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องค์ประกอบ   ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโดยน าเสนอดังนี้  
 

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

“หาดเจ้าส าราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว  
แบบปลอดภัยและย่ังยืน ”  

 

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี โดยเรียงล าดับก่อนหลัง  
 (จากแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น)  
 เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (2560 – 
2562)  ไว้  7    ยุทธศาสตร์    ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1. งานด้านพัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า เขื่อน ฯลฯ 
2. งานด้านพัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 

     3. งานด้านขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
     4. งานด้านวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

                5. งานด้านการพัฒนาระบบจราจร 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     1. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
   2. งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
     3. งานด้านการศึกษา 
     4. งานด้านการสาธารณสุข 
     5. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     6.  ฯลฯ 
      
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    1. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      3. งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
    4. ฯลฯ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

      1. งานด้านส่งเสริมการลงทุน 
      2. งานด้านการพาณิชยกรรม 
      3. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
      4. งานด้านการท่องเที่ยว 
      5.  ฯลฯ 
      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1. งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. งานด้านการจัดการขยะ/บ าบัดน้ าเสีย ในชุมชน 
     3. งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4. ฯลฯ 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1. งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

2.ฯลฯ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    1. งานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
    2. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและป้องกันการทุจริต 
    3. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
    4. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 
    5. งานด้านการปรับปรุงพัฒนารายได้ 
    6. งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
    7. ฯลฯ 
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
        เขตจังหวดั 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมาย
เหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    และผังเมืองรวม 
 

1. พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ 
    ระบายน้ า เขื่อน ฯลฯ 
2. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
 3. ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
4. วางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนของเทศบาลต าบลหาด 
     เจ้าส าราญ 
5. พัฒนาระบบจราจร 

 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

1. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
2. งานพัฒนาด้านการศึกษา  
3. งานพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
4. งานพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
5. งานพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
5.  ฯลฯ 
 

 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. งานพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
2. งานพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานพัฒนาด้านแก้ไขปัองกันปัญหายาเสพติด 
4. ฯลฯ 

 

4. การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

1. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน 
2. งานพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม 
3. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
4. งานพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
5.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. งานพัฒนาด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. งานพัฒนาด้านการจัดการขยะ/บ าบัดน้ าเสีย 
3. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ  
การบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ฯลฯ 
 

 

6. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมส่งเสริม เผยแพร่  และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
2.ฯลฯ 
 

 

   
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

1. งานพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
2. งานพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกัน 
การทจุริต 
3. งานพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
4.งานพัฒนาด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ 
สถานที่ปฎิบัติงาน 
5. งานพัฒนาด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ 
ท้องถิ่น 
6. งานพัฒนาด้านปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
7. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
8.  ฯลฯ 
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4.4. ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดเพชรบุรี  
วิสัยทัศน์  (VISION)  
 แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN  

พันธกิจ 
1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ 
2. พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า ของ ASEAN 

เป้าประสงคร์วม 
1. สินค้าเกษตร/อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินค้าเชิงสร้างสรรค์สามารถ

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 
2. เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน-

การประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สินค้าเกษตร- อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย  

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและลด
ต้นทุนการผลิต 

- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 

- ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งในและต่างประเทศ 

- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

2. เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ าชายฝั่งทะเล แม่น้ า ปา่
ไม้และภูเขา 

- เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 

- สร้างสุขภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 

- การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม 
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3. เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEANและแหล่งศึกษาดูงาน-ประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ 

- ส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและสัมมนา 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
  

4.5  ยุทธศาสตร์และการพัฒนาอ าเภอ 
 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน  และสร้างเครือข่ายการคมนาคมให้สะดวก  ปลอดภัย  ติดต่อสัญจร  
     ได้ทุกหมู่บ้านและปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ทุก ๆ  ฤดูกาล 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  จัดให้มีน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน / ครัวเรือน 
 -  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 -  จัดให้มีการวางผังเมือง 

2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาท้องถิ่น 
 -  ให้ชุมชนมีส่วนร่วม  และสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย  การก่ออาชญากรรม  การแพร่ 
     ระบาดของยาเสพติด  และแหล่งอบายมุข 
 -  ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ 
 -  จัดให้มีการร่วมกันวางแผนในการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
 

3. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 -  ส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย 
 -  ส่งเสริมให้มีการออมในรูปแบบต่าง ๆ 
 -  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 
 -  ส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและแปรรูปอาหาร 
 4. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
 -  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 -  ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีความเอ้ืออาทร  มีน้ าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 -  สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 
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 -  รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองแก่ประชาชนทุกระดับ 
 -  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองทุกระดับ 
 -  ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรม- 
     ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  จัดระบบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลดมลภาวะ 
 -  ชุมชนจัดระบบควบคุม  ตรวจสอบผลกระทบจากมลภาวะโรงงานและในชุมชน 

-  ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมปลูกป่าและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการพัฒนาการบริหารและงานบริการ 
 -  จัดให้มีเวทีประชาชน  ประชาคม  อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 -  ประสานการบริการจัดการของรัฐ  โดยให้องค์กรต่าง ๆ  ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการ 
     วางแผนการจัดการ 
 -  ปรับทัศนคติ  วิธีคิด  และวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
     ของประชาชนในด้านการบริการ 
 -  หน่วยงานของรัฐต้องบริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐ 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
“หาดเจ้าส าราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว แบบ

ปลอดภัย และยั่งยืน” 
1. นโยบายการพัฒนาเมือง   
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง  เพ่ือให้เป็นชุมชนที่มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีการวางแผนการจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน      มี
ระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  ปลอดภัย  มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออก
ก าลังกาย ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
1.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2 การสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
1.3 การเร่งรัด การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
1.4 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่ออกก าลังกาย 
1.5 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าเสียในชุมชน 
1.6 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชายหาดเจ้าส าราญและชุมชน 
  2.2 การพัฒนาและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
  2.3 การจัดระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว 
  2.4 การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว      

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
  3.1 การจัดวางระบบผังเมืองที่ดี 
  3.2 การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให้เพียงพอทุกชุมชน 
 

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นพื้นฐานส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน ทุก
ระดับท้ังผู้มีฐานะดี  คนชั้นกลาง  ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส    ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะ  อยู่
อาศัยอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความสะดวกสบาย  ความสะอาดถูกสุขอนามัย  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนได้รับการศึกษา  ความรู้  การฝึกอบรม  ข้อมูลข่าวงาน
อย่างกว้างขวาง  รวดเร็ว  สิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา 
1.1 ส่งเสริมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
1.2 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวันเรียน 
1.3 ส่งเสริมพัฒนาระดับคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษาทุกระดับ 
1.4 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  ระบบสารสนเทศทุกสถานการศึกษา  
      และประชาชนทั่วไป 
1.5 ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
 2.1 ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
 2.2 การจัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.3 จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 3.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณูปโภค 
 3.2 การจัดบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.3 การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 
 

3.  นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  มีความโปร่งใส   
ยุติธรรม  มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาชุมชน    

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบการบริการ 
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเทศบาล  ในการ

ให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการที่ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม  

 2.1 บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
 2.2 เน้นกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาบุคลากร 
 3.1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้  ความสามารถและมาตรฐาน           

      คุณธรรม  จริยธรรม 
3.3 สร้างจิตส านึกและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้บริการประชาชนด้วยความ 
      รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและรับฟังความคิดเห็นของ 
      ประชาชน 
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4.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า  มีรายได้ท่ีดี  มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 

1.1 พัฒนาและเพ่ิมทักษะอาชีพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.3 ส่งเสริมการประมงชายฝั่งที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ      

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


