั้งฉากกับชายฝั่งทะเลตรงเส้นรุ้ง ๑๒ - ๕๒ องศา
ซึ่งเป็นหลักเขตเมืองพัทยาที่ ๕ ระยะ ๒๐๐ เมตร
ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านหลักเขตเมืองพัทยาที่ ๕
และเลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอสัตหีบกับอาเภอบางละมุง จังหวั ดชลบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอสัตหีบ
กับอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตัดกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด ตามแนวเส้น
แบ่งเขตระหว่างอาเภอสัตหีบกับอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันออก ระยะ ๕๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด
ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอสัตหีบกับอาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอสัตหีบกับอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอสัตหีบ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตรง
จุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด ระยะ ๕๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ กรุงเทพ - ตราด
ระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแนวเขตสุขาภิบาลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบเส้นแนวเขตสุขาภิบาลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ไปทางทิศตะวันตก ผ่านหลักเขตสุขาภิบาลบางเสร่ที่ ๑ ลงไปในทะเล ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้ง
ฉากกับชายฝั่งทะเล ตรงหลักเขตสุขาภิบาลบางเสร่ที่ ๑ ระยะ ๒๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นขนานกับชายฝั่งทะเล ระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือบรรจบกับ
หลักเขตที่ ๑
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เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีพื้นที่เขตปกครองของหมู่บ้านในตาบลนาจอมเทียน ดังนี้
๑) หมู่บ้านนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑
บางส่วน
๒) หมู่บ้านน้าเมา
หมู่ที่ ๒
บางส่วน
๓) หมู่บ้านหินวง
หมู่ที่ ๓
บางส่วน
๔) หมู่บ้านอาเภอ
หมู่ที่ ๔
ทั้งหมู่
๕) หมู่บ้านเขาบาเพ็ญบุญ หมู่ที่ ๘
บางส่วน
๖) หมู่บ้านคลองนาชัย
หมู่ที่ ๙
บางส่วน
2.2 การเลือกตั้ง
การแบ่งเขตการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน แบ่งเป็น 10 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1) หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ อาคารพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน วัดนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาคารอเนกประสงค์โครงการ SML หมู่ที่ 2
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (เต็นท์) หมู่ที่ 2
4) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารสัมมนาวิทยาลัยเกษตรฯ หมู่ที่ 3
5) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 อาคารสัมมนาวิทยาลัยเกษตรฯ หมู่ที่ 3
6) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารสัมมนาวิทยาลัยเกษตรฯ หมู่ที่ 3
7) หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ศาลาการเปรียญอัมพาราม หมู่ที่ 4
8) หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ศาลาการเปรียญวัดอัมพาราม หมู่ที่ 4
9) หน่วยเลือกตั้งที่ 9 อาคารโรงเรียนบ้านหินวง หมู่ที่ 8
10) หน่วยเลือกตั้งที่ 10 อาคารโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หมู่ที่ 9
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีประชากร ประมาณ 8,000 คน และสภาพปัจจุบัน
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นที่มาอาศัยทามาหากินในเขตพื้นที่เทศบาล และเป็นแรงงานต่างชาติที่เข้ามา
ขายแรงงาน ส่วนคนที่เป็นคนพื้นที่จริงๆ จะมีอยู่ส่วนน้อย และประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้เขต
เทศบาลมีประชากรแฝงเป็นส่วนมาก และบางส่วนไม่มีสถานะทางทะเบียน
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
ชาย
น้อยกว่า 1 ปี
42
1 – 10 ปี
465
11 – 20 ปี
512
21 – 30 ปี
527
31 – 40 ปี
536
41 – 50 ปี
666
51 – 60 ปี
505
61 – 70 ปี
305
71 – 80 ปี
152
81 – 90 ปี
53
91 – 100 ปี
11
มากกว่า 100 ปี
0

หญิง
33
442
610
520
630
697
622
361
170
73
11
0

รวม
75
907
1,122
1,047
1,166
1,303
1,127
666
366
126
22
0
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จานวน

จานวน

จานวน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

นักเรียนรวม

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลนาจอมเทียน (แห่งที่ 1)

71

60

130

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลนาจอมเทียน (แห่งที่ 2)

10

12

22

1. โรงเรียนบ้านหินวง

77

85

162

2. โรงเรียนบ้านอาเภอ

221

175

396

3. โรงเรียนวัดนาจอมเทียน

161

143

304

672

1,137

1,809

1. โรงเรียนณัฎฐเวศน์

96

104

200

2. โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

572

578

1,150

122

222

344

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

269

123

392

2. วิทยาเทคนิคสัตหีบ

4,145

1,793

5,938

โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ระดับก่อนวัยเรียน

โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
1. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1. โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ระดับอาชีวศึกษา

4.2 สาธารณสุข
๑. สถานีอนามัย จานวน ๑ แห่ง มีบุคลากรบริการด้านสาธารณสุข จานวน ๗ คน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
๒. คลินิกเอกชน จานวน ๖ แห่ง เป็นคลินิกแพทย์ ๓ แห่ง คลินิกทันตแพทย์ ๓ แห่ง
๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตาบลนาจอมเทียน จานวน ๑ แห่ง มีบุคลากรด้าน
สาธารณสุข จานวน ๔ คน
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4.3 อาชญากรรม
พื้น ที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีส ถานประกอบการอาหารทะเล
โรงแรม และสถานศึกษาจานวนหลายแห่ง รวมทั้งอยู่ติดกับเขตเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีก
แห่งหนึ่งของประเทศ ส่งผลให้มีเหตุอาชญากรรมอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ส่งผลเสียหายต่อการพัฒนาหรือส่งผลกระทบ
ต่อการดารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นในวงกว้างมากนัก และเทศบาลได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจของสถานี
ตารวจภูธรนาจอมเทียน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคประชาสังคมควบคุมดูแลและเผ้าระวังภัยทางด้านอาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ก็ เป็นไปในลักษณะ
คล้ายคลึงกับพื้นที่ต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน วัยรุ่น เด็กนักเรียน นักศึกษา การแก้ไขปัญหาและการปูองกัน
เทศบาลได้ดาเนิ นการจัดกิจ กรรมต่างๆ กระตุ้นเตือนรณรงค์ให้ทุกภาคส่ ว นหั นมาสนใจกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ฝึกอบรมกลุ่มเสี่ ยงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งร่ วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการดาเนินการปูองกัน
และแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะการที่จะปูองกันและแก้ไขให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้เข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน และในส่วนของผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้สูงอายุ เทศบาลได้ ดาเนินการ
สงเคราะห์เบี้ยเพื่อการยังชีพทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุ
สาธารณภัย เทศบาลก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการดารงชีพให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีเส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวกและสามารถติดต่อทั่วถึงกัน
ทั้งภายในเขตเทศบาลและท้องถิ่นใกล้เคียง โดยมีถนนในเขตเทศบาลรวมทั้งสิ้น ๘๙ สาย คือ
ก. ถนนทางหลวงแผ่นดิน คือ
- ทางหลวงแผ่นดินสายสุขุมวิท บางนา - ตราด เป็นถนนสายหลัก เลียบชายฝั่งทะเล เชื่อม
ระหว่าง กรุงเทพ - ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี - ตราด
ข. ทางหลวงท้องถิ่น ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีประมาณ ๓๒ สาย ยาวประมาณ ๗
กิโลเมตร ครอบคลุมแหล่งชุมชนหนาแน่นในเขตเทศบาล
ค. ทางหลวงท้องถิ่น ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีประมาณ ๔๓ สาย ยาว
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุมแหล่งชุมชนเชื่อมโยงทุกหมู่บ้าน
ง. ทางหลวงท้องถิ่น ประเภทลูกรังมีประมาณ ๑๔ สาย ยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ใช้
สาหรับติดต่อในพื้นทีห่ ่างไกล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนหนาแน่นน้อยเช่นเดียวกับชุมชนในชนบท
5.2 การไฟฟ้า
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๔ ทั้งหมู่ และ
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๙ บางส่วน รวม ๑,๗๒๙ ครัวเรือน มีไฟฟูาใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของจานวนครัวเรือน
ทั้งหมด ซึ่งเทศบาลได้เร่งรัดขยายเขตไฟฟูาบางพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ และได้ทาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะในแหล่งชุมชน และถนนสาธารณะอยู่ตลอดเวลา ทาให้ มีระบบไฟฟูาและแสงสว่างได้ทั่วถึงและ
ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี
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5.3 การประปา
เทศบาลตาบลนาจอมเทีย น ไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเองแต่ได้ให้ ความช่ว ยเหลื อ
ราษฎรในเขตเทศบาลให้มีน้าประปาใช้อย่างทั่วถึง โดยการตั้งงบประมาณจัดทาโครงการวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้าประปาจากระบบสายส่งน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปในชุมชนที่ไม่มีน้าประปาใช้
โดยมีผู้ใช้น้าประปา คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจานวนครัวเรือนทั้งหมดของเทศบาล
5.4 โทรศัพท์
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีเขตติดต่อกับเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ทา
ให้เทศบาลจะต้องดาเนินการมุ่งเน้นพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรองจากเมืองพัทยา
รวมทั้งมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองสาหรับเรื่องการสื่อสาร ในพื้นที่
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีสานักงานเกี่ยวกับการสื่อสารตั้งอยู่และที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกันสามารถให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียนได้ ประกอบด้วย
1. ที่ทาการชุมสายของบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จานวน ๑ แห่ง
2. ที่ทาการชุมสายของบริษัท TT & T จากัด (มหาชน) จานวน ๑ แห่ง
3. สานักงานบริการของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) สาขาพัทยา จานวน ๑ แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีที่ทาการไปรษณีย์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด (มหาชน)
จานวน ๑ แห่ง ให้บริการกับประชาชน
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีประชาชนประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมส่วนน้อย
เนื่องจากดินในพื้นที่ตาบลนาจอมเทียนไม่เหมาะที่จะทาการเกษตรกรรมจึงมีผลทาให้เกษตรกรมีฐานะความ
เป็นอยู่ในระดับพออยู่พอกิน ประกอบด้วย ทานา ทาสวน ทาไร่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
เลี้ยงหอย เป็นต้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการทาเกษตรกรรมในพื้นที่มีน้อยมาก
6.2 การประมง
ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน เป็นพื้นที่ที่ติดกับ ทะเลอ่าวไทย ซึ่ง
ประชาชนในพื้น ที่มีบ างส่ ว นที่ป ระกอบอาชีพประมง และมีการจัดตั้งกลุ่มประมง และเทศบาลก็ได้เข้าไป
ส่งเสริมสนับสนุน แต่การดาเนินการของกลุ่มก็ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
6.3 การปศุสัตว์
ด้วยสภาพพื้นที่ที่ติดกับทะเล และพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรม จึงมีส่วนน้อยที่
ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคเนื้อ อยู่เพียง ๒ - ๓ ราย
6.4 การบริการ
สานักงานเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชนส่งผลให้ประชาชน
สามารถที่จะมาขอรับการบริการสาธารณะต่างๆ ที่อาคารสานักงานเทศบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แต่สิ่งที่
เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาทั้งในส่วนของประชาชน และเทศบาล คือ เรื่องการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร
เพราะเทศบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่สานักทะเบียน ที่ตั้งอยู่ในที่ว่าการอาเภอสัตหีบ ห่างจากเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน ประมาณ 15 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการด้านนี้
เท่าที่ควร
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6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑) ชายหาดจอมเทียน เป็นพื้นที่ติดต่อกับเมืองพัทยาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
๒) ชายหาดบ้านอาเภอ (ชายหาดสมประสงค์และชายหาดข้างโรงแรมโอเชี่ยนมารีน่า ) มี
สวนสาธารณะและเครื่องออกกาลังกายสาหรับไว้ ให้ประชาชนพักผ่อนและออกกาลังกายในตอนเช้า -เย็น และ
นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ทาให้นัก ท่องเที่ยวรู้จัก
นาจอมเทียนมากขึ้น ได้แก่
๑. สวนนงนุช ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาจอมเทียน มี
- ร้านอาหารที่ประกอบอาหาร
- สวนดอกไม้ที่สวยงาม
- การแสดงวัฒนธรรมของแต่ละภาค มีสินค้าของแต่ละภาคจาหน่าย
- มีการแสดงโชว์ความสามารถของลิง, ช้าง – สวนหิน
๒. วัดญาณสังวรารามซึ่งพื้นที่อยู่ในบริเวณเทศบาลตาบลห้วยใหญ่ มี
- วิหารเซียน
- รอยพระพุทธบาท
- ศาลานานาชาติ
- สวนสัตว์
๓. พระพุทธรู ปแกะสลั กเขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตของเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ มี
พระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก และของที่ระลึกจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลนาจอมเทียน เหมาะสาหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและประชาชนบาง
ส่วนประกอบอาชีพประมง มีการใช้เรือประมงในการหาปลาหรือสัตว์น้าทางทะเลในท้องทะเลอ่าวไทย จึงมีการ
ดาเนินกิจการที่เป็นทางด้านอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือประมง และอู่ต่อเรือสาหรับการท่องเที่ยว ประมาณ ๔ - ๕ แห่ง
ตลอดจนมีการดาเนินการทางด้านการต่อเชื่อมเหล็ก อลูมิเนียม เสาอากาศ โรงกลึง ฯลฯ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ประชาชนบางส่วนมีการประกอบอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนการรวมตัวกั นเป็น
กลุ่มอาชีพไม่ค่อยมี จะมีบ้างก็เป็นกลุ่มอาชีพประมงแต่การดาเนินงานของกลุ่มประมงก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
เพราะมีข้อจากัดหลายอย่าง
6.8 แรงงาน
สถานการณ์ทางด้านแรงงานในพื้นที่เทศบาล มีทั้งแรงงานต่างชาติ เช่น ชาวพม่า กัมพูชาและลาว
เข้ามาทางานในสถานประกอบการอาหารทะเล และชาวไทยในภาคต่างๆ เข้ามาทางานในสถานประกอบการ
โรงแรมและการพานิ ช อื่ น ๆ ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ข องเทศบาลประกอบด้ ว ยชนหลากหลายเชื้ อ ชาติ ย ากต่ อ การ
ควบคุมดูแลในทุกๆ ปัญหาที่ตามมา เช่น โรคติดต่อและยาเสพติดเป็นต้น
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้มี การจัดตั้ งชุมชน จ านวน 9 ชุมชน ตามระเบีย บ
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาบลนาจอมเทียน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
1) ชุมชนบ้านนาจอมเทียน
2) ชุมชนชายทะเล
3) ชุมชนบ้านน้าเมา
4) ชุมชนหัวตลาด
5) ชุมชนท้ายตลาด
6) ชุมชนบ้านอาเภอ
7) ชุมชนบ้านอาเภอพัฒนา
8) ชุมชนบ้านหินวงพัฒนา
9) ชุมชนบ้านคลองนาชัย
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมี น้อย
เนื่องจากในพื้นที่ตาบลนาจอมเทียนไม่เหมาะที่จะทาการเกษตรกรรม จึงมีประชาชนส่วนน้อยทาสวน ทาไร่ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าก็เพื่อการดารงชีพ
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
คลองห้วยตู้จะเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน เทศบาลตาบล
ห้วยใหญ่ และเทศบาลตาบลเขาชีจรรย์ ซึ่งประชาชนได้ใช้น้าจากคลองทาการเกษตรเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้น
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้าประปาของประปาส่วนภูมิภาคในการอุปโภคและบริโภค
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จานวน
๓ แห่ง ได้แก่ วัดนาจอมเทียน, วัดอัมพาราม, วัดเขาบาเพ็ญบุญ
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ ดังนี้
1) ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดขบวนแห่กระทง, จัดพิธีบูชา
กระทง,การออกร้ านอาหารจากโรงแรมชื่อดังและสถานประกอบการในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน,
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถานศึกษาและสถานประกอบการโรงแรม
2) ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน จะมีการจัดพิธีสรงน้าพระสงฆ์และรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ, แจกของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ,
3) ประเพณีเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา, ถวายเทียน
พรรษา
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
การหาสัตว์น้าทางทะเล เป็นอาชีพที่ชาวพื้นบ้านใช้ในการดารงชีพมาตั้งแต่สมัย ดั้งเดิมจวบ
จนถึงปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาที่คงอยู่คู่กับท้องถิ่น การถนอมอาหาร การประกอบอาหารทะเล ก็ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่อง
ของความอร่อยไม่แพ้ท้องถิ่นใดในภาคตะวันออก ส่วนภาษาในการสื่อสารที่ชาวบ้านใช้ก็เป็นภาษากลาง
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8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
อาหารทะเลแปรรูปเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ นามาจากชาวประมงพื้นบ้าน แต่ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการค้าขายก็รับมาจากพื้นที่อื่นมาขายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันมีชาวบ้าน
ที่ประกอบอาชีพประมงน้อยลงส่งผลให้การผลิตสินค้าพื้นบ้านน้อยลงตามไปด้วย
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
ในเขตพื้น ที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ไม่มีแหล่งน้าที่ใช้เป็นต้นทุนทางการเกษตร
หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค และประชาชนในพื้นที่ใช้น้าจากการจาหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นหลัก
9.2 ป่าไม้
ในเขตพื้นที่เทศบาลไม่มีปุาไม้ ที่สมบูรณ์มีเพียงไม้ที่ชาวบ้านปลูกไว้ใช้ประโยชน์เองและปุา
ไม้ยืนต้นเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9.3 ภูเขา
พื้นที่เทศบาลไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ไม้ว่าจะเป็นบนบกและในทะเล
ก็ถือได้ว่ามีคุณภาพในระดับที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม และเทศบาลมีการบริหารจัดการ
ขยะและน้าเน่าเสียได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ประชาชนและสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ คัดแยกขยะ
ดักไขมันก่อนทิ้งลงแม่น้า และปัจจุบันเทศบาลตาบลนาจอมเทียนพยายามที่จะสร้างระบบบาบัดน้าเสีย เป็น
ของตนเอง
10. อื่นๆ
เนื ่อ งจากสภาพสัง คมโดยทั่ว ไปรวมทั้ง สัง คมท้อ งถิ่น เทศบาลตาบลนาจอมเทีย นมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รอบด้านหรือบริบททางสังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพ การดารง
ชีพของประชาชนเป็นไปด้ว ยความรีบเร่งแข่งขันเพื่อการอยู่รอด การรวมตัว กัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นไปค่อนข้างน้อย เพราะข้อจากัดในหลายๆ ด้าน และเพื่อให้เกิดความสมดุลทางด้านโครงสร้าง
ของสังคม จึง เป็น หน้าที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ที่จะต้องเข้าไปกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ต่างๆ ให้ป ระชาชนในท้องถิ่นหันมาสนใจร่วมดาเนินกิจกรรมทางสังคม หรือร่ว มบริห ารจัดการทรัพยากร
การบริห ารที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบศักยภาพ
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจากัด และภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศ
การเป็ นภาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ประชาชนมีความสุ ข
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของรัฐบาล เทศบาลตาบลนาจอมเทียนยิ่งจาเป็นที่ จะต้องมีการวางแผน
เตรี ย มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น เผชิ ญ ทั้ ง ในเรื่ อ งของการเมื อ งเศรษฐกิ จ และสั ง คมอยู่
ตลอดเวลา
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 - 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
- สรุปสถานการณ์การพัฒนา
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ดาเนินการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
และแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นโยบายผู้บริหาร และปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดทา
แผนพัฒนาสี่ปีเป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อให้ดาเนินการได้ แยกเป็นดังนี้
1.1.1 เทศบาลตาบลนาจอมเทียน กาหนดโครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี
ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
แผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเทศบาลในอนาคตและมีงบประมาณ จากภาษีอากร
ที่จัดเก็บได้ภายในเทศบาลและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งเงินอุดหนุนต่างฯ
1.1.2 เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒
ปัจจุบันมีนายกเทศมนตรีจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และสมาชิกสภาเทศบาลจากการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง การพาณิชยกรรม สถานประกอบการ
อาหารทะเล การท่องเที่ยวและมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต
ขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งเทศบาลตาบลนาจอมเทียนมีอาณาเขตติดต่ อกับเมืองพัทยาทาให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น และจังหวัดชลบุรีได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดชลบุรีเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกรวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงทาให้เทศบาล
ตาบลนาจอมเทียนได้รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของรัฐบาลในการนามาเปลี่ยนแปลงให้
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
1.1.3 ตั่งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน ได้ประมาณการรายรับและประมาณรายจ่ายทุกประเภท ประมาณปีละ 100 ล้านบาทเศษ
และเทศบาลตาบลนาจอมเทียนสามารถที่จะนางบประมาณมาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ เพื่อ ใช้
จ่ายดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนี้
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1) สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ประจาปี พ.ศ. 2557
เบิกจ่าย
งบประมาณจริง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3,530,000.00 3,530,000.00
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและการ 10,079,115.00 10,079,115.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้

9,114,334.00 9,114,334.00
9,454,6980.00 9,454,6980.00
5,750,033.00 5,750,033.00
37,842,537.00 37,842,537.00
0
0
75,770,717.00 75,770,717.00

ร้อยละ
4.65
13.31
12.03
12.47
7.59
49.95
0
100

2) สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ประจาปี พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณที่ตั้งไว้

เบิกจ่าย
งบประมาณจริง
5,470,200.00
8,412,091.90

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
5,470,200.00
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและการ 8,412,091.90
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
8,470,284.03 8,470,284.03
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
13,893,668.15 13,893,668.15
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
7,864,577.03 7,864,577.03
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
2,060,589.82 2,060,589.82
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
0
0
รวม
46,171,410.93 46,171,410.93

ร้อยละ
11.85
18.22
18.35
30.09
17.03
4.46
0
100

3) สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ประจาปี พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณจริง
486,380.00
486,380.00
11,559,090.10 11,559,090.10

งบประมาณที่ตั้งไว้

12,578,731.62
19,078,700.00
6,656,644.55
19,756,961.48
14,400.00
70,130,907.75

12,578,731.62
19,078,700.00
6,656,644.55
19,756,961.48
14,400.00
70,130,907.75

ร้อยละ
0.70
16.48
17.94
27.20
9.49
28.17
0.02
100

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๒
๑๒
4) สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ประจาปี พ.ศ. 2560
เบิกจ่าย
งบประมาณจริง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
600,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 13,020,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชายฝั่งแบบบูรณาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

งบประมาณที่ตั้งไว้

14,569,950.00
23,464,030.00
13,118,800.00
22,077,390.00
90,000.00
86,940,170.00

ร้อยละ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี 2557
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) และฉบับเพิ่มเติม ของ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 สามารถประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพในภาพรวม
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการจากจานวนการดาเนินโครงการและ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้า นการท่องเที่ยว สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 57.14 งบประมาณที่ดาเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 135 การดาเนินงาน
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเชื่อมโยง
ในด้านการพัฒ นาที่ส่ งเสริมและสนับ สนุนให้ ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่พักผ่ อนหย่อนใจที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสมารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงามได้มาตรฐาน สร้างระบบการเฝูาระวังภัยให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งในการดาเนินโครงการแต่ละโครงการต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับ
เทศบาลขาดบุคลากรที่จะดาเนินงานโดยตรง ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้ทุกโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ยังทาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 30.76 เงินงบประมาณที่สามารถ
ดาเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 17.17 การดาเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก
ความหวงแหนช่วยกันดูแล บารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนเทศบาลได้พยายามดูแลรักษาความสะอาด เช่น การจัดทาระบบรวบรวมบาบัดน้าเสียรวม จ้างเอกชน
ดาเนินการรักษาความสะอาด และวางแผนที่จะให้มีระบบจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมน่า
อยู่ ไ ร้ ม ลพิ ษ แต่ เ นื่ อ งจากการด าเนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย
งบประมาณจานวนมาก และความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้ นที่จึงจะทาให้งานด้านนี้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ซึ่ ง หน่ ว ยงานยั ง มี ปั ญ หาในด้ า นประชาชนไม่ ค่ อ ยให้ ค วามร่ ว มมื อ ขาดการบู ร ณาการรวมทั้ ง การ
ดาเนินงานต่างๆ จะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลมีไม่เพียงพอ จึง
ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๓
๑๓
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 42.10 งบประมาณที่ดาเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 24.54 การ
ดาเนิ น การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต สามารถสนองตอบต่ อความต้ องการของประชาชน/ชุ มชนได้ เ ป็น อย่า งดี
ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์
และแพทย์มาบริการประชาชนทาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
รองรับ การใช้บริการทางด้านสุ ขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถดูแลปูองกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ ส่งผลให้สุขภาพอนามัยของประชาชน
แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนาไปสู่การพัฒนาด้านอื่ นๆ ต่อไปอีกทั้งสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้บ้าง ตลอดจน
ได้รับบริการสาธารณูปโภคด้านน้าประปา ไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณ
และบุคลากรในการดาเนินงานและการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน ระเบียบกฎหมายยังไม่
เอื้ออานวย จึงไม่ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครบถ้วน
๔) ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้า นการศึก ษา สามารถดาเนิ นการได้ ตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ คิด เป็ น ร้ อ ยละ 52.23 งบประมาณที่ ดาเนิ นการจริ ง คิด เป็น ร้ อ ยละ 41.82 การ
ดาเนินการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี
เช่น จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน และครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทาให้
ผู้ปกครองอบอุ่นใจตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายเป็นประจา ทาให้ประชาชนในชุมชน นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการห่างไกลยาเสพติดเพิ่มขึ้นรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นเป็นต้น แต่เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรใน
การดาเนินงานและการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษายังไม่มีความชัด เจน จึงไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 46.15 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 49.61 จากการ
ดาเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เตรียมความพร้อมในการปูองกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิง
ไหม้ขึ้นในพื้นที่ มีการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ปูองกันภัยอย่างสม่าเสมอทาให้ประชาชนอุ่นใจ เพราะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีอยู่ตลอดเวลาทาให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงเป็นต้น การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการยัง
ไม่ครอบคลุมครบวงจรเนื่องจากงบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในหน่วยงานมีจากัด ทาให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และการถ่ายโอนภารกิจตามแผนขั้นตอน
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลยังไม่สามารถมา
ให้บริการประชาชนที่ศูนย์ดารงธรรมได้จึงทาให้การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการ ไม่
บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้เท่าที่ควร
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 73.91 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 119 การดาเนินงานพัฒนาด้าน
คมนาคม สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้องใช้งบประมาณในการ
ดาเนินการสู งแต่งบประมาณของเทศบาลในการดาเนินงานจริง มีอย่างจากัดจากผลการดาเนินแผนงาน/
โครงการที่ผ่านมาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น ทาให้ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
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รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น เพราะในพื้นที่ของเทศบาลมีถนน ระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟูาสาธารณะและมีระบบ
ระบายน้าที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และจากการที่มีงบประมาณในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการน้อย
ประกอบกับถนนบางเส้นต้องใช้งบประมาณสูง และถนนบางเส้นที่ได้ดาเนินการแล้ว แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การก่อสร้างท่อระบายน้า จึงทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้ครบถ้วน
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ การดาเนินงานพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ให้มีการ
ดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรมและยั่ งยื น การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจยังไม่
ครอบคลุมครบทุกโครงการ เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานประกอบกับประชาชนใน
พื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เพราะเป็นชุมชนในลักษณะสังคมเมืองมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่
สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7
– 2559) และฉบับเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน สามารถดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการคิดเป็นร้อยละ
46.76 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 46.06 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
พัฒนาสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างดีตามศักยภาพและปัจจัยที่เอื้อให้
ดาเนินการได้ และผลการดาเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง คือ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ในหลายๆ ด้านในแต่ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขหรือสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดนั้น เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจากัดตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ตีกรอบในด้านอานาจและหน้าที่ไ ว้
ในขณะที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวางและมีส่วนราชการบางหน่วยเริ่มมีการถ่ายโอนงานให้กับเทศบาลบางส่วน
แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตลอดจนประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จึงทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน
1.2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี 2558
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – 2560) และฉบับเพิ่มเติม ของ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 สามารถประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพในภาพรวม
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการจากจานวนการดาเนินโครงการและ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
๑) ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว สามารถดาเนิ น การตามแผนงาน/
โครงการที่ ก าหนดไว้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.53 งบประมาณที่ ด าเนิ น การจริ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.63 การ
ดาเนินงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิด
ความเชื่อมโยงในด้านการพัฒ นาที่ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส ถานที่พักผ่ อนหย่อนใจที่
ทันสมัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสมารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี
เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงามได้มาตรฐาน สร้างระบบการเฝูาระวัง
ภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งในการดาเนินโครงการแต่ละโครงการต้องใช้งบประมาณสูง
ประกอบกับเทศบาลขาดบุคลากรที่จะดาเนินงานโดยตรง ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ทุกโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ยังทาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น
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๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 31.81 เงินงบประมาณที่สามารถ
ดาเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 11.40 การดาเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก
ความหวงแหนช่วยกันดูแล บารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนเทศบาลได้พยายามดูแลรักษาความสะอาด เช่น การจัดทาระบบรวบรวมบาบัดน้าเสียรวม จ้างเอกชน
ดาเนินการรักษาความสะอาด และวางแผนที่จะให้มีระบบจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพื่อ ให้ชุมชนเป็นสังคมน่า
อยู่ ไ ร้ ม ลพิ ษ แต่ เ นื่ อ งจากการด าเนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย
งบประมาณจานวนมาก และความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่จึงจะทาให้งานด้านนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งหน่วยงานยังมีปัญหาในด้านประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ขาดการบูรณาการรวมทั้งการดาเนินงานต่างๆ
จะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก และบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานของเทศบาลมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
๓) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้า นคุณภาพชีวิต สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 43.39 งบประมาณที่ดาเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 39.27 การดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถ
สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์ และแพทย์มาบริการ
ประชาชนทาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการใช้บริการ
ทางด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีการอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดูแลปูองกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ ส่งผลให้สุขภาพอนามัยของประชาชนแข็งแรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บนาไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไปอีกทั้งสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้บ้าง ตลอดจนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคด้านน้าประปา ไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรใน
การดาเนินงานและการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน ระเบียบกฎหมายยังไม่เอื้ออานวย จึง
ไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการ
ที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 50.63 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 37.91 การดาเนินการพัฒนา
ด้านการศึกษา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น จัดให้มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีอปุ กรณ์การเรียนการสอน และครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทาให้ผู้ปกครองอบอุ่น
ใจตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายเป็นประจา ทาให้ประชาชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการห่างไกลยาเสพติดเพิ่มขึ้นรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และวันสาคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นเป็นต้น แต่เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงาน
และการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการจั ดการศึกษายังไม่มีความชัดเจน จึงไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน /
โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 32.14 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 20.77 จากการ
ดาเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เตรียมความพร้อมในการปูองกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิง
ไหม้ขึ้นในพื้นที่ มีการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ปูองกันภัยอย่างสม่าเสมอทาให้ ประชาชนอุ่นใจ เพราะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีอยู่ตลอดเวลาทาให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงเป็นต้น การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการยัง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๖
๑๖
ไม่ครอบคลุมครบวงจรเนื่องจากงบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในหน่วยงานมีจากัด ทาให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และการถ่ายโอนภารกิจตามแผนขั้นตอน
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เช่น งานทะเบี ยนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลยังไม่สามารถมา
ให้บริการประชาชนที่ศูนย์ดารงธรรมได้จึงทาให้การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการ ไม่
บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้เท่าที่ควร
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 15.62 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 4.36 การดาเนินงานพัฒนาด้าน
คมนาคม สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้องใช้งบประมาณใน
การดาเนินการสูงแต่งบประมาณของเทศบาลในการดาเนินงานจริง มีอย่างจากัดจากผลการดาเนินแผนงาน/
โครงการที่ผ่านมาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น ทาให้ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น เพราะในพื้นที่ของเทศบาลมีถนน ระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟูาสาธารณะและมี
ระบบระบายน้าที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และจากการที่มีงบประมาณในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการน้อย
ประกอบกับถนนบางเส้นต้องใช้งบประมาณสูง และถนนบางเส้นที่ได้ดาเนินการแล้ว แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การก่อสร้างท่อระบายน้า จึงทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้ครบถ้วน
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 5๐.๐๐ งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ การดาเนินงานพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจากัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ให้มีการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังไม่
ครอบคลุมครบทุกโครงการ เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานประกอบกับ
ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เพราะเป็นชุมชนในลักษณะสังคมเมืองมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่มีอาชีพ
จึงไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
สรุ ปผลการด าเนิน การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 –
2560) และฉบับเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เทศบาลตาบลนาจอมเที ยน สามารถดาเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ คิด เป็น ร้อ ยละ
36.74 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 17.14 ซึ่งบรรลุตามวัตถุป ระสงค์และเปูาหมายการ
พัฒนาสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างดีตามศักยภาพและปัจจัยที่เอื้อให้
ดาเนินการได้ และผลการดาเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง คือ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ในหลายๆ ด้ าน ในแต่ล ะยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา ส่ ว นปัญ หาต่างๆ ที่ยังไม่ ส ามารถแก้ไขหรื อ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดนั้น เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น งบประมาณ
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจากัดตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ตีกรอบในด้านอานาจ
และหน้าที่ไว้ ในขณะที่มีพื้นที่ ความรับผิดชอบกว้างขวางและมีส่วนราชการบางหน่วยเริ่มมีการถ่ายโอนงาน
ให้กับเทศบาลบางส่วน แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตลอดจนประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมืออย่างจริงจัง จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นทีไ่ ด้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน จะดาเนินการพัฒนาให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาได้มาก
ยิ่งขึ้น ถ้าสามารถที่จะลดทอนจานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีได้ เนื่องจากเทศบาลมีข้อจากัดทั้งในเรื่อง
อานาจหน้าที่ และกรอบศักยภาพในด้านงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ควรเอาเฉพาะโครงการที่
มีความพร้ อมที่จ ะดาเนิ น โครงการได้ทั นทีในปีงบประมาณนั้นๆ ที่ ส อดรับกับนโยบายระดับต่ างๆ รวมทั้ ง
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนา และถ้ามีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการที่ไม่มีปรากฏอยู่ในแผนเทศบาลก็สามารถที่จะนาเสนอเหตุผลและความ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๗
๑๗
จาเป็นให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีฉบับเพิ่มเติมในภายหลังได้ แต่ทั้งนี้
ก็เป็นดุลยพินิจของเทศบาลที่จะดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
1.2.3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปี 2559
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – 2561) และฉบับเพิ่มเติม ของ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สามารถประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพในภาพรวม
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการจากจานวนการดาเนินโครงการและการ
ใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 4.00 งบประมาณที่ดาเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 2.03 การดาเนินงาน
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเชื่อมโยง
ในด้านการพัฒนาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สมารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงามได้มาตรฐาน สร้างระบบการเฝูาระวังภัยให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งในการดาเนินโครงการแต่ละโครงการต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับเทศบาล
ขาดบุคลากรที่จะดาเนินงานโดยตรง ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทุก
โครงการ ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ยังทาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 37.84 เงินงบประมาณที่สามารถ
ดาเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 13.35 การดาเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก
ความหวงแหนช่วยกันดูแล บารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนเทศบาลได้พยายามดูแลรักษาความสะอาด เช่น การจัดทาระบบรวบรวมบาบัดน้าเสียรวม จ้างเอกชน
ดาเนินการรักษาความสะอาด และวางแผนที่จะให้มีระบบจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมน่า
อยู่ ไ ร้ ม ลพิ ษ แต่ เ นื่ อ งจากการด าเนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น งานที่ ต้ องอาศั ย
งบประมาณจานวนมาก และความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่จึงจะทาให้งานด้านนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งหน่วยงานยังมีปัญหาในด้านประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ขาดการบูรณาการรวมทั้งการดาเนินงานต่างๆ
จะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก และบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานของเทศบาลมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 40.74 งบประมาณที่ดาเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 42.90 การ
ดาเนิ น การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต สามารถสนองตอบต่ อความต้ องการของประชาชน/ชุ มชนได้ เ ป็น อย่า งดี
ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์
และแพทย์มาบริการประชาชนทาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
รองรับการใช้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดูแลปูองกัน ตนเองจากโรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ ส่งผลให้ สุขภาพอนามัยของประชาชน
แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนาไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไปอีกทั้งสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้บ้าง ตลอดจน
ได้รับบริการสาธารณูปโภคด้านน้าประปา ไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณ
และบุคลากรในการดาเนินงานและการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน ระเบียบกฎหมายยังไม่
เอื้ออานวย จึงไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครบถ้วน
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๔) ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒนาด้ า นการศึ กษา สามารถด าเนิน การได้ ตามแผนงาน/
โครงการที่ ก าหนดไว้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.81 งบประมาณที่ ด าเนิ น การจริ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.9๗ การ
ดาเนินการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี
เช่น จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน และครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทาให้
ผู้ปกครองอบอุ่นใจตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายเป็นประจา ทาให้ประชาชนในชุมชน นักเรียน
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการห่างไกลยาเสพติดเพิ่มขึ้นรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นเป็นต้น แต่เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรใน
การดาเนินงานและการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษายังไม่มีความชัดเจน จึงไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 26.02 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 14.74 จากการ
ดาเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เตรียมความพร้อมในการปูองกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิง
ไหม้ขึ้นในพื้นที่ มีการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ปูองกันภัยอย่างสม่าเสมอทาให้ประชาชนอุ่นใจ เพราะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีอยู่ ตลอดเวลาทาให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงเป็นต้น การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการยัง
ไม่ครอบคลุมครบวงจรเนื่องจากงบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในหน่วยงานมีจากัด ทาให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้ งระเบียบ กฎหมาย และการถ่ายโอนภารกิจตามแผนขั้นตอน
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลยังไม่สามารถมา
ให้บริการประชาชนที่ศูนย์ดารงธรรมได้จึงทาให้การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการ ไม่
บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้เท่าที่ควร
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่กาหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 27.27 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 52.44 การดาเนินงานพัฒนา
ด้านคมนาคม สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้องใช้งบประมาณ
ในการดาเนินการสูงแต่งบประมาณของเทศบาลในการดาเนินงานจริง มีอย่างจากัดจากผลการดาเนินแผนงาน/
โครงการที่ผ่านมาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น ทาให้ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น เพราะในพื้นที่ของเทศบาลมีถนน ระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟูาสาธารณะและมีระบบระบาย
น้าที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และจากการที่มีงบประมาณในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการน้อย ประกอบกับ
ถนนบางเส้นต้องใช้งบประมาณสูง และถนนบางเส้ นที่ได้ดาเนินการแล้ว แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ก่อสร้างท่อระบายน้า จึงทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้ครบถ้วน
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ การดาเนินงานพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
สร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ให้มีการ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังไม่
ครอบคลุมครบทุกโครงการ เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานประกอบกับ
ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เพราะเป็นชุมชนในลักษณะสังคมเมืองมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่มีอาชีพ
จึงไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
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สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559
- 2561) และฉบับเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน สามารถดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 37.84 งบประมาณที่ดาเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 27.57 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
พัฒนาสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างดีตามศักยภาพและปัจจัยที่เอื้อให้
ดาเนินการได้ และผลการดาเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง คือ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ในหลายๆ ด้าน ในแต่ล ะยุทธศาสตร์การพัฒ นา ส่ ว นปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ส ามารถแก้ไขหรือ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดนั้น เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น งบประมาณ
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ มีอยู่อย่างจากัดตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ตีกรอบอานาจและ
หน้าที่ไว้ ในขณะที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวางและมีส่วนราชการบางหน่วยเริ่มมีการถ่ายโอนงานให้กับ
เทศบาล แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติส่ งผลให้การบูรณาการการทางานระหว่างเทศบาลกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เท่าทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนประชาชนใน
พื้นที่บางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ไ ด้อย่ างครบถ้ว น ทั้ง นี้ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ควรจะสา มารถ
ด าเนิ น การพั ฒ นาให้ บ รรลุ ผ ลตามแผนพั ฒ นาได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ถ้ า สามารถที่ จ ะลดทอนจ านวนโครงการใน
แผนพัฒ นาสามปี ล งได้ เนื่ อ งจากเทศบาลมี ข้อจ ากั ดทั้ งในเรื่ องอานาจหน้ าที่ และกรอบศั กยภาพในด้า น
งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ควรนาเอาเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมที่จะดาเนินโครงการ
ภายใต้ข้อจากัดต่างๆ ได้ทันทีในปีงบประมาณนั้นๆ ที่สอดรับกับนโยบายระดับต่างๆ รวมทั้งสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เท่านั้นเพราะว่าถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องดาเนิน
กิจกรรม แผนงาน โครงการที่ไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนาจอมเทียนก็สามารถที่จะนาเสนอ
เหตุผลและความจาเป็นให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีฉบับเพิ่มเติมใน
ภายหลังได้ แต่ทั้งนี้ ก็เป็นดุลยพินิจของเทศบาลที่จะดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เทศบาลตาบล
นาจอมเทียนนามาใช้เป็นหลักในการบริหารงานนั้น นอกจากทุกภาคส่วนจะได้ มีโอกาสร่วมกันคิด ร่วมกันทา
แล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการที่ทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกัน รับผลประโยชน์ด้วย เช่น การได้ใช้ถนนหนทางที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย การมีไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะใช้ร่วมกัน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ตรวจรักษา
เมื่อยามเจ็บปุวย ได้มีกิจกรรมการออกกาลังกาย ลูกหลานมีสถานที่ในการรับ เข้าการศึกษาอบรมที่ทันสมัย
รวมทั้ง สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะอย่างเท่าเทียมและทั่ว ถึง และท้ายที่สุดก็ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่ งผล
เชื่อมโยงไปสู่ การขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาจังหวัดและการพัฒ นาของประเทศชาติโ ดยรวม ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2.2 ผลกระทบ
สาหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการพัฒนา ในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีบ้าง เช่น ใน
ห้วงระยะเวลาที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ประชาชนในท้องถิ่นอาจจะได้รับ
ความเดือดร้อนและความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น ช่วงของการก่อสร้างถนนหนทาง ก่อสร้างระบบ
รวบรวมและระบายน้ าเสี ย การก่อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณูปโภคต่ างๆ แต่ เมื่ อเกิ ดปัญ หากั บพี่ น้องประชาชนนั้ น
เทศบาลตาบลนาจอมเทียนก็เข้าไปดูแลแก้ไขให้ทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินการที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน สามารถดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายการพัฒนาสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี ตามศักยภาพและปัจจัยที่เอื้อให้
ดาเนินการได้ คือ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ในหลายๆ ด้าน ส่วนปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่
สามารถแก้ไขหรือสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดนั้น เนื่องจากปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจากัดตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ตีกรอบใน
ด้านอานาจและหน้าที่ไว้ ในขณะที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวางและมีส่วนราชการบางหน่วยเริ่มมีการถ่าย
โอนงานให้กับเทศบาลบางส่วน แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตลอดจนประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้
ความร่ วมมื ออย่ างจริ งจั ง จึ งท าให้ ไม่ สามารถด าเนิ นการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน
สาหรับแนวทางการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน จะใช้ดาเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายการพัฒนา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดรับกับ
นโยบายและแผนพัฒนาระดับต่างๆ ภายใต้ข้อจากัดในหลายๆ ด้านที่เผชิญอยู่นั้น เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
จะมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรการบริหารและอานาจหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นให้
มากที่สุด กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดาเนินโครงการและร่วมรับ
ผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน ภายใต้หลักของความพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยมาใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน
เทศบาลด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและระมัดระวัง ต่อไป
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
1) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน
2) อนุรักษ์ฟื้นฟูปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) พัฒนาระบบการผลิตและกาลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
5) ส่งเสริมการค้าการลงทุนการบริการและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและคานึงถึง
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
2) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
3) พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูง เพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
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4) พัฒนาระบบฝังเมือง Logistics โครงการสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมให้
เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์
6) พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
5) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7) ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

เป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจร
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
พัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน

2.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 เป้าประสงค์
1. เป็นเมืองท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
4. ประชาชนได้รับการศึกษา มีองค์ความรู้ และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่น
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับเทศบาล สังคมร่มเย็นเป็นสุข
6. การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้า มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ
7. ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4 ตัวชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- จานวนนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาที่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลเพิ่มขึ้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
- จานวนประชาชนที่ร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- จานวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตดีถ้วนหน้า
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- จานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษามีองค์ความรู้และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้าน
กีฬาเพิ่มขึ้นวัฒนธรรมประเพณีคงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- จานวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเทศบาลเพิ่มขึ้นสังคมร่มเย็นเป็น
สุขอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
- จานวนเส้นทางการจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพิ่มขึ้น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- จานวนประชาชนที่สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออาทร ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจานวนเพิ่มขึ้น
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ 10%
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
- จานวนประชาชนที่ร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลเพิ่มขึ้นปีละ 10%
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- จานวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
ชีวิตดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้นปีละ 10%
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- จานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษามีองค์ความรู้หันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา
เพิ่มขึ้นปีละ 10%
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- จานวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเทศบาลเพิ่มขึ้นปีละ 10%
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
- จานวนเส้นทางการจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยเอื้อต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพิ่มขึ้นปีละ 10%
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- จานวนประชาชนที่สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออาทร ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้นปีละ 5%
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2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ประกอบด้วย
1.1 สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
1.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มีกลยุทธ์
ประกอบด้วย
2.1 ปูองกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้น
2.2 ปกปูองฟื้นฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์
2.3 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล
2.4 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารส่งเสริมการดารงชีพและการประมง
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์ประกอบด้วย
3.1 พัฒนาระบบน้าประปา ไฟฟูา ขุดลอกคลองและการสาธารณูปโภคอื่นๆ
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเสริมสร้างประชาชนให้มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.3 ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
3.5 สนับสนุนรวบรวมข้อมูลและจัดความเป็นระเบียบร้อยในชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีกลยุทธ์ประกอบด้วย
4.1 ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษารองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.3 ส่งเสริมการออกกาลังกายและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
4.4 จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันสาคัญ (ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์)
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโออาสและผู้สูงอายุ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย
5.1 สนับสนุนให้มีสถานที่และสวัสดิการอานวยความสะดวก
5.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการบริหารจัดการ
5.3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
5.4 พัฒนาศักยภาพในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5.5 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานกิจการเทศบาล
ตามระบอบประชาธิปไตย
5.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม มีกลยุทธ์ประกอบด้วย
6.1 ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และท่า
เทียบเรือ ให้มีมาตรฐานรองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6.2 จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ก่อสร้างบารุงรักษาซ่อมแซมถนน
6.3 พัฒนาระบบจราจร
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย
7.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ตั้งอยู่ในเขตอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของอ่าวไทย ห่ างจากกรุ งเทพ ๑๕๕ กิโ ลเมตร และอยู่ห่ างจากจังหวัดชลบุรี ๖๘ กิโ ลเมตร ลั กษณะทาง
กายภาพขนานกับถนนสุขุมวิท และมีพื้นที่ติดกับเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศเป็ น ชุ ม ชนขนาดใหญ่ มี ก ารคมนาคมสะดวก ด้ านสาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ ตลอดจน
สถานศึกษาสามารถให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเ ป็น
พื้นที่ติดกับทะเล จึงมีสถานที่และศักยภาพที่จะส่งเสริมกระตุ้นและพัฒนาการเชื่อมโยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
รองรับการขยายตัวจากเมืองพัทยา เช่น การบริการด้านการท่องเที่ยว สถานประกอบการอาหารโรงแรมที่พัก
อาศัยและในสภาพการปัจจุบันในเขตพื้นที่มีการขยายตัวของการลงทุนด้านสถานประกอบการอาคาร บ้านพักอาศัย
ตลอดจนโรงแรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีต้นทุนสนับสนุนประกอบด้วย
๑. เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในเปูาหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
๒. เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการจัดทาแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
และพื้นที่เชื่อมโยงของ (อพท.)
๓. เป็นพื้นที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนจากเมืองพัทยาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
เป็นอย่างดี
๔. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภาสามารถเชื่อมโยง
สู่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่
ทันสมัยมายังพื้นที่ใกล้เคียง
๕. ชายหาดในพื้นที่สวยงาม มีปัญหามลพิษทางน้าและทางบกน้อย สามารถรองรับการท่องเที่ยว
พักผ่อนได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๖. มีธุรกิจด้านพาณิชกรรม สถานประกอบการอาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยบริการประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวและมีนักลงทุนหันมาลงทุนด้านต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่มากขึ้น
๗. ผู้บริหารเทศบาลตาบลนาจอมเทียน มีนโยบายชัดเจนในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลให้
เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุข ประกอบกับประชาชนและทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพิ่มขึ้น
จากศักยภาพของเทศบาลตาบลนาจอมเทียนดังได้กล่าวมาข้างต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จั งหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์อาเภอสัตหีบ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี และนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาล ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนกรอบศักยภาพ อานาจหน้าที่และปัจจัยอื่นๆ
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เทศบาลตาบลนาจอมเทียนจึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตาบล
นาจอมเทียน ไว้ดังนี้
๑. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจรได้มาตรฐาน ปลอดภัยรองรับบริการประชาชน
นักท่องเที่ยว และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนอย่างสมดุลและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง
๓. เสริมสร้างประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ปูองกันและแก้ไขไม่ให้มีปัญหาด้าน
มลพิษทั้งบนบกและทางทะเล
๔. สร้างกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน น้อมนาหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดารงชีวิต
ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้มีการกาหนด
ประเด็นการพัฒนาเทศบาลตาบลนาจอมเทียนไว้ดังนี้
1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาด้านการศึกษา
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. การพัฒนาด้านคมนาคม
7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลตาบลนาจอมเทีย น จึ งได้น าจุดยืนทางยุ ทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ประการ และประเด็นการพัฒ นาทั้ง ๗
ประเด็น มาเป็นองค์ประกอบในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนประโยชน์อันเป็น
สาธารณะไปสู่พี่น้ องประชาชนชาวนาจอมเทียน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในเขตพื้นที่ของเทศบาล ภายใต้ความร่วมมือของทุกๆ ภาคส่วน อย่างเป็นรูปธรรม
นาไปสู่การส่ง เสริมสนับ สนุน เชื่อมโยงให้ป ระเทศชาติเกิด การพัฒ นาในทุกมิติและสามารถแข่งขันในเวที
ระดับโลกหรือเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิผลในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากลและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค, ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐานและแหล่ง
น้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด ยุด
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๗.
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดย
การจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมานฐานรองรับการเชิญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุล และ
ยั่งยืน
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4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง,ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการ
จัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมานฐานรองรับการเชิญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค, ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ ๗.
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
6.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบการปูองกันความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ, ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาระบบผังเมืองระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการการบผลิตสิ้นค้า
เกษตรสู่ ระบบการผลิ ตคุณภาพสู ง เพื่อให้ ผลผลิตมีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ส่งเสริม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางการตัดสินใจ ได้แก่
1. ปัจจัยภายใน ด้านการบริหาร เทศบาลตาบลนาจอมเทียน กาหนดโครงสร้างตาม
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ รองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเทศบาลใน
อนาคตและมีงบประมาณ จากภาษีอากรที่จัดเก็บได้ภายในเทศบาลและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้ง
เงินอุดหนุนต่างฯ และสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจัดอ่อนได้ ดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strength – S)
1.1.1 มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองพัทยา มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลและมีพื้นที่
เหมาะสม สามารถบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงตามความสามารถ
1.1.2 เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในเปูาหมายของโครงการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
1.1.3 การคมนาคมขนส่งสะดวก
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1.1.4 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชื่อมต่อการลงทุน การค้า การ
ท่องเที่ยว
1.1.5 การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.1.6 ประชาชนในท้องถิ่นมีความสามัคคี เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้เป็นส่วนใหญ่
1.1.7 มีสถานศึกษาให้บริการรองรับบุตรหลานได้อย่างพอเพียงในระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานและสายอาชีพ
1.2 จุดอ่อน (Weak – W)
1.๒.๑ ขาดแคลนแหล่งน้าธรรมชาติไม่มีกิจการประปา
1.๒.๒ การให้บริการประชาชนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
1.๒.๓ ค่าครองชีพสูง รายได้ประชาชนค่อนข้างต่า
1.๒.๔ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่
1.๒.๕ การบังคับใช้กฎหมาย (ผังเมือง,จราจร สิ่งแวดล้อม,การบุกรุกที่สาธารณะ)
1.๒.๖ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ความชานาญ
1.๒.๗ ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ
1.๒.๘ งบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้มีจานวนจากัด
2. ปัจจัยภายนอก เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุข าภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๔๒ ปัจจุบันมีนายกเทศมนตรีจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และสมาชิกสภา
เทศบาลจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง การพาณิชยกรรม
สถานประกอบการอาหารทะเล การท่ องเที่ย วและมีส ถานที่ท่ อ งเที่ ยวภายในเขตเทศบาล ส่ ง ผลให้ ภ าค
เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งเทศบาลตาบลนาจอมเทียนมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองพัทยา
ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น และจังหวัดชลบุรีได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกรวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของรัฐบาล จึงทาให้เทศบาลตาบลนาจอมเทียนได้รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของรัฐบาล
ในการนามาเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และสามารถวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรค
ได้ดังนี้
2.1 โอกาส (Opportunity – O)
2.1.๑ จังหวัดชลบุรีกาหนดเป็นจังหวัดแบบบูรณาการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
๒.1.2 การจัดสรรรายได้จากเงินงบประมาณของรัฐบาลตามแผนการกระจาย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 อาจจะได้รับการสนับสนุนบูรณาการทั้งแผนงานงบประมาณบางส่วน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
2.1.4 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดชลบุรี (โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก/การท่องเที่ยว)
2.1.5 การคมนาคมขนส่งจากภายนอกเข้าสู่เขตเทศบาลทั้งทางบก ทาง
อากาศ (สนามบินอู่ตะเภา)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๒๙
๒๙
2.1.6 ในพื้นที่มีการขยายตัวการลงทุนทางด้านที่พัก โรงแรม, รีสอร์ท, บ้านจัดสรร
และสถานประกอบการอาหาร
2.2 อุปสรรค (Thveat – T)
2.2.๑ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากราคาน้ามันสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้า
การลงทุนในท้องถิ่นและการจัดสรรรายได้ของรัฐบาล
2.2.๒ ค่านิยม วัฒนธรรมของต่างชาติทาให้วิธีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลง
2.2.๓ ประชาชนในท้องถิ่นขาดความกระตือรือร้นในการพึ่งพาตนเองการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
2.2.๔ มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวสร้างปัญหาทางสังคม
2.2.๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางจานวนน้อยไม่สมดุลกับ
ภารกิจงานที่ต้องดาเนินการ
2.2.๖ อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกาหนดไว้อย่างจากัด
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้วยลักษณะทางกายภาพพื้นที่ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียน และปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้
สามารถที่จะนาต้นทุนหรือศักยภาพที่มีมาใช้ ในการพัฒนา ประกอบกับได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล และนโยบายจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เทศบาลตาบลนาจอมเทียนพัฒนาชายหาดต่างๆ ใน
พื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสาหรับประชาชนในท้องถิ่น และรองรับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะพัฒนาในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งดูแลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการดาเนินการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นไปค่อนข้างที่จะไม่ ครบถ้วนเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่
กาหนดไว้ตามแผนที่ว างไว้ อันเกิดมาจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเมืองทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ยังไม่มั่นคง เศรษฐกิจเกิดการผันผวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับล่าหลัง
สังคมไม่มีความปลอดภัย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติด ประกอบกับการบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้น้อย ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทุกภาคส่ วน ซึ่งก็รวมถึงเทศบาลตาบลนาจอมเทียนด้วย
ดังนั้นเทศบาลตาบลนาจอมเทียน จึงมีการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ไว้รองรับ และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน จัดส่งพนักงานเทศบาลไปศึกษาและฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการจัดหา
รายได้เพิ่มขึ้น

