
๑ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

 
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 เพ่ือให้การน านโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เทศบาลจึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

“สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม” 
 

๒. พันธกิจ 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว้ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างดุลยภาพการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

๒) จัดบริการสาธาร ณะให้เพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสให้สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่และได้รับการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
อย่างทั่วถึง 

๓) ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการกีฬา สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการจราจรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
๗) พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานยุคใหม่ท่ีต้องใช้เทคโนโลยี   

เพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในช่วงสามปี  

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการด าเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

อ่ืน ๆ 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี ๕  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๒ 
 

 

แนวทางท่ี ๖  ส่งเสริมและเพ่ิ มโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพ่ิมข้ึน และการสร้าง
หลักประกันสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
แนวทางท่ี ๑  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่ง

และโลจิสติกส์ 
แนวทางท่ี ๒  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
แนวทางท่ี ๓  พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แนวทางท่ี ๔  พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

แนวทางท่ี ๑ สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้ างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

แนวทางท่ี ๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการ

ป้องกัน 
แนวทางท่ี ๔ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
แนวทางท่ี ๕ พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพึ่งตนเองทางสังคมตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 
แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของเจ้า หน้าที่ของ

รัฐให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

แนวทางท่ี ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบข้อมู ลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอ้ือต่อการให้บริการ

ประชาชน 
แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

การให้บริการประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

แนวทางท่ี ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๒ การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 



๓ 
 

 

แนวทางท่ี ๓ ปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์ 

แนวทางท่ี ๔ การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนทั้งบนบกและในทะเล 
แนวทางท่ี ๕ การจั ดการระบบประมงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และส่งเสริมการ   

ด ารงชีพ 
แนวทางท่ี ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

 
๔. นโยบายการบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

(๑) ด้านการเมือง เสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล
ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 

โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ   
ธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดั บ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอ ย่างแท้จริง สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปของสภาที่ปรึกษา โดยมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาซึ่งมีสมาชิกมาจากตัวแทนของ
ชุมชนและตัวแทนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อ เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการจัดสรรงบประมาณ และควบคุมการ
ป้องกันการแสวงหารายได้ โดยมิชอบจากกลไกทางการเมือง ประสานงานการท างานกับหน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

(๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยทั่วถึ ง

และเท่าเทียม 
(๓) ด้านสังคม 

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม . กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ที่ออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และ
ส่วนราชการ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วย การส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า       
ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์
ความรู้ และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
มีกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพ่ึงตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(๔) ด้านสาธารณสุข 
การเสริมสร้างสุ ขภาพคนสัตหี บให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความม่ันคงทางอาหาร และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย     
ลด ละ เลิก พฤติกรรม เสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้เป็นเมืองสุขภาพ (Healthy City) โดยให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิต ด้วยโครงการป้องกันก่อนเป็น จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายส าหรับคนแต่ละวัย และจัดให้มี
สนามกีฬาแต่ละประเภท ทั้งกีฬาในร่ม และกลางแจ้ง เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา ฯลฯ จัดให้มีโครงก าร



๔ 
 

 

การพัฒนาคุณภาพจิตใจด้วยหลักธรรมของศาสนาจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ควบคุม และป้องกัน
โรคติดต่อ 

(๕) ด้านสิ่งแวดล้อม 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ

ปรับแบบแผนการผลิต และพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนไปสู่การผลิต และการบริ โภคท่ียั่งยืน เพ่ือลด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องค านึงให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ โดยที่
สภาพแวดล้อมไม่เสียหาย ส่งเสริมสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจดพัฒนา
ระบบการจัดการร่วมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๖) ด้านการศึกษา การพัฒนาคน ให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้

พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีมาตรฐานให้เทียบเท่า
โรงเรียนเอกชน พัฒนาคุณภ าพการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และจัดให้มีการอบรม
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ โดยเน้นให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลก่อน 

(๗) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  ของทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เช่น การจั ด

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ ของไทย 
(๘) ด้านเศรษฐกิจ 

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้เทศบาลต าบล เขตร-
อุดมศักดิ์ เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเน้นการให้บริการ และสวัสดิการแก่คนในเขตเทศบาลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนได้เข้ามาอยู่อ าศัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน 
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
ใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า และบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการ ประสานงาน
กับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ โดยเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง และสร้าง
เอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว การจัดเก็บภาษี จะต้องเป็นธรรม และไม่ซ้ าซ้อน โดยต้องค านึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจ และการค้าขายของผู้ท าการค้า 

(๙) หลักการบริการประชาชน 
 จัดให้มีสวั สดิการด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสตามอ านาจหน้าที่และจัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบของกรมส่งเ สริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย 

จัดให้มีศูนย์บริการรถพยาบาล (Ambulance Service Center) ให้บริการรับ-ส่ง ผู้เจ็บป่วย
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี  “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นเมืองท่าทันสมัยใหม่ ที่เป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล
บนเทคโนโลยีชั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน” 



๕ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งโดยน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการด ารงชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์การใช้ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและ    
แหล่งน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้ มแข็งด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสา กล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูง
และพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมือง
ท่องเที่ยวครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา สุขภาพ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
โดยท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
๑.๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล 
๑.๒) พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลส าหรับเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ 
๑.๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๑.๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยง านส่วนภูมิภาค 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจ เพ่ือพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 
๑.๕) ส่งเสริมพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศสามารถน าไปสู่กีฬาเพ่ือการอาชีพได้ 
๑.๖) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและสนามกีฬาส าหรับรองรับกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
๒.๑) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและ 

Logistic 
๒.๒) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๒.๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
๒.๔) พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑) ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน 



๖ 
 

 

๓.๒) ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
๓.๓) เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแหล่ง

การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๓.๔) ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิม 
๓.๕) ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

และระดับสากล 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔.๑) พัฒนาอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการศึกษา 
๔.๒) พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา 
๔.๓) พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและศาสนา 
๔.๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

และมีคุณภาพ 
๔.๖) ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
๔.๗) สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล 
๔.๘) สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 
๔.๙) พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง 
๔.๑๐) พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
๕.๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒) พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท 
๕.๓) พัฒนาพื้นทีส่ีเขียวส าหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน 

๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองทางสังคมตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
๖.๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๖.๓) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.๔) ส่งเสริมการบริหารงานเชิงรุกโดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
๖.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 
๖.๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูลเพื่อการท างานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
๗) ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.๑) รณรงค์สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้างความอบอุ่นใน

ครอบครัว 
๗.๒) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการ

บ าบัดรักษา 
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๗.๓) พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญในการป้องกัน 
๗.๔) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก 

และบูรณาการให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๗.๕) ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ 

วิสัยทัศน์ “เป็นเมืองน่าอยู่ มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพดี และท่ีพัก
อาศัยในระดับนานาชาติ ที่ปราศจากมลภาวะ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ร่วมกับทหารเรือให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประสานการจัดการร่วมกันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสัตหีบ 

๒) ลดระดับปัญหาสังคมโดยส่งเสริมการดูแลราษฎรด้อยโอกาส คนพิการ คนชราและผู้ป่วย
เอดส์ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

๓) พัฒนาแหล่งน้ าดิบให้มีเพียงพอต่อความเจริญของเมืองและพัฒนาระบบก าจัดน้ าเสียและ
ระบบก าจัดขยะให้สามารถรองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๔) สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน 
๕) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้ งบนบกและในทะเลให้อุดมสมบูรณ์เพ่ือเป็นแหล่ง

ประมงและการท่องเที่ยวทางทะเล รักษาชายฝั่งทะเลให้อยู่ในสภาพธรรมชาติพร้อมส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

๖) รักษากฎหมายเพื่อให้สังคมเกิดความสงบ ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
เป้าประสงค์ 
๑) บริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่งที่เจริญทั นต่อการขยายขนาดของประชากรและการ

ขยายตัวของเขตเมืองในอนาคต และถนนหนทางมีความสวยงามสมเป็นเมืองท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลปัญหาประชากรที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา 
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

๓) เป็นแหล่งท่ องเที่ยวคุณภาพทางนิเวศ น์ ทางเลือกใหม่ที่มีความสวยงาม สะอาด สงบ 
สะดวกสบาย ภายใต้การจัดการร่วมกันของภาคเอกชนและราชการ ผู้มาเท่ียวได้รับความรู้ ความสุข        
เป็นช่องทางการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสัตว์น้ าทะเล 

๔) ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ ยอมรับกฎหม ายและระเบียบแบบแผนของบ้านเมือง     
ไม่ละเมิดกฎหมาย รวมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบปลอดภัยในเขต
ชุมชนของตน 

๕) ชุมชนในอ าเภอสัตหีบมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรวมตัวกันเพ่ือก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง มี ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นองค์พระประมุข ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการด ารงชีพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๘ 
 

 

๖) อ าเภอสัตหีบมีผังเมืองรวมใช้บังคับ มีการวางแผนการจัดหาน้ าดิบและมีระบบระบาย    
น้ าเสีย 
 

*********************** 
 


