
ส่วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

 

๔.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

 เพ่ือให้การน านโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เทศบาลจึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

“สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม” 
 

๔.๒ พันธกิจ 
 เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว้ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างดุลยภาพการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

๒) จัดบริการสาธารณะให้เพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสให้สตรีและ
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่และได้รับการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมอย่าง
ทั่วถึง 

๓) ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการกีฬา สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและการจราจรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
๗) พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยี   

เพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๔.๓  เป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา 
 เป้าหมาย 
 ๑)  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยวชายไทยและชาวต่างประเทศ 
 ๒)  มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งทะเลโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ 
 ๓)  จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
 



 เป้าประสงค์ 
๑) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
๒)  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชายฝั่งทะเล  โดยการบูรณาการ

ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
๓)  เ พ่ือสนับสนุนและส่ ง เสริมให้ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์และการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชายฝั่งบริเวณอ าเภอสัตหีบให้คงอยู่สืบต่อไป 
๔)  เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่ง

ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมชุมชนและศิลปวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ 
๕)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  นโยบายการบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(๑) ด้านการเมือง เสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลให้

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ       ธรร

มาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า
ประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานในรูปของสภาที่ปรึกษา โดยมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาซึ่งมีสมาชิกมาจากตัวแทนของชุมชน
และตัวแทนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการจัดสรรงบประมาณ และควบคุมการป้องกันการ
แสวงหารายได้ โดยมิชอบจากกลไกทางการเมือง ประสานงานการท างานกับหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

(๒) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยทั่วถึงและเท่าเทียม 

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

เล่นกีฬา และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และส่วนราชการ การ
บริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบที่หลากหลาย และ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ และระบบการเรียนรู้ของ
ชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การ
พ่ึงตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม และร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 



(๔) ด้านสาธารณสุข 
การเสริมสร้างสุขภาพคนสัตหีบ  ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมั่นคงทางอาหาร และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ส่งเสริมให้เป็นเมืองสุขภาพ (Healthy City) โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตด้วยโครงการป้องกันก่อน
เป็น จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายส าหรับคนแต่ละวัย และจัดให้มีสนามกีฬาแต่ละประเภท ทั้งกีฬาในร่ม และ
กลางแจ้ง เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา ฯลฯ จัดให้มีโครงการการพัฒนาคุณภาพจิตใจด้วยหลักธรรมของศาสนา
จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ 

(๕) ด้านสิ่งแวดล้อม 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับ

แบบแผนการผลิต และพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนไปสู่การผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องค านึงให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ โดยที่สภาพแวดล้อมไม่เสียหาย 
ส่งเสริมสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจดพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพ่ืออนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(๖) ด้านการศึกษา การพัฒนาคน ให้มีคุณธรรมน าความร้้ เกิดภ้มิคุ้มกัน 
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐาน

เข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานให้เทียบเท่าโรงเรียนเอกชน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และจัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

(๗) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เช่น การจัด

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ ของไทย 
(๘) ด้านเศรษฐกิจ 

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้เทศบาลต าบลเขตอุดมศักดิ์  
เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเน้นการให้บริการ และสวัสดิการ ในเขตเทศบาลฯ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนได้เข้ามาอยู่
อาศัย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในรูปสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  สนับสนุนการน าภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของ
สินค้า และบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการประสานงานกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ โดย
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง และสร้างเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว การจัดเก็บ
ภาษี จะต้องเป็นธรรม และไม่ซ้ าซ้อน โดยต้องค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และการค้าขายของผู้ท าการค้า 

 
 
 



(๙) หลักการบริการประชาชน 
 จัดให้มีสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสตามอ านาจหน้าที่และจัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 

จัดให้มีศูนย์บริการรถพยาบาล (Ambulance Service Center) ให้บริการรับ-ส่ง ผู้เจ็บป่วย
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

๔.๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในช่วงสามปี  
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความส าคัญและความ

จ าเป็นในการด าเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์    จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี ๕  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี ๖  ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น และการสร้างหลักประกัน

สังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

แนวทางท่ี ๑  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโล
จิสติกส์ 

แนวทางท่ี ๒  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
แนวทางท่ี ๓  พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แนวทางท่ี ๔  พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟ้ผ้้ติดยาเสพติด 
แนวทางท่ี ๑ สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
แนวทางท่ี ๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการ

ป้องกัน 
แนวทางท่ี ๔ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า 



แนวทางท่ี ๕ พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
แนวทางท่ี ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองทางสังคมตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 
แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

แนวทางท่ี ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม ่
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ

ให้บริการประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบ้รณาการ 

แนวทางท่ี ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี ๒ การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 
แนวทางที่ ๓ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
แนวทางท่ี ๔ การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนทั้งบนบกและในทะเล 
แนวทางท่ี ๕ การจัดการระบบประมงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และส่งเสริมการด ารงชีพ 
แนวทางท่ี ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

๔.๕  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)   

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”  

 

 

 



  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานคงวามรู้ และความคิดสร้างสรรค์ขนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  มีดังนี้  
 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรูตลอดชีวิตและยั่งยืน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่งคงทางอาหารและพลังงาน 
 ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๕.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๔.๖  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี     

 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่รวมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูเศรษฐกิจโลก” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑.  พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 ๒.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ๓.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
 ๔.  ส่งเสราพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๕.  ส่งเสริมการค้า โดยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุนให้ได้มาตรฐาน 
 ๖.  พัฒนาระบบ Logistic สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
 

 วิสัยทัศน์จังหวัดชลบุรี  (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)  
  

“ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก           ฐาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีชั้นสูง สถานที่
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน” 



๑. พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย  มั่นคง  เพ่ือให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับ
ความเปลี่ยนแปลง 

๒.  การเสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความสุข  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ 

๔.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความต้องการตลาด 
๕.  พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
๖. ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรให้เข้มแข็ง 
๗. พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า เพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
๘. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จรยิธรรมควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต 
๒. จัดการองค์ความรู้ ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.  พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจรและเสริมสร้างคนให้ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
๔. ส่งเสริมระบบและประสานการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๕. ส่งเสริมการมีงานท าให้เกิดความมั่งคนในอาชีพและรายได้ 
๖. ส่งเสริม พัฒนาระบบและคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา 
๗. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งให้การคุ้มครองตามสิทธิแห่ง

กฎหมาย 
๘. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
๙. พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและผังเมืองโดย

การมีส่วนร่วม 
๑๐. พัฒนาการบรหิารจัดการเพ่ือลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๑๑. เพ่ือผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน โดยอาศัยองค์ความรู้           

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒. พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมบนพื้นฐานทางเทคโนโลยีสะอาด 
๑๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิต บนพ้ืนฐานศักยภาพและความ

เข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล 



๑๔. พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ สถาน
ประกอบการ 

๑๕.  ส่งเสริมการบริการ การตลอด และการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๑๖. พัฒนา ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
๑๘.  ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริหารเพ่ือ

การพัฒนา 
๑๙.  บริหารการจัดท าผังเมืองและพัฒนาตามผังที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการ 
๒๐. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างฟื้นฐาน และแหล่งน้ า 
๒๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบับ 
๒๒. พัฒนาองค์กร ระบบงานและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
๒๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล 
๒๔. สนับสนุนการศึกษางานวิจัย เพ่ือการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด 

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์      
“ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 
 เป้าประสงค์ 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- พัฒนาอนุรักษ/์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ 
- พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
- ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 



 พันธกิจ 
- พัฒนาระบบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
- พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือโซน และยกระดับการให้บริการการ

ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และขาดโอกาสในสังคมให้ไดรับสวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม 

และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ดี 
- ส่งเสริมเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและสนับสนุนการร่วมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึงตลาด 
- อนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรที่คงความสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 
- การบริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ทักษะบุคลากร ตลอดจน

รูปแบบการท างานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี 
- พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคมสิ่งแวดล้อม และ

ภัยธรรมชาติ 
- ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๗  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณ้ปโภค 
   ๑.๑  พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด/พอเพียง และมีคุณคุณภาพ 
   ๑.๒ จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพ่ือเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม/อุปโภค
บริโภค และการท่องเที่ยว 
   ๑.๓  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
   ๑.๔  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๑.๕  พัฒนาระบบจราจร แบละความปลอดภัยบนท้องถนน 
   ๑.๖  พัฒนาระบบไฟฟ้า 
   ๑.๗  ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน 
   ๑.๘  พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   ๑.๙  พัฒนาระบบผังเมือง/งานควบคุมอาคาร 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  :  การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยังยืน 
 ๒.๑  พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนจัดการและสร้าง
จุดเด่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว 
 ๒.๒  ก าหนดโซน/รูปแบบท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 
 ๒.๓   ยกระดับภูมิปญัหาท้องถิ่น/วัฒนธรรมใหเ้ชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและคงเอกลักษณ์ชุมชน 
 ๒.๔  พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทองถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 ๒.๕  ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
 ๒.๖  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 ๒.๗  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   :  การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยังยืน 
  ๓.๑  ยกระดับความรู้/ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 
   ๓.๒  เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ 
   ๓.๓  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ า/ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 
   ๓.๔  สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๔   :   การพัฒนาคุณภาพชีวิตค้่เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔.๑   ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม 
  ๔.๒  ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี  และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสม 
  ๔.๓  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค 
  ๔.๔  ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  ๔.๕  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน-นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเยนของเด็ก/เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
  ๔.๖  พัฒนาการกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ให้พร้อมส าหรับรองรับการพัฒนา 
  ๔.๗  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๔.๘  พัฒนาและส่งเสริมป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
  ๔.๙  การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :   อนุรักษ/์ฟื้นฟ้สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ๕.๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒  ปลูกฝังจิตส านักเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม/มี
เครือข่ายเฝ้าระวัง 



   ๕.๓  อนุรักษ/์ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณาการให้ คง
ความสมบูรณ์ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 
   ๕.๔  ส่งเสริมเครือข่าย/จัดตั้งศูนย์กลไกลเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.๑  พัฒนาทักษะผู้น า ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชน ให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.๒  พัฒนาหน่วยงาน/ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  :   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๗.๑  การป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
 ๗.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
 ๗.๓  ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ าทุก ๆ วัน 
 ๗.๔  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ 

 วิสัยทัศน์  

“เป็นเมืองน่าอยู่ มีการคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพดี และที่พักอาศัยในระดับ
นานาชาติ ที่ปราศจากมลภาวะ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ร่วมกับทหารเรือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์ประสานการจัดการร่วมกันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอสัตหีบ 

๒) ลดระดับปัญหาสังคมโดยส่งเสริมการดูแลราษฎรด้อยโอกาส คนพิการ คนชราและผู้ป่วยเอดส์ 
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  

๓) พัฒนาแหล่งน้ าดิบให้มีเพียงพอต่อความเจริญของเมืองและพัฒนาระบบก าจัดน้ าเสียและระบบ
ก าจัดขยะให้สามารถรองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๔) สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน 
๕) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลให้อุดมสมบูรณ์เพ่ือเป็นแหล่งประมงและ

การท่องเที่ยวทางทะเล รักษาชายฝั่งทะเลให้อยู่ในสภาพธรรมชาติพร้อมส าหรับการจัดการท่องเที่ยวในอนาคต 
๖) รักษากฎหมายเพื่อให้สังคมเกิดความสงบ ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 

 



 เป้าประสงค์ 
๑) บริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่งที่เจริญทันต่อการขยายขนาดของประชากรและการ

ขยายตัวของเขตเมืองในอนาคต และถนนหนทางมีความสวยงามสมเป็นเมืองท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพ และ
รายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลปัญหาประชากรที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา    คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

๓) เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพทางนิเวศน์ ทางเลือกใหม่ที่มีความสวยงาม สะอาด สงบ 
สะดวกสบาย ภายใต้การจัดการร่วมกันของภาคเอกชนและราชการ ผู้มาเที่ยวได้รับความรู้ ความสุข เป็นช่องทาง       
การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสัตว์น้ าทะเล 

๔) ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ ยอมรับกฎหมายและระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองไม่ละเมิดกฎหมาย 
รวมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบปลอดภัยในเขตชุมชนของตน 

๕) ชุมชนในอ าเภอสัตหีบมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรวมตัวกันเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง มีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์
พระประมุข ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็น พ้ืนฐานในการด ารงชีพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖) อ าเภอสัตหีบมีผังเมืองรวมใช้บังคับ มีการวางแผนการจัดหาน้ าดิบและมีระบบระบายน้ าเสีย 
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