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สวนที่ 1
บทนํา

แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองสัตหีบ พ.ศ. 2553 – 2555  

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามป  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําปกลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  โดยการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจาย   
ประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ    และผาน
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามป  
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป  จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน

2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2.1 เพื่อเปนการเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
2.2 เพื่อแสดงความเชื่อมโยง   และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ

จัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําป พ.ศ. 2553
2.3 เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ  ในป พ.ศ. 2553         

ใหสอดคลองและสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงค  และเปาหมายรวมของการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ



2.4 เพื่อใหเปนเอกสารแผนพัฒนาสามป  ตามองคประกอบของแผนพัฒนารูปแบบใหม(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2548)

3.  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร

แลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปมีขั้นตอนการดําเนินการ 7 ขั้นตอน  
ดังน้ี

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนที่  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

4.  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป   เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น                

ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบดวย

เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง  และแหลงงบประมาณ
ภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย

คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น  พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตาง  หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช  รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชน
ในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย



วัสดุอุปกรณ   หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะ
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัย เพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว  
อยางเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง





สวนที่  2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง
แผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  จัดตั้งเทศบาลเมืองสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี



สวนที่  2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น

2.1  ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต

2.1.1  ขอมูลดานการเมืองการบริหาร
           สภาพทั่วไป
           จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อ วันที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2498   อยูในเขตพื้นที่ของตําบลสัตหีบ
ทางตอนใต    พื้นที่     6.22    ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต 
หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยูบริเวณที่หางจากกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี 

- ตราด   ตรงกิโลเมตรที่   171  ในแนวตั้งฉาก   ไปทางทิศตะวันตก  ระยะ  200  เมตร  บริเวณพิกัด            
QQ  051058

  ดานเหนือ
จากหลักเขตที่  1  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยูหางจาก

กึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี  - ตราด  ตรงกิโลเมตรที่  171  ในแนวตั้งฉาก  ระยะ  500  
เมตร  บริเวณพิกัด       QQ  058059  รวมระยะประมาณ  700  เมตร

จากหลักเขตที่  2  เปนเสนขนานกับกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี – 
ตราด  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยูหางจากกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  
3  ตอนชลบุรี – ตราด  ตรงกิโลเมตรที่   180+500  ในแนวตั้งฉาก   ไปทางทิศเหนือ  ระยะ  500  เมตร
บริเวณพิกัด       QQ  111013  รวมระยะประมาณ  5,700  เมตร

  ดานตะวันออก
จากหลักเขตที่  3 เปนเสนตรงไปทางทิศใต  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  3  ตอนชลบุรี – ตราด  ฟากเหนือ  ตรงกิโลเมตรที่  180+500  บริเวณพิกัด  QQ  112008        รวม
ระยะประมาณ  500  เมตร

  ดานใต
จากหลักเขตที่  4  เปนเสนเลียบริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี – ตราด    

ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยูตรงขามทางแยกถนนหนองตะเคียน
บริเวณพิกัด   QQ  070014 รวมระยะประมาณ  4,260  เมตร



จากหลักเขตที่  5  เปนเสนตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี – ตราด       
ไปทางทิศใต  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยูริมถนนหนองตะเคียน  ฟากตะวันออก  ตรงกับหลักเขตที่ดิน
หมูบาน  กร.  บริเวณพิกัด       QQ  070010  รวมระยะประมาณ  340  เมตร

จากหลักเขตที่  6  เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยูตรง
มุมรั้วที่วาการอําเภอสัตหีบดานเหนือ บริเวณพิกัด       QQ  073005 รวมระยะประมาณ  610  เมตร

จากหลักเขตที่  7 เปนเสนตรงไปทางทิศใต  ถึงหลักเขตที่  8 ซึ่งตั้งอยูริมอาวสัตหีบ      
ดานเหนือหางจากมุมถนนหนองตะเคียน  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด    QQ  074003
รวมระยะประมาณ  450  เมตร

จากหลักเขตที่  8  เปนเสนตรงลงไปในอาวสัตหีบ   ทางทิศใต  ระยะ  100  เมตร  แลวเปน
เสนขนานกับริมอาวสัตหีบ   ไปทางทิศตะวันตก  แลวเปนเสนตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  9    
ซึ่งตั้งอยูริมอาวสัตหีบ  ดานเหนือ    ตรงขามมุมถนนขางโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ  ฟากตะวันออก
บริเวณพิกัด       QQ  064003   รวมระยะประมาณ  1,300  เมตร

  ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่  9  เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ  แลวเลียบริมถนนขางโรงพยาบาลอาภากร

เกียรติวงศ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี – ตราด  ฟากตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  10       
ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ฟากตะวันออก   ตรงขามทางแยกไปบานทุงโปรง  บริเวณพิกัด       
QQ  058031 รวมระยะประมาณ  2,840 เมตร

จากหลักเขตที่  10  เปนเสนตรงตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี – ตราด  
แลวเลียบริมถนนทางไปบานทุงโปรง   ฟากเหนือ   ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยูหางจาก
กึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอนชลบุรี – ตราด  ตามแนวทางไปบานทุงโปรง  ระยะ  200  เมตร
บริเวณพิกัด       QQ  056031   รวมระยะประมาณ  246  เมตร

จากหลักเขตที่  11  เปนเสนตรงขนานกับกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  3  ตอน
ชลบุรี – ตราด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   จนบรรจบกับหลักเขตที่  1 รวมระยะประมาณ  2,770   เมตร

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น     8 หมูบาน
1. หมูที่ 1 บางสวน 5. หมูที่ 5 บางสวน
2. หมูที่ 2 บางสวน 6. หมูที่ 6 บางสวน
3. หมูที่ 3 บางสวน 7. หมูที่ 7 บางสวน
4. หมูที่ 4 บางสวน 8. หมูที่ 8 บางสวน



อัตรากําลัง
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น จํานวน 42 คน
ลูกจางประจํา             รวมทั้งสิ้น จํานวน 19 คน
พนักงานจาง             รวมทั้งสิ้น จํานวน 190 คน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน        รวมทั้งสิ้น จํานวน 260 คน
(  ) มี     (     )   ไมมี   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้ง

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนตดับเพลิง   2 คัน
2. เรือยนตดับเพลิง   - คัน
3. รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม    - คัน
4. รถยนตบรรทุกน้ํา   2 คัน
5. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เครื่อง
6. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบพญานาค 2 เครื่อง
7. รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา - คัน
8. รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต 1 คัน
9. เรือทองแบนสําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม - ลํา
10. อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง 21 คน
พนักงานสวนทองถิ่น 1 คน
ลูกจางประจํา 1 คน
พนักงานจาง 19 คน
11. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 260 คน
12. ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที่ 87 ครั้ง
13. ความเสียหายในรอบป ที่เกิดขึ้น 5 ครั้ง
14. ในรอบปที่ผานมามีการฝกซอม 24 ครั้ง
15. ในปงบประมาณที่ผานมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น 250,000 บาท
16. ในปงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น 200,000 บาท
17. วิทยุสื่อสาร 21 เครื่อง

ชนิด     มือถือ จํานวน 17 เครื่อง
ชนิด     ประจําที่ จํานวน 1 เครื่อง
ชนิด      เคลื่อนที่ จํานวน 3 เครื่อง



การสื่อสาร
จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล    3,677 หมายเลข
จํานวนโทรศัพทสาธารณะ     289 หมายเลข
จํานวนโทรศัพทของทองถิ่น          4 หมายเลข( หมายเลขของเทศบาล)

2.1.2  ขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดลอม)
ถนนในความรับผิดชอบของทองถิ่น  จํานวน          253         สาย  ระยะทาง      57,246       เมตร
สภาพถนน แอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน            69 สาย  ระยะทาง      11,207       เมตร

     ค.ส.ล. จํานวน          179            สาย  ระยะทาง        38,803       เมตร
     ลูกรัง จํานวน            5               สาย  ระยะทาง           505       เมตร
     ค.ส.ล.+แอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน            3               สาย  ระยะทาง          6,731        เมตร

ประปา
ครัวเรือนที่ใชบริการน้ําประปา  จํานวน 15,891 หลังคาเรือน
หนวยงานเจาของกิจการประปา  ของสวนทองถิ่น   -     แหง  ประปาภูมิภาค        1       แหง
ประปาหมูบาน     - แหง
น้ําประปาที่ผลิตได  จํานวน     31,200 ลบ.ม./วัน
น้ําประปาที่ตองการได  จํานวน     28,031            ลบ.ม./วัน
แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  (    )  แหลงน้ําใตดิน()  แหลงน้ําผิวดิน
มีแหลงน้ําสํารองสําหรับผลิตน้ําประปาหรือไม   ( )  ไมมี (   )   มี (ระบุ)

ไฟฟา
ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 6,166 หลังคาเรือน  ไมมีไฟฟาใช - หลังคาเรือน
ถนนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีไฟฟาสาธารณะ       จํานวน    1,500   ชุด   8   สาย
ถนนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมมีไฟฟาสาธารณะ   จํานวน - สาย

แหลงน้ํา
ลําหวย - แหง สระน้ํา 1 แหง
หนองน้ํา 1 แหง บอน้ําตื้น - แหง
ลําคลอง 2 แหง บอบาดาล - แหง
บึง - แหง อางเก็บน้ํา - แหง
แมน้ํา - แหง ฝาย - แหง
อื่น ๆ - แหง เหมือง - แหง



การระบายน้ํา
จํานวนราง/ทอระบายน้ํา     79 แหง  รวมระยะทาง 8,000 เมตร
สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจากฝนตกหนัก ทําใหระบายน้ําไมทัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการทําความสะอาดราง / ทอระบายน้ํา
()  ปละ 3 ครั้งขึ้นไป (   ) ปละ 2 ครั้ง (  ) ปละ 1 ครั้ง     (    ) 2ป ตอครั้ง

น้ําเสีย
วิธีบําบัดน้ําเสียโดยวิธี      (   )  ดําเนินการเอง  (   )  จางเอกชน   ()  อื่น  ๆ (ระบุ)...ไมมีระบบ

บําบัดน้ําเสีย....
2.1.3  ขอมูลดานเศรษฐกิจ
          ประมง
           ทาเทียบเรือ/สะพานปลา  จํานวน    2 แหง

1. สะพานปลาประเทือง
2. สะพานปลากิจการฐานทัพเรือสัตหีบ

อุตสาหกรรม
      จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   23     แหง    (มีคนงานต่ํากวา 10  คน หรือมีทรัพยสินถาวร
ไมเกิน 1 ลานบาท)
กิจการอุตสาหกรรม

1. ทําน้ําดื่มและน้ําแข็งกอนเล็ก
2. ทําน้ําดื่ม
3. ผลิตซีเมนตบล็อก
4. ทําซีเมนตบล็อก
5. ทําประตู หนาตาง เหล็กดัด
6. กลึง และเชื่อมโลหะ
7. ซอมเครื่องยนต
8. ทําทอไอเสียรถยนต
9. ทําน้ําแข็ง
10. ทําประตู หนาตาง
11. ทําเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม
12. ศูนยบริการตรวจสอบและซอมรถยนต
13. ผลิตภัณฑเกี่ยวกับโลหะ
14. ปะผุเคาะพนสีรถยนต



15. ซอมรถจักรยานยนต
16. อูซอมและพนสีรถยนต
17. ปะเปลี่ยนยางรถยนต ตั้งศูนยถวงลอ
18. ศูนยบริการตรวจสอบและซอมรถยนต
19. บริการลางอัดฉีดรถยนต
20. ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
21. บริการซัก อบ รีด
22. โรงพิมพ
23. กิจการรับซื้อ- ขาย ของเกา

การพาณิชย
ธนาคาร      8 แหง  ไดแก
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทหารไทย จํากัด ( มหาชน )
5. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน )
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน )
8. ธนาคารออมสิน

สถานีบริการน้ํามัน        6      แหง  
1.  ปมน้ํามันบางจาก   
2.  ปมน้ํามัน ปตท.   3   แหง
3.   ปมน้ํามันเอสโซ
4.  ปมน้ํามันคาลเท็กซ

ศูนยการคา/หางสรรพสินคา        1        แหง
1.  หางสรรพสินคาเทสโก  โลตัส

ตลาดสด          5          แหง
1. ตลาดสดบานเตาถาน
2. ตลาดสดกิจการฐานทัพเรือสัตหีบ
3. ตลาดสดโสภณ
4. ตลาดสดสหชัย
5. ตลาดสดเจริญสวัสดิ์



รานคาตางๆ 264 แหง
โรงฆาสัตว 1 แหง
สถานบริการ

โรงแรม 9 แหง
รานอาหาร 324 แหง
โรงภาพยนตร 1 แหง
สถานีขนสง 3 แหง

การคลัง
รายรับ รวมทั้งสิ้น      121,641,000 บาท แยกเปน

1)  ภาษีโรงเรือนจัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 7,444,000 บาท
-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6,000,000 บาท
-  ภาษีบํารุงทองที่    140,000 บาท
-  ภาษีปาย 1,050,000 บาท
-  อากรการฆาสัตว    250,000 บาท

2)  ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบงสรรให รวมทั้งสิน 68,320,000 บาท
1  ภาษีมูลคาเพิ่ม 22,000,000 บาท
2  ภาษีสุรา   4,000,000 บาท
3  ภาษีสรรพสามิต   8,000,000 บาท
4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,000,000 บาท
5  คาภาคหลวงแร      120,000 บาท
6  คาภาคหลวงปโตเลียม      200,000 บาท
7  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน           12,000,000 บาท

3)  รายไดหมวดอื่น รวมทั้งสิ้น 4,881,000 บาท
1  คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 2,571,000 บาท
2  รายไดจากทรัพยสิน    980,000 บาท
3 รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 800,000 บาท
4  รายไดเบ็ดเตล็ด  รวม    530,000 บาท
    แยกเปน

คาขายแบบแปลน    500,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     30,000 บาท



4)  รายไดหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น         41,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
   ภารกิจถายโอนเลือกทํา             410,000  บาท

เงินสะสม รวมทั้งสิ้น        74,021,764.45 บาท
- เงินสะสมเก็บรักษาไวเอง        53,029,663.52 บาท
- เงินสะสมสงสมทบ ก.ส.ท.        20,992,100.93 บาท

รายจาย รวมทั้งสิ้น        121,641,000 บาท
- งบกลาง            9,106,100 บาท
- รายจายประจําป          77,514,600 บาท
- รายจายเพื่อการลงทุน            35,020,300 บาท

รายจายเพื่อกิจการเฉพาะการหรือกิจการพาณิชย
-  สถานธนานุบาล 2,000,000 บาท

2.1.4  ขอมูลดานสังคม
ประชากร

รายการ ปปจจุบัน ปที่แลว
ประชากรชาย ( คน ) 10,841 11,047
ประชากรหญิง ( คน ) 11,641 11,714
รวมประชากร ( คน ) 22,482 22,761

การศึกษา
โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา    - แหง

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ 3 แหง
เอกชน     4 แหง

โรงเรียนในระดับประถมศึกษา รัฐบาล    3 แหง เอกชน     4 แหง
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา รัฐบาล    1 แหง เอกชน     4 แหง
สถานที่พักผอนหยอนใจ

สวนสาธารณะ           1       แหง



สาธารณสุข
โรงพยาบาล รัฐบาล       -     แหง เตียงคนไข               -     แหง

เอกชน       -     แหง เตียงคนไข               -     แหง
อื่น ๆ         -     แหง เตียงคนไข               -     แหง

ศูนยบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย 4 แหง คลินิก   16 แหง
การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล

วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมี     (  )       จัดเก็บเอง (   )      จางเอกชน
ปริมาณขยะมูลฝอย 20 ตัน/ วัน
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 15 ลบ.เมตร จํานวน       1 คัน

ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร จํานวน     4 คัน
ขนาดความจุ 6 ลบ.เมตร จํานวน      1 คัน
ขนาดความจุ   3 ลบ.เมตร จํานวน      1 คัน

รถยนตเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย 7 คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย    1,474        ใบ
พนักงานเก็บ  และกวาดขยะมูลฝอย 44 คน
มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย - ไร เตาเผาขยะมูลฝอย - เตา
รถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล - คัน สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล - แหง
มีถังเก็บรวมทิ้ง - ถัง
การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 1,007,950 บาท
การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
1. ชุมชนเตาถาน หมู 4   ที่  ตั้ง ม.4 จํานวนครัวเรือน     447   ครัวเรือน                   

ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ  วันที่   15   กรกฎาคม   2542                                            
ประธานชุมชนไดแก นายสุรชัย  สามารถ  

2. ชุมชนเตาถาน หมู 8 ที่ตั้ง  ม.8     จํานวน ครัวเรือน       176      ครัวเรือน                      
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่   15   กรกฎาคม   2542                                           
ประธานชุมชนไดแก นายอิทธินันท  ถนอม   

3. ชุมชนยางงาม    ที่ตั้ง   ม.3    จํานวนครัวเรือน   470   ครัวเรือน                                           
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่ 15     กรกฎาคม   2542                                                         
ประธานชุมชนไดแก นายสุริยะ  เชยกําเหนิด มีการจัดตั้งกลุมอาชีพไดแก                                     
กลุม  น้ําหมักชีวภาพ



4. ชุมชนอุดมศักดิ์ – ทองทิพย ที่ตั้ง  ม.3,ม.8     จํานวนครัวเรือน   350    ครัวเรือน        
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่  15   กรกฎาคม   2542                                                                                                    
ประธานชุมชนไดแก นายบุญเอื้อ  อินทรโฆษิต มีการจัดตั้งกลุมอาชีพไดแก                         
กลุม    สมุนไพร(ผลิตภัณฑแชมพู,สบู)

5. ชุมชนหลวงพออี๋ ที่ตั้ง   ม.2     จํานวนครัวเรือน      386      ครัวเรือน                             
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่    15    กรกฎาคม   2542                                                      
ประธานชุมชนไดแก นายจํารัส  ตระกูลธงชัย มีการจัดตั้งกลุมอาชีพไดแก กลุม  แปรรูปอาหาร

6. ชุมชนบานปายุบ ที่ตั้ง   ม.5    จํานวนครัวเรือน 289 ครัวเรือน                             
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ    วันที่   29    กรกฎาคม   2546                                                  
ประธานชุมชนไดแก นาวาเอกจรง  ประสานนิล 

7. ชุมชนรวมพัฒนา ที่ตั้ง     ม.6  จํานวน ครัวเรือน     930    ครัวเรือน                   
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ  วันที่   15   กรกฎาคม   2542                                                    
ประธานชุมชนไดแก นายสมพงษ  หุนสะดี มีการจัดตั้งกลุมอาชีพไดแก    กลุม    ขนมอบ

8. ชุมชนรมฤดี    ที่ตั้ง     ม.7   จํานวนครัวเรือน   354 ครัวเรือน                                             
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชน     เมื่อวันที่   20   กรกฎาคม   2542                                                        
ประธานชุมชนไดแก นายพยนธ  อินธนู มีการจัดตั้งกลุมอาชีพไดแก  กลุม บาติก

9. ชุมชนหนองหญานอย    ที่ตั้ง  ม.7 พลูตาหลวง  จํานวนครัวเรือน       912      ครัวเรือน  
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่  20  กรกฎาคม   2542                                              
ประธานชุมชนไดแก นาวาโทวิเชียร  โคศิริ 

10. ชุมชนชายทะเล    ที่ตั้ง    ม.1  จํานวนครัวเรือน    230   ครัวเรือน                                  
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่   15  กรกฎาคม   2542                                            
ประธานชุมชนไดแก นางสาวอุษารดี  ศิริเจริญ 

11. ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ ที่ตั้ง    ม.2     จํานวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน       
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ   วันที่  22   กุมภาพันธ   2548                                                       
ประธานชุมชนไดแก  นายอนันต   เย็นสบาย   

12. ชุมชนธรรมวิทยา ที่ตั้ง   ม.2  จํานวนครัวเรือน 170 ครัวเรือน                           
ประกาศจัดตั้งเปนชุมชนเมื่อ    วันที่    21   กุมภาพันธ   2548                                               
ประธานชุมชนไดแก นายกฤษดา   ฤาชา 



ตารางขอมูลถนน



โครงสรางเทศบาล



ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
โครงสรางการแบงสวนราชการ

เทศบาลเมืองสัตหีบ  มีการแบงสวนราชการ  ดังนี้
1.  สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล              

และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกําชับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล

2. กองวิชาการและแผนงาน  มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน    
และโครงการตางๆ   ซึ่งอาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร
หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาล หรือเมืองพัทยา และโครงการ
ระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

3.  กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสง การเก็บรักษา
เงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน                 
เงินบําเหน็จ  บํานาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน    การจัดสรรเงินตาง ๆ 
การจัดทําบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ  การควบคุม    การเบิกจาย  งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ   ที่ เกี่ยวของและที่ไดรับ
มอบหมาย

4.  กองชาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบการจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ                    
การกอสรางงานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง
การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงานควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และไดรับมอบหมาย

5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย  การปองกันโรคติดตอ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดาน
สาธารณสุข  งานสัตวแพทย  ในกรณีที่ยังไมไดจัดตั้งกองแพทย  จะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตน
เกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข



6.  กองการศึกษา    มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา  และพัฒนา
การศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  
การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ      
งานการเจาหนาที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน   งานการศึกษา
ปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริมอาชีพ  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

7.  กองสวัสดิการสังคม  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห                     
การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด  
การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน  การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น  และงานสาธารณะ                
การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

8.  หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีเอกสาร
การเบิกจาย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ
และการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย





สวนที่  3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา



สวนที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ( ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด )

1.  วิสัยทัศน
  ดินแดนนาอยู  คนมีความรูควบคูคุณธรรม  นําการทองเที่ยว  เกี่ยวโยงการคาตางประเทศ  การเกษตร

อินทรีย  มีผลไมชื่อกองโลก  อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมสะอาด  ราษฎรรัฐ  บริหารจัดการอยาง ธรรมาภิบาล
2.  เปาประสงค ( Goals)
     -  แหลงทองเที่ยว  ทะเลบันเทิงที่มีความปลอดภัย

            -  แหลงผลิตผลไมสวนคุณภาพเพื่อการสงออก
            -  พื้นที่ปลอดอาชญากรรม  กับสังคมครอบครัวที่ดี
            -  บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการบริโภค  และพื้นที่ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ
       3. ประเด็นยุทธศาสตร

3.1  พัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.2  พัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใหเกิดความหลากหลายและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3.3  พัฒนาระบบเกษตรกรรมใหสามารถสรางรายไดที่เพียงพอ
3.4  สงเสริมพันธมิตรการคาเพื่อขยายการคากับตางประเทศ
3.5  พัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมควบคูกับสิ่งแวดลอมที่เปนมิตร  

วิสัยทัศนจังหวัดชลบุรี
“ ชลบุรีนาอยู  คูเศรษฐกิจชั้นนํา”

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
1. พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม  ใหเปนคนดีศรีสังคมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิต
2. พัฒนาสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอย  ปลอดภัยมั่นคงมีภูมิคุมกันใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
3. พัฒนาโครงสรางทางการพัฒนาสังคม (ดานสวัสดิการ,ดานอํานวยความยุติธรรม,ดานการศึกษา,           

ดานสาธารณสุข,ดานแรงงาน ฯลฯ)
4. สงเสริมการทองเที่ยว  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม  อยูภายใตการรักษาดุลยภาพ
5. พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนทางเศรษฐกิจ



6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุล
7. พัฒนาหนวยงานราชการและสวนงานที่เกี่ยวของเปนหนวยงานที่มีคุณภาพเกิดความคุมคาและ

สรางความประทับใจ
8. พัฒนาขอมูลขาวสารและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตรจังหวัด

เปาประสงค ( Goals )
1. เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการคา  การลงทุน  และการบริการ
3. เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
4. เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ มีดังนี้

1.  นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ( สัตหีบสูสังคมอุดมปญญา)
- สงเสริมการเรียนการสอนในระบบสองภาษาและการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
- สนับสนุนกีฬาใหเกิด ชมรม สมาคมกีฬา พัฒนาตั้งแตพื้นฐานเพื่อสูความเปนเลิศ
- สงเสริมฟนฟู อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เชน งานลอยกระทง งานแหและ

สรงน้ําพระพุทธสิหิงคในวันสงกรานต เทศกาลสัตหีบหรรษา
- ขยายโอกาสทางการศึกษา เชน ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน และโครงการหนึ่งบัณฑิต

หนึ่งชุมชน
2.   นโยบายดานสาธารณสุข (คนสัตหีบรางกายแข็งแรงจิตใจแจมใส)

- สรางศูนยสุขภาพและศูนยกีฬาระดับมาตรฐานครบวงจรพรอมหองสมุดประชาชนทันสมัย 
เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (e-library)

- ศูนยดูแลผูสูงอายุพรอมเจาหนาที่ / พยาบาล ดูแลอยางอบอุนและใกลชิดจัดเบี้ยยังชีพ
สงเคราะหผูสูงอายุที่ยากจน

- ยายโรงฆาสัตว (ซอยบํารุงศิษย) ออกนอกเขตชุมชน
- พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เปนแกนนํา
- สรางชุมชนปลอดโรค ปลอดขยะ ปลอดสุนัขจรจัด (ศูนยพักสุนัข) โดยเริ่มเปนชุมชนตัวอยาง

และขยายขอบเขตตอเนื่องใหครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
- สนับสนุนใหมีลานกีฬายอยในทุกชุมชน



3.  นโยบายดานสิ่งแวดลอม (ทะเลสวย หนองตะเคียนใส    ใสใจสิ่งแวดลอม)
- จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ 
- รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินการเพื่อใหเกิดการ

จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ฟนฟูสภาพแวดลอม โดยรวมเปนพันธมิตรสิ่งแวดลอมทองถิ่นและนานาชาติ แสวงหาแหลง

ทุนสนับสนุน เชน โครงการ ICM และกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
4.   นโยบายดานสังคมและความปลอดภัย (นอนสนิท    กัลยาณมิตรเกื้อกูล)

- จัดตั้งศูนยรักษาความปลอดภัยเทศบาล รวมกับทหาร ตํารวจ อปพร. หนวยกูภัยและชุมชน   
จัดหนวยเคลื่อนที่เร็วและยามทองถิ่น   ดูแลปองกันอุบัติภัยและโจรกรรม

- ติดตั้งระบบกลองวงจรปด ในพื้นที่เสี่ยง เชื่อมโยงอินเตอรเน็ตภาพและเสียงเขาศูนยรักษา
ความปลอดภัยและโทรศัพทมือถือของพันธมิตรความปลอดภัย

- สงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ตลอดจนผูพิการที่ขาดผูอุปถัมภใน
เขตเทศบาล

- สงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับ เชน  กลุมแมบาน กลุมประมงชายฝง                            
และการฝกอบรมอาชีพ ๆ  ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน

- สนับสนุนใหกรรมการชุมชนรวมกับคณะกรรมการบานจัดสรรที่เกิดใหม ใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับสาธารณูปโภครวมกับเทศบาล

5.   นโยบายดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (สัตหีบน้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก)
- จัดสรางระบบสาธารณูปโภค  ถนน  ทอ  ประปา ไฟฟาแสงสวาง    ใหครอบคลุมทุกชุมชน
- สรางระบบเครือขายการระบายน้ําจากตนน้ํา  เพื่อปองกันน้ําทวมซอยเขาเพชร, ยางงาม,รัตน

วิจิตร,โชคชัย
- ขยายพื้นที่ถนนและจัดใหมีลานจอดรถมาตรฐานมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ลานจอดรถ

ชายทะเล (หนาสํานักงานที่ดิน, ตลาดเชา ) ลานจอดรถในวัดสัตหีบ
- ตั้งหนวยซอมบํารุงสาธารณูปโภคเคลื่อนที่เร็ว กําหนดเวลาดําเนินการและแลวเสร็จ

6.   นโยบายดานเศรษฐกิจ  (เศรษฐกิจชุมชน เขมแข็งแสวงหานักทองเที่ยว)
- ปรับปรุงสถานที่พักผอนชายทะเลดงตาล ใหสวยงามมาตรฐานเปนจุดพักคอยและชมวิวพรอม

ลานจอดรถที่สะดวกปลอดภัย พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
- บูรณาการการทองเที่ยวรวมกับเขตทหาร โดยเทศบาลเปนจุดเชื่อม จัดใหมีมัคคุเทศกทองถิ่น 

และใชระบบรักษาความปลอดภัย (บัตรผาน)  ณ จุดเดียวพรอมคูมือนักทองเที่ยว
- สงเสริมการประมงพื้นบานและประมงผสมผสาน เชน กระชังหอยแมลงภู   กระชังปลา โดย

ความรวมมือทางวิชาการจากกรมประมงและสงเสริมการทองเที่ยวแบบนิเวศนวิทยา
- สนับสนุนใหสวนกรมหลวงชุมพรเปนสถานที่พักผอนและเปนแหลงทองเที่ยวหลัก



- พัฒนา “เทศกาลสัตหีบหรรษา” ใหเปนโครงการระดับประเทศเปนเอกลักษณและความ
ภาคภูมิใจในการแสดงของราชนาวีไทย สงเสริมอาหารอรอยคูสัตหีบ

7.   นโยบายในการบริหารและบริการประชาชน
- กระจายอํานาจจากคณะผูบริหารสูสมาชิกสภาและชุมชนในทุกดานเพื่อสนองความตองการ

ของประชาชน
- การปฏิบัติงานกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบเปนเขต เชน งานกองชาง, กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานและประสานงานกับสมาชิกสภาเขตพื้นที่
- เพิ่มชองทางขาวสารประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น เชนโทรศัพทรองทุกข  

อินเตอรเน็ต  ตูรับความเห็น  ใหประชาชนทราบ สอบถาม รองทุกขและแนะนําได
- สนับสนุนการจัดศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เชนการใหบริการอนุญาตปลูกสรางอาคารในเขต

เทศบาลรวมกับฐานทัพเรือสัตหีบ

สรุปการพัฒนาทองถิ่นในระยะเวลาที่ผานมา
ผลการพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาของเทศบาลเมืองสัตหีบไดดําเนินการไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว    

ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา( พ.ศ. 2550-2554 ) การดําเนินการตามแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินไปดวยดี เทศบาลเมืองสัตหีบไดนําโครงการตางๆ จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา( พ.ศ. 2550-2554 ) มา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2552-2554 ) เพื่อรองรับการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ผลการดําเนินการปรากฏเปนรูปธรรมที่คอนขางชัดเจนในระดับหนึ่ง  

จึงกลาวไดวาการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป( พ.ศ. 2552-2554 ) เทศบาลเมืองสัตหีบสามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคไดเปนที่นาพอใจ   สามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาไดดี จึงขอสรุปผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2552-2554 ) ในระยะเวลา ที่ผานมาเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา 
ตอไป



3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เทศบาลเมืองสัตหีบไดดําเนินการพัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน/ โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.2552-2554 ซึ่งการพัฒนาทองถิ่นไดปรากฏผลที่เปนรูปธรรมในบางสวนแลว ขอสรุปผลการดําเนินงาน 
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาตอไป และขอแสดงตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/ โครงการ และ
งบประมาณที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป(2552-2554)              
ประจําป   2552    กับจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริง ประจําป 2552

จํานวนโครงการ   
ใน แผนพัฒนา 3ป

ประจําป  2551

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการจริง

รอยละ

จํานวนงบประมาณ

ในแผนพัฒนา 3 ป 
ประจําป  2551 

(ลานบาท)

จํานวน

งบประมาณที่
ดําเนินงานจริง

(ลานบาท)

รอยละ

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 75 35 47 263,687,800 28,724,000 11

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 34 29 85 9,410,000 8,680,000 92

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการ 23 10 43 65,629,000 3,272,000 5

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา 48 29 60 10,190,000 7,410,500 72

ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและ 57 57 100 45,208,500 8,259,600 18

การบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน

รวม 237 161 68 394,125,300 56,346,100 14

สาขา/แผนงาน



3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสาม ป พ.ศ. 2552-2554 เทศบาลเมือง        

สัตหีบ   (ประจําป พ.ศ. 2552)   ประกอบดวย  5   ยุทธศาสตร ..22... แนวทางการพัฒนา ..237.. โครงการ 
งบประมาณ ...394,125,300........ บาท สามารถดําเนินการได ..161.. โครงการ งบประมาณ ...56,346,100.. บาท 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จกอใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในระยะที่ผานมาเทศบาลไดดําเนินการพัฒนาไดครอบคลุมเกือบทั่วทั้ง
พื้นที่ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพอใจกับผลการพัฒนาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการกอสรางถนนและราง
ระบายน้ํา ซึ่งยังมีเพียงบางสวนในชุมชน ตรอก ซอยยอย และถนนเชื่อมระหวางซอย เทานั้นที่จะตอง
ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่และเพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  ซึ่งเทศบาล
ไดมีโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนไวแลว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทศบาลไดจัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข  ใหบริการตรวจสุขภาพใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล  พรอมทั้งมีการจัดอบรมใหความรูกับประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อให
ประชาชนรูจักวิธีดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้เทศบาลยังไดจัดใหมีการ
ใหบริการดานสังคมสงเคราะหใหกับประชาชนผูยากไร  เด็ก สตรีและคนชรา เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตพรอมทั้งใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําชุมชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลไดดําเนินการปลูกฝง  และ
สรางจิตสํานึกของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอม โดยการจัดอบรมสัมมนาการรณรงคการรักษาความสะอาด เพื่อความสวยงามและเปนระเบียบ
เรียบรอยของเมือง สงเสริมการปลูกตนไม การพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ซึ่งผลการดําเนินการในการ
พัฒนาในดานนี้ เทศบาลไดดําเนินการและประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ  แตการพัฒนาจะสําเร็จบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคได จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  เทศบาลไดใหความสําคัญในดานนี้  
โดยการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองสัตหีบ  เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัด
ใหมีการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  อีกทั้งยังสงเสริม  อนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูตอไป



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การพัฒนาระบบบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทศบาลไดดําเนินการพัฒนา

ทองถิ่น โดยยึดหลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มุงเนนการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ใหการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของประชาชน 
ตลอดจนดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลใหมีความสามารถและมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนในทองถิ่น และรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป

สรุป  การพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา (พ.ศ.2552)  โดยภาพรวมจะเปนการพัฒนาที่มีความ
ตอเนื่องกัน  โดยเฉพาะโครงการที่ดําเนินการแลวเกิดผลดีตอทองถิ่น  และการพัฒนาทองถิ่นจะเนนการพัฒนาที่
เปนความตองการของประชาชน  และนโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารทองถิ่น  ประเด็นสําคัญจะตองคํานึงถึง
สถานะการเงิน การคลังของเทศบาลดวยเชนกัน





สวนที่  4
บัญชีโครงการ



สวนที่  4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศนเทศบาลเมืองสัตหีบ 
เทศบาลเมืองสัตหีบเปนเมืองนาอยู นาเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพคือสะอาด สงบ  สงางาม            

มีเอกลักษณและเสนหของความเปนประตูสูราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุนและเศรษฐกิจ ชุมชนที่
เขมแข็งภายใตการมีสวนรวมของประชาชนโดยถวนหนา

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
“มุงมั่นที่จะพัฒนาเมืองสัตหีบ  ใหเปนเมืองที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน  ทั้งในดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน โดยใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนและ
ทุกภาคสวน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”

เปาประสงค  (Goals)
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เอื้ออาทร ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน
3. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไดคุณภาพมีมาตรฐาน
4. ประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและผูรับบริการพึงพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues)
1.  เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

-   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
-   จัดระบบผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน และสภาพภูมิทัศนของเมือง

2.  สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

    -    พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
3.  พัฒนาระบบการใหบริการ  แบบครบวงจร  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
     -   ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และผูรับบริการพึงพอใจ



4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ยุทธศาสตร (Strategies)

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
5. การพัฒนาระบบบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง ปรับปรุงถนน ทางเทา รางระบายน้ํา สะพาน เขื่อนและทาเทียบเรือ
2. การบริการดานประปา
3. ปรับปรุง  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบการจราจร
4. การพัฒนาการใชที่ดิน
5. สงเสริมการทองเที่ยวในเขตเมือง
6. การบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ
7. การรณรงค ปองกันและควบคุมโรค
8. สงเสริมอาชีพและรายไดแกประชาชน
9. สนับสนุนการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
10. ศึกษาออกแบบการจัดการสิ่งแวดลอม
11. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. การบรรเทาและปกปองสิ่งแวดลอม
13. การพัฒนาการจัดการศึกษา
14. สงเสริมการกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน
15. การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
16. การสงเสริมใหประชาชนและองคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนา
17. การสงเสริมความรูความเขาใจในการดําเนินงานของเทศบาล
18. การพัฒนาบุคลากร
19. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
20. การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
21. การพัฒนาการจัดเก็บรายได
22. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน



ตารางประเด็นยุทธศาสตร



4.3  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

1. พัฒนาสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน ควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สงเสริมและพัฒนามูลคาเพิ่ม ในสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
3. การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลักของแตละจังหวัดกับแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย
4. เสริมสรางการเปนพันธมิตรกับภูมิภาคอินโดจีน

4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนจังหวัดชลบุรี

“ ชลบุรีนาอยู  คูเศรษฐกิจชั้นนํา”
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

1. พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม  ใหเปนคนดีศรีสังคมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต

2. พัฒนาสังคมใหเกิดความสงบเรียบรอย  ปลอดภัยมั่นคงมีภูมิคุมกันใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู

3. พัฒนาโครงสรางทางการพัฒนาสังคม (ดานสวัสดิการ,ดานอํานวยความยุติธรรม,ดาน
การศึกษา, ดานสาธารณสุข,ดานแรงงาน ฯลฯ)

4. สงเสริมการทองเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม อยูภายใตการรักษาดุลยภาพ
5. พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนทางเศรษฐกิจ
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุล
7. พัฒนาหนวยงานราชการและสวนงานที่เกี่ยวของเปนหนวยงานที่มีคุณภาพเกิดความคุมคา

และสรางความประทับใจ
8. พัฒนาขอมูลขาวสารและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตรจังหวัด

เปาประสงค ( Goals )
1. เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการคา  การลงทุน  และการบริการ
3. เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม
4. เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน  และภาค

ประชาชน



     4.5  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น

 1.  นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ( สัตหีบสูสังคมอุดมปญญา)
- สงเสริมการเรียนการสอนในระบบสองภาษาและการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
- สนับสนุนกีฬาใหเกิด ชมรม สมาคมกีฬา พัฒนาตั้งแตพื้นฐานเพื่อสูความเปนเลิศ
- สงเสริมฟนฟู อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เชน งานลอยกระทง           

งานแหและสรงน้ําพระพุทธสิหิงคในวันสงกรานต เทศกาลสัตหีบหรรษา
- ขยายโอกาสทางการศึกษา เชน ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน และโครงการ

หนึ่งบัณฑิตหนึ่งชุมชน
2.   นโยบายดานสาธารณสุข (คนสัตหีบรางกายแข็งแรงจิตใจแจมใส)

- สรางศูนยสุขภาพและศูนยกีฬาระดับมาตรฐานครบวงจรพรอมหองสมุดประชาชน
ทันสมัย เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (e-library)

- ศูนยดูแลผูสูงอายุพรอมเจาหนาที่ / พยาบาล ดูแลอยางอบอุนและใกลชิด จัดเบี้ยยังชีพ
สงเคราะหผูสูงอายุที่ยากจน

- ยายโรงฆาสัตว (ซอยบํารุงศิษย) ออกนอกเขตชุมชน
- พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เปนแกนนํา
- สรางชุมชนปลอดโรค ปลอดขยะ ปลอดสุนัขจรจัด (ศูนยพักสุนัข) โดยเริ่มเปนชุมชน

ตัวอยางและขยายขอบเขตตอเนื่องใหครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
- สนับสนุนใหมีลานกีฬายอยในทุกชุมชน

3.  นโยบายดานสิ่งแวดลอม (ทะเลสวย หนองตะเคียนใส    ใสใจสิ่งแวดลอม)
- จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ 
- รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินการเพื่อให

เกิดการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- ฟนฟูสภาพแวดลอม โดยรวมเปนพันธมิตรสิ่งแวดลอมทองถิ่นและนานาชาติ แสวงหา

แหลงทุนสนับสนุน เชน โครงการ ICM และกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
4.   นโยบายดานสังคมและความปลอดภัย (นอนสนิท    กัลยาณมิตรเกื้อกูล)

- จัดตั้งศูนยรักษาความปลอดภัยเทศบาล รวมกับทหาร ตํารวจ อปพร. หนวยกูภัยและ
ชุมชน   จัดหนวยเคลื่อนที่เร็วและยามทองถิ่น   ดูแลปองกันอุบัติภัยและโจรกรรม

- ติดตั้งระบบกลองวงจรปด ในพื้นที่เสี่ยง เชื่อมโยงอินเตอรเน็ตภาพและเสียง                   
เขาศูนยรักษาความปลอดภัยและโทรศัพทมือถือของพันธมิตรความปลอดภัย

- สงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ตลอดจนผูพิการที่ขาด                  
ผูอุปถัมภในเขตเทศบาล



- สงเสริมการฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับ เชน  กลุมแมบาน กลุมประมงชายฝง                  
และการฝกอบรมอาชีพ ๆ  ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน

- สนับสนุนใหกรรมการชุมชนรวมกับคณะกรรมการบานจัดสรรที่เกิดใหม ใหมีสวน
รวมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสาธารณูปโภครวมกับเทศบาล

5.   นโยบายดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (สัตหีบน้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก)
- จัดสรางระบบสาธารณูปโภค  ถนน  ทอ  ประปา ไฟฟาแสงสวาง    ใหครอบคลุมทุก

ชุมชน
- สรางระบบเครือขายการระบายน้ําจากตนน้ํา  เพื่อปองกันน้ําทวมซอยเขาเพชร,           

ยางงาม,รัตนวิจิตร,โชคชัย
- ขยายพื้นที่ถนนและจัดใหมีลานจอดรถมาตรฐานมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน               

ลานจอดรถชายทะเล (หนาสํานักงานที่ดิน, ตลาดเชา ) ลานจอดรถในวัดสัตหีบ
- ตั้งหนวยซอมบํารุงสาธารณูปโภคเคลื่อนที่เร็ว กําหนดเวลาดําเนินการและ แลวเสร็จ

6.   นโยบายดานเศรษฐกิจ  (เศรษฐกิจชุมชน เขมแข็งแสวงหานักทองเที่ยว)
- ปรับปรุงสถานที่พักผอนชายทะเลดงตาล ใหสวยงามมาตรฐานเปนจุดพักคอยและชม

วิวพรอมลานจอดรถที่สะดวกปลอดภัย พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
- บูรณาการการทองเที่ยวรวมกับเขตทหาร โดยเทศบาลเปนจุดเชื่อม จัดใหมีมัคคุเทศก

ทองถิ่น และใชระบบรักษาความปลอดภัย (บัตรผาน)  ณ จุดเดียวพรอมคูมือ
นักทองเที่ยว

- สงเสริมการประมงพื้นบานและประมงผสมผสาน เชน กระชังหอยแมลงภู กระชังปลา 
โดยความรวมมือทางวิชาการจากกรมประมงและสงเสริมการทองเที่ยวแบบ
นิเวศนวิทยา

- สนับสนุนใหสวนกรมหลวงชุมพรเปนสถานที่พักผอนและเปนแหลงทองเที่ยวหลัก
- พัฒนา “เทศกาลสัตหีบหรรษา” ใหเปนโครงการระดับประเทศเปนเอกลักษณและ

ความภาคภูมิใจในการแสดงของราชนาวีไทย สงเสริมอาหารอรอยคูสัตหีบ
7.   นโยบายในการบริหารและบริการประชาชน

- กระจายอํานาจจากคณะผูบริหารสูสมาชิกสภาและชุมชนในทุกดานเพื่อสนองความ
ตองการของประชาชน

- การปฏิบัติงานกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบเปนเขต เชน งานกองชาง, กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานและประสานงานกับสมาชิกสภา
เขตพื้นที่

- เพิ่มชองทางขาวสารประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น เชนโทรศัพทรองทุกข  
อินเตอรเน็ต  ตูรับความเห็น  ใหประชาชนทราบ สอบถาม รองทุกขและแนะนําได

- สนับสนุนการจัดศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เชนการใหบริการอนุญาตปลูกสรางอาคาร
ในเขตเทศบาลรวมกับฐานทัพเรือสัตหีบ



ตารางผลวิเคราะหศักยภาพ



สวนที่  6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล



สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

6.1  องคกรรับผิดชอบ  ในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองสัตหีบ  ไดมีการกําหนดแนวทางและมาตรการตาง ๆ  ขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัด  เพื่อใหมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แนวทางที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพัฒนา  ซึ่งติดตามผลและประเมินโครงการ
เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่ง  ในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ขอ 28  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝายดวยกัน  ทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ประชาคม  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ผูแทนฝายบริหาร  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ  ที่สภาทองถิ่น
คัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อ
นําไปใชในการแกไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง



6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  

ขั้นตอน กิจกรรม องคกร/หนวยงาน
1.การติดตาม -แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล -ผูบริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ

-กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการรายงานผล
การดําเนินงานและการประเมินผล

-งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

-รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป

-หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
เทศบาลเมืองสัตหีบ                              

2.การประเมินผล -รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห ผลการดําเนินงาน
โดยใชระยะเวลา ผลที่ไดรับ และงบประมาณที่
ตองใชของโครงการในแผนพัฒนา  ประกอบกับ
ความคิดเห็นของประชาชนและสถานการณ     
ทุกดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การบริหาร ที่ไดจากการศึกษาวิจัย เปนเกณฑใน
การชี้วัดความสําเร็จ ของแผนงาน/โครงการ

-งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
-งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

ขั้นตอน กิจกรรม องคกร/หนวยงาน
-รายงานผลการดําเนินงานตอคณะผูบริหาร
เทศบาลเมืองสัตหีบ ปละ 1 ครั้ง (เดือนธันวาคม 
ของทุกป)

-หัวหนาสวนราชการในสังกัด
เทศบาลเมืองสัตหีบ

-รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ  คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และสภาเทศบาล
เมืองสัตหีบ

-ผูบริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548  หมวด 6  ขอ 28  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว  ดังนี้

1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ปละ  1  ครั้ง  โดยรายงานผล

การดําเนินงานตอคณะผูบริหาร  ในเดือนธันวาคม  ของทุกป





แผนภูมิกระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2552-2554)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
 จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด”
 กําหนดขอบเขติ  “ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ  อปท.”
 สงกรอบยุทธศาสตรฯ  และขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพ ฯ ให อปท. และ คกก. 

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดบัอําเภอ
ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  2551

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 จัดเก็บขอมูลและกําหนดประเด็นการพัฒนา  ภายในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2551
 จัดทํารางแผนพัฒนาสามป/พิจารณารางแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2551
 อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  ภายในเดือน  พฤษภาคม  - มิถุนายน 2551
 อปท. ในเขตอําเภอเสนอโครงการที่เกินศักยภาพฯ ซึ่งสอดคลองกับขอบเขตประเภท                    

โครงการที่เกินศักยภาพของ  อปท. ภายในเดือนมิถุนายน  2551 ( แบบ บ/ช ศ.1)

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
 พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกนิศักยภาพของ  อปท. ในภาพรวมของอําเภอ
 จัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ในเขตอําเภอ” (แบบ บ/ช ศ.2)
 เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพฯ ตอ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
 แจงผลการพิจารณาใหอปท. ทราบ

ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2551

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
 พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกนิศักยภาพของ  อปท. ในภาพรวมของจังหวัดและให  อบจ. 

พิจารณาบรรจุไวในรางแผนพัฒนาของ  อบจ. ตามอํานาจหนาที่
 จัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ.” (แบบ บ/ช ศ.3)
 เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ  อบจ.ตอ คกก.บริหารงานจังหวัดบูรณาการ
 แจงผลการพิจารณาใหอปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิน่ระดับอําเภอทราบ

ภายในเดือน  กรกฎาคม  2551



องคการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น          
ระดับจังหวัด

1.  นายก อบจ. ประธานกรรมการ
2.  ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอทุกอําเภอ กรรมการ
3.  เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอทุกอําเภอ กรรมการ
4.  หัวหนาสํานักงานจังวัดกรรมการ
5.  ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ
6.  ปลัด อบจ. กรรมการ/เลขานุการ
7.  หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัด กรรมการ/ผช.เลขานุการ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น          
ระดับทองถิ่น

1.  ผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือก       ประธาน
กรรมการ
2.  ผูบริหารทองถิ่นในเขตอําเภอทุกคน     กรรมการ
3.  สมาชิกสภา อบจ. เขตอําเภอทุกคน       กรรมการ
4.  ทองถิ่นอําเภอ                    กรรมการ
5.  ปลัด อปท. ในเขตอําเภอทุกคน              กรรมการ
6.  ปลัด อปท. ที่ประธานคณะกรรมการฯคัดเลือก

         กรรมการ/เลขานุการ

อํานาจหนาที่
   1.  จัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดโดยเชิญประชุม
ผูบริหารทองถิ่นทุกแหง เพื่อนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด มารวมกัน
กําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและจัดสงกรอบ
ยุทธศาสตรฯใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
คณะกรรมการประสารแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
     2.  พิจารณาใหความเห็นแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงวามีความสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรฯหรือไม และใหองคการบริหารสวน
จังหวัดนําโครงการจากบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไปพิจารณาเพื่อ
บรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามอํานาจหนาที่ (กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาสามปเสร็จแลว ใหจัดทําเปนแผนพัฒนา
สามปเพิ่มเติม)

อํานาจหนาที่
   1.  พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวามีความสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตรฯหรือไม และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
จังหวัด
   2.  พิจารณานําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบลและสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรฯรวบรวมจัดทําเปน “โครงการที่
เกินศักยภาพของเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล” จัดสงใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด
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