
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒ นากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา     
ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบ     
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นท่ีต้องก าหนด
ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และต อบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๑.๓ ขั้นตอนของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
 ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ ๕ การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ขั้นตอนที่ ๖ การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ ๗ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๘ การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ ๙ การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการวางแผนพัฒนาระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินแ ละการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ตลอดจนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
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บทท่ี ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒.๑ สภาพทั่วไป    

๒.๒.๑ สถานที่ตั้ง 
 เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ตั้งอยู่ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีสภาพทาง
กายภาพเป็นที่ราบ บริเวณชายฝั่งทะเลและหุบเขาเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้เป็นแ หล่งท่องเที่ยว 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจโรงแรมและร้านอาหาร 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  สภาพทั่วไปเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ  คือ พ้ืนที่  
ส่วนใหญ่เป็นเขตของกองทัพเรือ ซึ่งท าให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่ได้เต็มที่รวมทั้งชายฝั่งทะเล และเกาะต่าง  ๆ 
เป็นเขตทรงสงวนของกองทัพเรือ ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวไปได้ไม่ถึง 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีประชากร
แฝงอยู่เป็นจ านวนมาก การขยายตัวของประชากรมีอย่างรวดเร็วมีกิจการบ้านจัดสรรเพิ่มข้ึนจ านวนมาก 

๒.๒.๒ พื้นที่และประชากร 
 เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  มีพ้ืนที่โดยประมาณ  ๘๘.๒๕๓ ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ ๕๙,๑๔๖ ไร่ ประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๕๓,๒๓๔ คน แยกเป็น ชาย ๓๑,๗๙๒ คน หญิง ๒๑,๔๔๒ คน 
จ านวนบ้านเรือนทั้งหมด ๒๑,๙๘๔ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๕) 

๒.๒.๓ ภูมิประเทศ 
 เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขา 
  ทิศเหนือ ติด ต าบลบางเสร่ แบ่งโดย คลองห้วยลึก และภูเขา 
  ทิศตะวันออก ติด ต าบลพลูตาหลวง แบ่งโดย ถนนสายเขาหมอน 
    เขาเกล็ดฉลาม และถนนสายแยก  กม.๖ – สามแยก   
    ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า  
  ทิศใต้ ติด ต าบลแสมสาร  แบ่งโดย  ถนนสายท่าเรือจุกเสม็ด และ   
    ติดทะเล (เขตกองทัพเรือ) 
  ทิศตะวันตก ติด ทะเล (เขตกองทัพเรือ) 

๒.๒.๔ ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาเหมาะสมแก่การ      
กสิกรรม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัยเสียส่วนใหญ่ ทางตอนใต้เป็นชายทะเลเหมาะแก่การท า
ประมง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 
 
 

๒.๒.๕ จ านวนชุมชน ๑๓ ชุมชน 
จ านวนชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์มีทั้งหมด ๑๓ ชุมชน ได้แก่ 
๑. ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ ๑ ๘. ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ ๔ 
๒. ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ ๑ ๙. ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ ๕, ๗ 
๓. ชุมชนม้าน้ า หมู่ที่ ๑ ๑๐. ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ ๖ 



๔. ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ ๒ ๑๑. ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๘ 
๕. ชุมชนดงตาล หมู่ที่ ๒ ๑๒. ชุมชนแยกเจ หมู่ที่ ๘ 
๖. ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ ๓ ๑๓. ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ ๙ 

 ๗. ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ ๓ 
 

๒.๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๒.๒.๑ เศรษฐกิจ 

 จากการที่อ าเภอสัตหีบเป็นอ าเภอที่ติดต่อกับเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว       
ที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ขยายตัวจนเต็มพื้นที่ และในอนาคตต่อไปข้า งหน้าความเจริญ จะต้อง
ขยายตัวเข้าสู่เขตอ าเภอ สัตหีบ ประกอบกับมีการย้ายถิ่นฐานของข้าราชการ ทหารเรือเข้าสู่อ าเภอสัตหีบ     
มากขึ้น ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น จึงมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากท่ีอดีตเคยเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม ประชากรในเขตพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบมีอาชีพรับราชการทหารเรือเป็นส่วนใหญ่ 

๒.๒.๒ การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 

(๑) วัดเขาคันธมาทน์ ตั้งอยู่ที่ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จุดเด่นภายในวัด คือ 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร (จ าลอง) ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน 

(๒) หาดเตยงาม ตั้งอยู่ที่อ่าวนาวิกโยธิน มีความยาวตลอดแนวชายหาด ประม าณ 
๑,๒๕๐ เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศของกองทัพเรือท่ีอนุญาตให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความใกล้ชิดและได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานของกองทัพเรือมากยิ่งข้ึน 

(๓) หาดดงตาล เป็นหาดที่สวยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบตั้งแต่ที่ว่าการ
อ าเภอสัตหีบเข้ าไปในเขตกองเรือยุทธการ เรียงรายไปด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่ ณ ที่นี้มาช้านาน อันเป็นที่มาของ
ชื่อชายหาด 

(๔) หาดเทียนทะเล ตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง        
ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ เป็นหาดทรายสลับกับโขดหิน มีพ้ืนที่ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร เป็นจุดชมวิ วใน   
มุมกว้าง มีหน้าผารูปทรงแปลกและพันธุ์ไม้ทะเลหลากชนิดให้ศึกษา 

(๕) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง          
ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านชีววิทยาเก่ียวกับวงจรชี วิตของเต่าทะเล อีกท้ังยังมี ห้อง
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแง่มุมอันน่าสนใจของเต่าทะเล เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเล 

(๖) เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ตั้งอยู่ที่ท่าเรือน้ าลึกจุกเสม็ด ได้รับพระราชทานชื่อจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “จักรีนฤเบศร” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เป็น เรือท่ีต่อในประเทศ
สเปน มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น ความยาว ๑๘๒ เมตร กว้าง ๓๐.๕ เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย มีระบบ
เรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจที่ส าคัญในยามสงคราม ท าหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชา     
กองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินควบคุมการปฏิบัติการปูองกันภัยทางอากาศอีกด้วย 
 
 
 
 
 



๒.๓ ด้านการศึกษา 
การศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
ระดับ จ านวน 

ที่ตั้ง 
การจัดการศึกษา ครู นักเรียน ห้องเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด อปท. ก่อนวัยเรียน ๗ ๙๐ ๓ ม.๒ ต.สัตหีบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุายุบ อปท. ก่อนวัยเรียน ๗ ๑๐๐ ๓ ม.๕ ต.สัตหีบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ อปท. ก่อนวัยเรียน ๗ ๑๐๕ ๓ ม.๙ ต.สัตหีบ 
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๕ ทร. ก่อนวัยเรียน ๘ ๕๘ ๔ หมู่บ้านกรมโรงงาน 
(กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ)      ฐานทัพเรือสัตหีบ  
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๗ ทร. ก่อนวัยเรียน ๙ ๗๓ ๔ ม.๒ ต.สัตหีบ 
(กองเรือยุทธการ)       
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๘ ทร. ก่อนวัยเรียน ๔ ๑๖ ๑ - 
(สอ.รฝ.)       
สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ ทร. ก่อนวัยเรียน ๑๑ ๖๕ ๔ ม.๑ ถ.จรดลศึกษา ๑๓ 
(กรมหลวงชุมพร)      ต.สัตหีบ 
โรงเรียนจุกเสม็ด สพฐ. อ.๑ - ป.๖ ๑๐ ๒๐๕ ๘ ม.๒ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพฐ. อ.๑ - ป.๖ ๘ ๑๘๖ ๘ ๑๑๙ ม.๙ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนสิงห์สมุทร สพฐ. ม.๑ - ม.๖ ๑๖๗ ๓,๘๕๑ ๙๐ ๑๓๗๗/๑ ม.๑ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สช. อ.๑ - ม.๓ ๓๖ ๑,๓๗๖ ๓๖ ๒๕๐๗ ม.๑ ถ.เสนาพิทักษ์ 
      ต.สัตหีบ 
โรงเรียนสัตหีบ (เขตกองเรือยุทธการ) สช. อ.๑ - ป.๖ ๒๑ ๖๘๘ ๒๑ ๒๕ ม.๒ ต.สัตหีบ 
โรงเรียนสัตหีบ (เขตฐานทัพเรือ  อ.๑ - ม.๓ ๘๒ ๑,๔๐๒ ๔๘ ๒๓๗๗/๑ ม.๑ ต.สัตหีบ 
สัตหีบ)       

รวม ๓๗๗ ๘,๒๑๕ ๒๓๓  

 
๒.๔ ด้านสังคม 

๒.๔.๑ การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาล  (โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ)์ จ านวน ๑ แห่ง   
 สถานีอนามัย  (เขาคันธมาทน์) จ านวน ๑ แห่ง   
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๙ แห่ง 
 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (เทศบาล)  จ านวน  ๑๘๐ คน 
 

๒.๔.๒ การป้องกันอัคคีภัย 
 รถยนต์ดับเพลิง   จ านวน ๒   คัน 
 รถบรรทุกน้ า      จ านวน    ๑   คัน 
 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน ๓   เครื่อง   
 พนักงานดับเพลิง จ านวน    ๑๑  คน 

๒.๔.๓ บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 การคมนาคม / ขนส่ง 
  -    ทุกหมู่บ้านมีถนนติดต่อกันได้อย่างสะดวก 
  -    มีเส้นทางติดต่ออ าเภอ  และเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ ได้อย่างสะดวก        
   ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน ๓๐ นาท ี
  -    มีรถประจ าทางวิ่งถึงอ าเภอ และเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 



 การสื่อสาร 
  -   จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่        ๑    ชุมสาย 
  -   หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่     ๗     แห่ง 
 ไฟฟ้า (กิจการสวัสดิการไฟฟ้าสัตหีบ) 
  -   ส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ประชาชนมี
   ไฟฟูาใช้เกือบทุกครัวเรือน 
  การประปา (บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน)) 
  -   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ยังขาดแคลนน้ า ประปา
   ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในปี ๒๕๕๓ มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 
   คิดเป็นร้อยละ ๓๔ 

๒.๕ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑) น้ า 

 น้ าใต้ดิน การน ามาใช้เป็นประโยชน์โดยการขุดบ่อบาดาลหรือบ่อน้ าตื้นน้ าผิวดิน  ได้แก่         
ล าคลองธรรมชาติ  สระน้ าน้ าในทะเล  เป็นแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมาย  ซ่ึงเทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ ์เป็นเขตติดกับทะเล แต่เป็นเขตอนุรักษ์ของกองทัพเรือ 

(๒) ดิน 
 เป็นทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่  ซึ่งเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  เป็นเขต
ที่ดินอุดมสมบูรณ์ แต่ใช้ประโยชน์จากดินในการเพาะปลูกได้น้อย  เนื่องจากเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างหนาแน่น  การท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือหมู่ที่ ๙ เช่น การท าสวนผลไม้ต่าง  ๆ การท าไร่มันส าปะหลัง             
ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ มีแต่จ านวนน้อยซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะมีอาชีพรับราชการ 
 
 

(๓) ปะการัง 
 เขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นเขตติดต่อกับทะเลตามเกาะต่าง  ๆ ได้จัดให้มีการ
อนุรักษ์ปะการังโดยความดูแลของกองทัพเรือตลอดจนกิจกรรมการอนุรักษ์ปะการังรวมหน่วยราชการต่าง  ๆ 
ตามทะเลรอบ  ๆ เกาะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก  แต่การติดต่อการควบคุมเป็นของราชการ
กองทัพเรือ 

(๔) เต่าทะเล 
เขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  โดยกองทัพเรือให้มีการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งก าลังจะ    

สูญพันธุ์ที่เกาะคราม และบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองกานดา, คลองตาล๊อก หมู่ที่ ๘ ต าบลสัตหีบ 
คลองห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ต าบลสัตหีบ 

 
๒.๖ ด้านการเมือง – การบริหาร 

 เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ (ปัจจุบัน ) ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลสัตหีบ เป็น
เทศบาลต าบลสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  



 และได้เปลี่ยนชื่อ เป็น เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมี
นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและ   
มีผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี คือ รองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน          
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  ๑. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๒. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๓. นายประสงค์ เอ่ียมสุข รองนายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๔. นาวาเอก ประดิตถ์ แทนสง่า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๕. นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  สภาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ท าหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติและควบคุมฝุายบริหาร 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จ านวน ๑๒ คน อยู่ในต าแหน่ง
ได้คราวละ ๔ ปี ดังนี้ 
  ๑. นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๒. นางอัมภาพันธ์ เล่นทัศน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๓. นางดวงมาลย์ จันทร์แดง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๔. นาวาเอก สานนท์ ทัศนกาญจนะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๕. นาวาเอก สมศักดิ์ บางท่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๖. นาวาโท บุญยิ่ง สุวรรณาวิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๗. นาวาโท มงคล นาคนิยม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
  ๘. นายส ารวย เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๙. นายบุญสืบ เอ่ียมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๑๐. นางจรรยา วงษ์เหรียญทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๑๑. นางสาวสุพรรณี ดวงรัศมี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
  ๑๒. นายณัฐชัย แสงศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
 ส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์แบ่งออกเป็น 
 ปลัดเทศบาล   จ านวน ๑   คน 
 รองปลัดเทศบาล จ านวน ๒ คน 
  - ส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๓๕ คน   
  - กองคลัง จ านวน ๑๙ คน  
  - กองช่าง จ านวน ๔๗ คน  
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗๓ คน  
  - กองวิชาการและแผนงาน จ านวน ๑๓ คน 
  - กองการศึกษา จ านวน ๔๑ คน 
  - กองสวัสดิการสังคม จ านวน ๑๑ คน 
   (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) 
 

๒.๗ ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา 



 การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ในปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา              
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๔  - ๒๕๕๖ ) และแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ โดยน า
โครงการต่าง ๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีมาจัดท าโครงการต่าง ๆ และเพ่ือน าโครงการต่า ง ๆ ไปจัดท า
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ และบางโครงการได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)
และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
โครงการท่ี 

ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

จ านวน 
งบประมาณในแผนพัฒนา 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๙ ๕๓ ๘๙.๘๓ ๒๓,๘๗๗,๒๐๐ ๑๘,๐๖๗,๑๒๐.๘๘ ๗๕.๖๗ 
มนุษย ์       
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 

๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)
และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
โครงการท่ี 

ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

จ านวน 
งบประมาณในแผนพัฒนา 
๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

และแผนพัฒนา ๓ ปี     
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) 
(เพ่ิมเติม) ในปี ๒๕๕๔ 

จ านวน 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการแก้ไขปัญหาความ ๕๖ ๓๐ ๕๓.๕๘ ๑๗๖,๘๖๐,๐๐๐ ๘,๓๘๙,๘๒๓.๗๗ ๔.๗๕ 
ยากจน       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการรักษาความ       
เรียบร้อย การป้องกัน ๒๙ ๑๙ ๖๕.๕๒ ๓๐,๘๖๑,๗๐๐ ๓,๐๗๘,๐๕๗.๖๐ ๙.๙๘ 
ปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟู       
ผู้ติดยาเสพติด       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการส่งเสริมการบริหาร       
จัดการที่ดีและป้องกัน ๘ ๔ ๕๐ ๒,๘๗๐,๐๐๐ ๖๙๖,๘๘๒.๕๕ ๒.๒๖ 
ปราบปรามการทุจริต       
ประพฤติมิชอบ       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการพัฒนาองค์กรและ 

๒๖ ๑๒ ๔๖.๑๖ ๑๑๗,๗๘๑,๒๕๐ ๕,๐๖๖,๓๐๕.๕๐ ๔.๓๑ 
การให้บริการที่ดีแก่ 
ประชาชน       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒๖ ๑๗ ๖๕.๓๙ ๗๖,๓๓๖,๘๐๐ ๑,๘๔๗,๓๕๖.๑๘ ๒.๔๒ 
และจัดการชายฝ่ังแบบ 
บูรณาการ       

รวม ๒๐๔ ๑๓๕ ๖๖.๑๘ ๔๒๘,๕๘๖,๙๕๐ ๓๗,๑๔๕,๕๔๖.๔๘ ๘.๖๗ 
 



การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔  - ๒๕๕๖ ) และแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.๒๕๕๔  - ๒๕๕๖ ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  สามารถประเมินประสิทธิผล     
เชิงคุณภาพในภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ
ที่ก าหนดไว้   คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓ จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๗ จากการ
ด าเนินการทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในปี งบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ 
ประสบความส าเร็จในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์เป็นอย่างมาก ท าให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังมีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก  โดยการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจ าหน่าย ให้กับคณะที่มาศึกษาดูงานที่เทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์เป็นการกระจายรายได้ และเทศบาลได้อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ในการด าเนินโครงการด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  สามารถด าเนินการตามแผนงาน /
โครงการที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๘ จ านวนงบประมาณ ที่ได้ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ 
จากการด าเนินงานทางด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์นี้จะมีโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  
เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับถนน ท่อระบายน้ า ซึ่งในปีงบประมาณที่
ผ่านมาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีการด าเนินการตามแผนงาน /โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้อง
ใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง แต่งบประมาณของเทศบาลในการด าเนินการจริงมีอยู่อย่างจ ากั ด 
ประกอบกับ ภารกิจที่ถ่ายโอนลงมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแต่ภารกิจงานไม่มีการถ่ายโอน
งบประมาณหรือบุคลากร ท าให้โครงการหรือการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ถึงอย่างไรเทศบาล ต าบล
เขตรอุดมศักดิ์ ในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมาก็ได้ด าเนินการโครงการด้านโครงสร้า งพ้ืนฐาน          
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว 
ตลอดจนผู้ประกอบการต่าง ๆ มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะมีระบบสัญญาณไฟ
จราจรมีมาตรฐาน และมีไฟฟูาสาธารณะใช้เพิ่มข้ึน มีระบบระบายน้ าที่ มีมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วม ใน     
ช่วงฤดฝูนสามารถสัญจรได้สะดวก เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ ๖๕ .๕๒   
จ านวนงบประมาณ ทีได้ด า เนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๘ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในด้าน   
การปราบปรามและปูองกันยาเสพติด เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว       
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าโครงการปูองกันยาเสพติด จัดตั้งศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติ ดและ
รายงานผลการด าเนินงานการปูองกันยาเสพติดให้จังหวัดทราบ  และมีการประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดผ่าน
ระบบสื่อ ไร้สายของเทศบาล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็น
การบูรณา การระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน และหน่วยงานราชการอ่ืน  ๆ ในการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  สามารถด าเนินการตามแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จ านวน
งบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖ จากการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึน
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองรับมอบภารกิจบางอย่างจากรัฐบาลมาด าเนินการจัดท าเอง         



แต่เนื่องจากเป็นกิจกรรมลักษณะเฉพาะตามสภาพความเป็นอยู่ของท้องถิ่นแต่ละแห่ง จึงให้มีอิสระในการ
บริหารจัดการตามแนวทางของตนเองภายใต้อ านาจหน้ าที่ท่ีรัฐบาลก าหนด แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการติดตาม 
ตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภา ยใน และภาคประชาชน ท าให้ภาครัฐมีการท างานที่โปร่งใส  
มากขึ้น การทุจริตประพฤติมิชอบกระท าได้ยากมาก ท าให้การท างานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งต่อราชการ
และประช าชน ไม่เกิดการสูญ เสียทรัพยากรสาธา รณะโดยไร้ป ระโยชน์ การท า งานของหน่วยงานรัฐเป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว ้คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖ จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการเป็นภารกิจหลักของเทศบาล ในการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน รวมทั้ง ค านึงถึงความพึง
พอใจของผู้รับบริ การ เนื่องจากเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  มีงบประมาณในการบริห ารงานจ านวนมาก       
มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมที่จะให้บริ การประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการปูองกั นและระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ข้ึนในพื้นท่ี มีการ
ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ปูองกันภัยอย่างสม่ าเส มอ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา  
ซึ่งจะท าให้ประชาชนอุ่นใจ มีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอยู่ตลอดเวลาท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง ท าให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้นจากเทศบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ    
สามารถด าเนินการตามแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ .๓๙ จ านวนงบประมาณ ที่ได้
ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒ จากการด าเนินการทางการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบัน
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  มีปัญหาขยะที่เป็นปัญหาใ หญ่ส าหรับคนในชุมชนที่ต้องด าเนินการแก้ไข       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น โครงการธนาคารขยะ      
รีไซเคิล ซึ่งก าลัง เริ่มต้นไปด้วยดี ท าให้เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีเกิดจิตส านึกและความตระหนักในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ส่งผลให้ประชาชน เยาวชนเกิดความรักความหวงแหนสิ่งแวดล้อม ช่วยกัน
ดูแลบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันมากยิ่งขึ้น ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก จึงจะท าให้งานด้านนี้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด ซึ่ง
หน่วยงานยังมีปัญหาในด้านประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ขาดการบูรณาการ รวมทั้งการด าเนินการด้าน
ขยะในพ้ืนที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลต่อการด าเนินการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก 

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

 



บทท่ี ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุ ดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอด คล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมาเป็นหลักและแนวคิด 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ .ศ .๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ .ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย    
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุ ณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูล
และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน     
อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่า ง
มีศักดิ์ศรี” 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ .ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

(๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน 



(๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ก ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสร รค์ 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

(๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ 

(๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ น์บนพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การบริหารและการพัฒนา 
 เป้าประสงค์  เพ่ิมสมรรถนะกรมส่งเสริมก ารปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีการพัฒนาทุกภาค

ส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 เป้าประสงค์  ความร่วมมืออย่างมั่นคงยั่งยืนของภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 เป้าประสงค์ หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ชุมชนและครัวเรือนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่ความมั่นคง ด ารงความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชนและครัวเรือนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
วิสัยทัศน์ “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ

ยั่งยืน (จังหวัดชลบุรี) 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.๑ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน แล ะ   
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (จังหวัดระยอง) 



 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๒.๑ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป และพัฒนา

ช่องทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้

มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (จังหวัดจันทบุรี) 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๓.๑ สถานประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด และจัดท าหลักระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

๓.๒ การจัดการ การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ การปูองกันและบรรเทาปัญหาอุบัติภัยที่เกิดจากกา รประกอบการอุตสาหกรรม  
มีการด าเนินการและเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๔ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
(จังหวัดระยอง) 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๔.๑ ศูนย์กลางการค้าชายแดนด้านตะวันออกของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการค้าโดยอ านวยความสะดวก การค้า การลงทุน การบริการ 
เพ่ือรองรับเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดและการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐาน (จังหวัดตราด) 

 
 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และ
สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก (จังหวัดชลบุรี) 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๖.๑ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ งที่เหมาะสมในการขนส่ง และกระจายสินค้าไปยัง

ท่าเรือ และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจ าปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี  “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นเมืองท่าทันสมัยใหม่ ที่เป็น

ประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล
บนเทคโนโลยีชั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และระบบนิเวศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการปูองกันความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัว ให้เข้มแข็งโดยน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการด ารงชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์การใช้ประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและ     
แหล่งน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างคว ามเข้มแข็งด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูงและ
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์  “ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืนฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
 
เป้าประสงค์ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พัฒนาอนุรักษ/์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ 
 พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 
๑.๑ พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ 
๑.๒ จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอเพ่ือเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร /อุตสาหกรรม

และอุปโภคบริโภค 
๑.๓ พัฒนาถนน/สะพาน ให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
๑.๔ ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม 
๑.๕ พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 

๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน 
๒.๑ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการและสร้ าง

จุดเด่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว 



๒.๒ ก าหนดโซน /รูปแบบท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 

๒.๓ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น /วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคง
เอกลักษณ์ชุมชน 

๓. การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
๓.๑ ยกระดับความรู้/ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๓.๒ เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริการ

จัดการ 
๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส อดคล้องกับการบริหารการจัดสรรน้ า /ระบบ

นิเวศน์ที่เหมาะสม 
๓.๔ สร้างความร่วมมือกับผู้ ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
 
 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดีได้มาตรฐาน มีอาชีพ

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
๔.๒ ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม 
๔.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน - นอกระบบ และยกระ ดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
๔.๔ พัฒนาการกีฬาเด็ก /เยาวชน /ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ /บ ารุงรักษา

ซ่อมแซมให้พร้อมส าหรับการรองรับการพัฒนา 
๕. การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๒ ปลูกฝังจิตส านึกเด็ก /เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม/มีเครือข่ายเฝูาระวังที่ดี 
๕.๓ อนุรักษ์/ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ปุาไม้ ทะเล ชายฝั่งให้คงความอุดมสมบู รณ์และ

ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 
๖. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๖.๑ พัฒนาทักษะผู้น า ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๖.๒ พัฒนาหน่วยงาน /ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ /เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๓ ส่งเสริมเครือข่าย /จัดตั้งศูนย์ และกลไกเฝูาระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม /
ธรรมชาติ 

๖.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภา คีทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมือง

ท่องเที่ยวครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา สุขภาพ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
โดยท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
๑.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล 
๑.๒ พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลส าหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ในประเทศและนานาชาติ 
๑.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 
๑.๕ ส่งเสริมพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศสามารถน าไปสู่กีฬาเพ่ือการอาชีพได้ 
๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและสนามกีฬาส าหรับรองรับกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
๒.๑ พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ไ ด้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและ 

Logistic 
๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๒.๓ พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่าง 
๒.๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน 
๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
๓.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแหล่ง

การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๓.๔ ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิม 
๓.๕ ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

และระดับสากล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔.๑ พัฒนาอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการศึกษา 
๔.๒ พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา 
๔.๓ พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณแีละศาสนา 
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 พัฒนาพื้นที่สีเขียวส 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 การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.๑ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้างความอบอุ่นใน

ครอบครัว 
๗.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการ

บ าบัดรักษา 
๗.๓ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญในการปูองกัน 
๗.๔ ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการปูองกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก 

และบูรณาการให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
๗.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ 
วิสัยทัศน์ “เป็นเมืองน่าอยู่  มีการคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพดี และท่ีพัก

อาศัยในระดับนานาชาติ ที่ปราศจากมลภาวะ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ร่วมกับทหารเรือให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประสานการจัดการร่วมกันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสัตหีบ 

๒. ลดระดับปัญหาสังคมโดยส่งเสริมการดูแลราษฎรด้อยโอกาส คนพิการ คนชราและผู้ปุวย
เอดส์ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

๓. พัฒนาแหล่งน้ าดิบให้มีเพียงพอต่อความเจริญของเมืองและพัฒนาระบบก าจัดน้ าเสียและ
ระบบก าจัดขยะให้สามารถรองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๔. สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน 



๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลให้อุดมสมบูรณ์เพ่ือเป็นแหล่ ง
ประมงและการท่องเที่ยวทางทะเล รักษาชายฝั่งทะเลให้อยู่ในสภาพธรรมชาติพร้อมส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

๖. รักษากฎหมายเพื่อให้สังคมเกิดความสงบ ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
เป้าประสงค์ 
๑. บริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่งที่เจริญทันต่อการขยายขนาดของประชากรและการ

ขยายตัวของ เขตเมืองในอนาคต และถนนหนทางมีความสวยงามสมเป็นเมืองท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพ 
และรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลปัญหาประชากรที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา 
คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 

๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพทางนิเวศ ทางเลือกใหม่ที่มี ความสวยงาม สะอาด สงบ 
สะดวกสบาย ภายใต้การจัดการร่วมกันของภาคเอกชนและราชการ ผู้มาเท่ียวได้รับความรู้ ความสุข        
เป็นช่องทางการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสัตว์น้ าทะเล 

๔. ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ ยอมรับกฎหมายและระเบียบแบบแผนของบ้านเมือง     
ไม่ละเมิดกฎหมาย รวมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบปลอดภัยในเขต
ชุมชนของตน 

๕. ชุมชนในอ าเภอสัตหีบมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรวมตัวกันเพ่ือก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง มีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นองค์พระประมุข ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการด ารงชีพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. อ าเภอสัตหีบมีผังเมืองรวมใช้บังคับ มีการวางแผนการจัดหาน้ าดิบและมีระบบระบาย    
น้ าเสีย 
 พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ให้มีมาตรฐาน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ และด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างถ้วนหน้า แบบบูรณาการ 
๔. สร้างกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. บริหารจัดการด้านหลักธรรมาภิบาล 
๖. สร้างความเป็นธรรม และอ านวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค 

 กลยุทธ์หลัก 
๑. จัดตั้งศูนย์บริการ พัฒนา ฟ้ืนฟู ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ในความร่วมมือของหน่วยงาน

ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างศักยภาพให้สามารถพัฒนาให้

เกิดประโยชน์ น าไปสู่การพ่ึงตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านทางกรรมการหมู่บ้านและผู้น าชุมชน 
๓. พัฒนาอาชีพ การแปรรูป ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์โดยใช้วัตถุดิบใน

พ้ืนที ่
๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการตลาด ด้วยการบูรณา การกระบวนการผลิตบนฐาน

ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล 



๕. พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และระบบสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม  
ให้ด ารงชีวิตด้วยความปลอดภัยในทุกด้าน สังคมมีความเอ้ืออาทรกัน 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ใน ความร่วมมือทุกภาคส่วน 
เพ่ือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้การรักษาดุลยภาพ 

๗. พัฒนาส่งเสริมระบบก าจัดขยะแบบการเผา ตามนโยบายของจังหวัดเพ่ือลดมลพิษ 
๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายสุขุมวิทในเขตอ าเภอ และปรับปรุงช่วงทางจราจรให้เกิดความ

ปลอดภัยตามด้านวิศวกรรมจราจร 
๙. จัดท าผังรวมเมืองของอ าเภอ ที่เอื้อต่อการขยายตัวอย่างเป็นระเบียบ สามารถดึงดูดการ

ลงทุนด้านที่อาศัยของชาวไทย และชาวต่างชาติในระยะยาว 
๑๐. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยง โครงการข่ายข้อมูลกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
๑๑. ส่งเสริมการด ารงชีวิต ที่มีความปลอดภัยน่าอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมของสังคม 
๑๒. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ 

 นโยบายการบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(๑) ด้านการเมือง เสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล

ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ   

ธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า
ประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสัง คม 
ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอ ย่างแท้จริง สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปของสภาที่ปรึกษา โดยมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาซึ่งมีสมาชิกมาจากตัวแทนของ
ชุมชนและตัวแทนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการจัดสรรงบปร ะมาณ และควบคุมการ
ปูองกันการแสวงหารายได้ โดยมิชอบจากกลไกทางการเมือง ประสานงานการท างานกับหน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

(๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยทั่วถึง

และเท่าเทียม 
 

(๓) ด้านสังคม 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ที่ออกก าลังกาย

และเล่นกีฬา และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และ      
ส่วนราชการ การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิ ด ร่วมท า       
ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการ      
องค์ความรู้ และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน มีกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพ่ึงตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(๔) ด้านสาธารณสุข 



การเสริมสร้างสุขภาพคนสัตหี บให้มีสุขภ าพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงปูองกันการฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความม่ันคงทางอาหาร และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย     
ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งเส ริมให้เป็นเมืองสุขภาพ (Healthy City) โดยให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิต ด้วยโครงการปูองกันก่อนเป็น จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายส าหรับคนแต่ละวัย และจัดให้มี
สนามกีฬาแต่ละประเภท ทั้งกีฬาในร่ม และกลางแจ้ง เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา ฯลฯ จัดให้มีโครงการ  
การพัฒนาคุณภาพจิตใ จด้วยหลักธรรมของศาสนาจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ควบคุม และปูองกัน
โรคติดต่อ 

(๕) ด้านสิ่งแวดล้อม 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ

ปรับแบบแผนการผลิต และพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนไปสู่การผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน เพ่ือล ด
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องค านึงให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ โดยที่
สภาพแวดล้อมไม่เสียหาย ส่งเสริมสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจ นพัฒนา
ระบบการจัดการร่วมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๖) ด้านการศึกษา การพัฒนาคน ใหมี้คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้

พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีมาตรฐานให้เทียบเท่า
โรงเรียนเอกชน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบุคลา กรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และจัดให้มีการอบรม
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ โดยเน้นให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลก่อน 

(๗) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ  ของทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เช่น การจัด

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ ของไทย 
 

(๘) ด้านเศรษฐกิจ 
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้เทศบาลต าบล เขตร-

อุดมศักดิ์  เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเน้นการให้บริการ และสวัสดิการแก่คนในเขตเทศบาลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการ เพ่ิมปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน 
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้
ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการประสานงานกับ
หน่วยงา นราชการในพ้ืนที่ โดยเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง และสร้าง
เอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว การจัดเก็บภาษี จะต้องเป็นธรรม และไม่ซ้ าซ้อน โดยต้องค านึงถึงสภาพ
เศรษฐกิจ และการค้าขายของผู้ท าการค้า 

(๙) หลักการบริการประชาชน 
 จัดให้มีสวัสดิการด้านสังคมสงเ คราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสตามอ านาจหน้าที่และจัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย 



จัดให้มีศูนย์บริการ รถพยาบาล (Ambulance Service Center) ให้บริการรับ -ส่ง          
ผู้เจ็บปุวยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S๑ มีงบประมาณ ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก 

ส่วนกลางเป็นจ านวนมาก 
S๒ มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลยังไม่ถูกท าลาย ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวต่อไปได ้
S๓ ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ การศึกษาดี มีระเบียบวินัย 
S๔ มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ถนนหนทางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
S๕ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ชุมชน ส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาล 
จุดออ่น (Weakness) 

W๑ การท างานยังเป็นลักษณะต่างฝุายต่างท า ขาดความเป็นทีม และไม่เชื่อมโยงบูรณาการ 
W๒ ขาดแคลนน้ าประปา 
W๓ สถานที่ทิ้งขยะมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
W๔ พ้ืนที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ท าให้พ้ืนที่บางส่วนยากต่อการพัฒนา 
W๕ ภารกิจเทศบาลมีงานถ่ายโอนเข้ามามาก ให้หน้าที่แต่ไม่ให้อ านาจ บุคลากร และงบประมาณ 

โอกาส (Opportunity) 
O๑ การจัดสรรรายได้จากเงินงบประมาณของรัฐบาลตามแผนการกระจา ยอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
O๒ การคมนาคมขนส่งจากภายนอกเข้าสู่เขตเทศบาลทั้งทางบก ทางอากาศ (สนามบินอู่ตะเภา ) 

สะดวก รวดเร็ว 
O๓ ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายที่เป็นธรรมชาติ (ทะเล น้ าตก ปุาไม้ เกาะ ภูเขา ) 

และมนุษย์สร้างข้ึน (สวนนงนุช ปราสา ทหินล้านปี อุโมงค์ทะเล ) ติดอันดับโลก และกระจาย
ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

O๔ จังหวัดชลบุรีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของภาค
ตะวันออก และเป็นศูนย์กลางการขนส่ง เมืองท่าทะเล 

O๕ เป็นพื้นที่น าร่องในด้านยุทธศาสตร์การกีฬาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับสู่อาชีพ 
O๖ เป็นพ้ืนที่ใกลเ้คียงกับเมืองพัทยาและจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมระดับโลก 

อุปสรรค (Threats) 
T๑ การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ ามัน และโรคระบาด 
T๒ การย้ายถิ่นของประชากรแฝงกระทบต่อการให้บริการสาธารณะในจังหวัด 
T๓ กฎหมาย ระเบียบ ภายใต้ พ .ร.บ.การกระจายอ านาจ ฯ ประกาศกระทรวงฯ และระเบียบอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการท างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย 



T๔ พ้ืนที่ข้างเคียงเทศบาลไม่มีที่ท้ิงขยะ และการบริหารจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน 
T๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และเกิดภัยธรรมชาติ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 
๔.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 เพ่ือให้การน านโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เทศบาลจึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

“สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม” 
๔.๒ พันธกิจ 

 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว้ ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างดุลยภาพการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
๒) จัดบริการสาธารณะให้เพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสให้สตรีและ

ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่และได้รับการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
อย่างทั่วถึง 

๓) ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการกีฬา สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการจราจรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
๗) พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานยุคใหม่ท่ีต้องใช้เท คโนโลยี   

เพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ใน
ภาพรวมไว้ ดังนี้ 

๑) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแว ดล้อม และการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเหมาะสม และเอ้ือต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

๒) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สร้างคุณค่าที่ดีใน สังคมไทยบน
พ้ืนฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

๓) เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 

๔) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ให้มีการขยายตัวส าหรับการสร้าง
งานสร้างรายได้ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 

๕) เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร 



 เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  
ในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
๓. ยุทธศาสตร์การรักษาความเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการ ที่ดีและปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ   

มิชอบ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  ในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้ เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทาง /มาตรการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาแยกตามประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
 ภารกิจหลัก : การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 

๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้ บริการขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

๒) ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓) ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
๔) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
๕) ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพ่ิมข้ึน และการสร้างหลักประกันสังคม

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ึนพื้นฐานที่มี คุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

๒) เพ่ือส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๓) เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการด้านการศึกษา และฝึกอาชีพสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
๔) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
๕) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับ

การคุ้มครองทางสังคม โดยเสมอภาค เป็นธรรมและทั่วถึง 
๖) เพ่ือสร้างโอกาสของคนยากจน และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งการ

สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 
๗) เพ่ือส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

เปูาหมาย 



๑) เพ่ือให้เด็กท่ีมีอา ยุครบตามเกณฑ์ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับให้ครบเปูาหมายที่
ก าหนด 

๒) เพ่ือให้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่ 
๓) เพ่ือให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 
๔) เพ่ือให้ประชาชนในเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้สูงขึ้น 

และกว้างไกลทนัโลกทันเหตุการณ์เพ่ิมข้ึน 
๕) เพ่ือลดจ านวนครัวเรือนที่ยากจนลง 
๖) ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
 ภารกิจหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

๑) พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๒) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
๓) พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่าง 
๔) พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

 วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
๒) เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๓) เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และปลอดภัย 
๔) เพ่ือให้การระบายน้ ามีความรวดเร็ว 

 เปูาหมาย 
๑) ประขาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง 
๒) ภาคเอกชนมีเส้นทางในการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว 
๓) ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 
๔) ประชาชนมีกระแสไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
๕) ปูองกันการท่วมขังของน้ าท าให้ประชาชนไม่เดือดร้อน 

๓. ยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 
 ภารกิจหลัก : การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติด 

๑) สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
๒) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
๓) พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการปูองกัน 
๔) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
๕) พัฒนาและส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐาน 
 วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติในการที่
จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 



๒) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ทุกฝุายเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดและร่วมกัน
แก้ไขอย่างจริงจัง 

๓) เพ่ือให้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบ าลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 เปูาหมาย 

๑) ลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดซ้ า ผู้เสพ ผู้จ าหน่ายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
๒) เพ่ือลดปริมาณคดีที่เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓) ประชาชนได้รับบริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

๔. ยุทธศาสตร์  : การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 ภารกิจหลัก : การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการปูองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพึ่งตนเองทาง สังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๓) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
๔) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้พนักงานเทศบาลเป็นกลไก และเครื่องมือของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ 
ความสามารถในการน านโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๒) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความโปร่งใสของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการ
ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ 
 เปูาหมาย 

๑) เพ่ือให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต และมีประสิทธิภาพ 
๒) ให้ระบบราชการมีหลักการบริหารและการจัดการที่มี คุณภาพและคุณธรรม รวมทั้ง

ประสิทธิภาพที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนมีความโปร่งใสตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน 
๕. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

 ภารกิจหลัก : ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 
๓) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชน 
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการให้บริการ

ประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 



๑) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒) เพ่ือให้ระบบการบริหารและขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่ได้ 

๓) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และประชาชนได้รับความประทับใจสูงสุด 

๔) เพ่ือจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชน 
 เปูาหมาย 

๑) สามารถให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
ได้อย่างทั่วถึง 

๒) พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสาธารณะอย่างมี
คุณธรรม เป็นธรรมและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๓) จัดหาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เผยแพร่ในระบบ IT แก่ประชาชน 
๖. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 ภารกิจหลัก : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๒) การปูองกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 
๓) ปกปูอง ฟื้นฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
๔) การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนทั้งบนบกและในทะเล 
๕) การจัดการระบบประมงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และส่งเสริมการด ารงชีพ 
๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
๒) เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชายฝั่งทะเล โดยการบูรณาการ

ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชายฝั่งบริเวณอ าเภอสัตหีบให้คงอยู่สืบต่อไป 
๔) เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการฟื้นฟูบูรณะแหล่ง

ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมชุมชนและศิลปวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์  
๕) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เปูาหมาย 
๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ ให้เป็น

ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
๒) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง ทะเลโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ 
๓) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ มีจ านวน

เพ่ิมข้ึน 


