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1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภั ยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่ นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4) ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ังคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที ่     
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 
2) ความม่ังคั่ง 

2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 
 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ 
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ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์     
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3) ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก 
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -
2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอ
ร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
                             และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการบริการ และการพัฒนาระบบ 
Logistics และโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาวะ สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม และพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
และท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมดุล 
ต่อระบบนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเส้นทาง เชื่อมโยงทาง

เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม) 
           1. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่ง การบริการ โดยศึกษาระบบขนส่ง และโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานให้ไดม้าตรฐาน 
             2.พัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา ทั้งด้านประมง และพืช อาทิ การศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์
ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและสัตว์น้้า เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้น 
           3.สนับสนุนการศึกษาเพ่ือขยายการก่อสร้างท่าเรือน้้าลึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และการศึกษา 
เส้นทางการค้า กับสหภาพพม่าบริเวณ อ้าเภอบางสะพาน และบกเปี้ยน (พมา่) 
           4.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้และพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน เพ่ือลด
ปัญหาการขัดแย้ง พร้อมทั้งก้าหนดมาตรการป้องกัน บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให้เกิด
ประสิทธิผล  อย่างต่อเนื่อง และเร่งแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
            5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่ม
จังหวัดและนอกกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงสหภาพพม่า และฝั่งอ่าวไทย ตะวันออก-ตะวันตก พร้อมทั้งจัดระเบียบ
ธุรกิจการให้บริการให้ได้มาตรฐาน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ ยวเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนและนักท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  
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 
  

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 
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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 
การทุจริต 
3. งานพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
4.งานพัฒนาด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ 
สถานที่ปฎิบัติงาน 
5. งานพัฒนาด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ 
ท้องถิ่น 
6. งานพัฒนาด้านปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
7. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
8.  ฯลฯ 
 

 

 
องค์ประกอบ   ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโดยน าเสนอดังนี้  
 
 

 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

“หาดเจ้าส าราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว  
แบบปลอดภัยและย่ังยืน ”  
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พันธกิจ 

 ภารกิจหลักท่ี 1 
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและประชาคมอาเซียน 
 
 ภารกิจหลักท่ี 2 
  พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  
 

ภารกิจหลักท่ี 3 
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
 ภารกิจหลักท่ี 4 
  ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 

ภารกิจหลักท่ี 5 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 
 
 ภารกิจหลักท่ี 6 

อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 

ภารกิจหลักท่ี 7 
  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้จากการมีส่วนร่วม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ 
4. เกษตรกรมีการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 

ห่างไกลยาเสพติด 
6. ประชาชนได้รับความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง ตลอดจนการบริหารจัดการ

เทศบาลได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ 
7. เทศบาลได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี 
8. เพ่ือให้เทศบาลมีผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
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 เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้  7    ยุทธศาสตร์    
ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
          1.มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึง เพียงพอ 
          2.ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ 
          3.ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          4.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม 
          5.สิ่งแวดล้อมเอ้ืออ้านวยต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน 
         6.ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดและด้ารงไว้ 
          7.การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
ตัวช้ีวัด 

1. จ้านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง และระบบรองรับการใช้งานของประชาชนที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

2. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม

พัฒนาการท่องเที่ยว 
5. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
7. จ้านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมการบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

ค่าเป้าหมาย 
 

1. ร้อยละระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง และระบบรองรับการใช้งานของ
ประชาชนที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

2. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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3. ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม

พัฒนาการท่องเที่ยว 
5. ร้อยละของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
6. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมและบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
7. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยกลยุทธ์ 
           1.1 งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้้า พัฒนาระบบจราจร 
  1.2 งานด้านการสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา พัฒนาแหล่งน้้า คูคลอง และ
ระบบชลประทาน 
  1.3 งานด้านการผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประกอบด้วยกลยุทธ์ 
 2.1 งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
 2.2 งานด้านการสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 

  2.3 งานด้านการศึกษา 
  2.4 งานด้านการสาธารณสุข 

2.5 งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วย    
กลยุทธ์ 

  3.1 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  3.3 งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง  
                    และการท่องเที่ยวประกอบด้วยกลยุทธ์ 
  4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
  4.2 งานด้านการพาณิชยกรรม 
  4.3 งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4 งานด้านการท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
               ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
  5.1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 งานด้านการจัดการขยะ/น้้าเสียในชุมชน 
  5.3 งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับ   
                          สิ่งแวดล้อม 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น               

             ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
6.1 งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ  

                 ปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
     7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
7.1 งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
7.3 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

  7.4 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  7.5 งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
  7.6 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  7.7 งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาโดยรวมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นต้องมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ้าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ไม่เป็นการด้าเนินการที่ต่างคนต่างคิด ต่างท้า แต่อย่างไรก็ดีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณแต่ควรค้านึงถึงบริบทและทิศ
ทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเป็นส้าคัญด้วย 
  
 

 
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลหาดเจ้าส้าราญที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับ

อ้าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ จะต้องอาศัยข้อมูลในการวิเคราะห์ และจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สองระดับคือ ระดับที่ 1ข้อมูลจากบนลงล่าง (Top  down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์จังหวัด
เพชรบุรี กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ระดับที่ 2 
ข้อมูลจากล่างข้ึนบน (bottom up) โดยมีการเก็บข้อมูลจากแผนชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในการประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ระดับต้าบล ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เป็นต้น ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และ
ท้องถิ่น คือการมุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สมดุล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  ปัจจัยภายนอก ได้
โอกาส และอุปสรรค ของเทศบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของเทศบาล โดยใช้
เทคนิค SWOT  ANALYSIS สามารถแยกเป็น ประเด็น 5 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength – S)  

 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา และมีนโยบายต่อเนื่องที่ชัดเจน 

 2. คณะกรรมการบริหารศูนย์  ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ  

     พัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 

 3. มีสถานที่เหมาะสมต่อการเรียน และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  

 4. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน 
จุดอ่อน  (Weakness – W)  

1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
โอกาส  (Opportunity – O)  

1. ประชาชนให้ความส าคัญด้านการศึกษา ความเชื่อมั่นและยอมรับการจัดการศึกษาของ
เทศบาล 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาการศึกษา 

 
อุปสรรค์  (Threat – T)  

1. การเดินทางในการรับส่งนักเรียน จากหมู่บ้านมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน 
 

2. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนในจังหวัด 
 
2. ด้านสังคม 
จุดแข็ง  

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3. มีนโยบายในการจัดสวัสดิการทางสังคมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน    
1. ชุมชนไม่เข้มแข็ง 
2. ประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคี 
3. ประชาชนขาดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างจริงจัง 
4. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ 

โอกาส   
1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ,เอกชน 

                     2.  นโยบายจากส่วนกลาง และจังหวัดชัดเจนและเกื้อหนุนต่อนโยบายของเทศบาล 
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ข้อจ ากัด 

         1. มีความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

1. ผู้บริหารมีความรู้และให้ความส าคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

จุดอ่อน   
1. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ เฉพาะทาง 
3. ประชาชนขาดความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

โอกาส   
1. แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอ้ือต่อการพัฒนา 
 

ข้อจ ากัด 
1. กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
2. พ้ืนที่การจัดการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนยากต่อการด าเนินการ 

 
4. ด้านคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง   

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
3. มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

จุดอ่อน    
1. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
2. ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. ชุมชนไม่เข้มแข็ง 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 

โอกาส   
  1. นโยบายส่วนกลาง และจังหวัดชัดเจนและเกื้อหนุน ต่อนโยบายของเทศบาล 
ข้อจ ากัด 
  1. สื่อโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมสุขภาพ 
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5. ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง  

1. บุคลากรมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
2. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. นโยบายผู้บริหารชัดเจนและมีความต่อเนื่อง  

จุดอ่อน    
1. ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน และยุ่งยาก 
2. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขาดความคิดสร้างสรรค์ 
3. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

โอกาส   
1. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ,เอกชน 

อุปสรรค์ 
1. การเมืองระหว่างประเทศขาดเสถียรภาพ 
2. ระเบียบกฎหมายนโยบายส่วนกลาง ในลักษณะสื่อจาก บนลงมา เป็นอุปสรรค ต่อการ

ท างานของท้องถิ่นในบางครั้ง 
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อย และใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรับก็

ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 
6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง  

1. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาด้านต่างๆ  
2. มีบริการไฟฟ้าท้องถิ่นในทุกพ้ืนที่ 

จุดอ่อน    
1. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบางสาขา 
2. ขาดข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนา 
3. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
4. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

โอกาส   
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 

เ นื่องจากต้องการมีถนนหนทางที่สะดวกต่อการสัญจร 
ข้อจ ากัด 
  1. การคมนาคม จากการบรรทุกน้ าหนักเกิน  จากภายนอก ที่ใช้เส้นทางผ่าน ส่งผลให้ถนน 

   เกิดการช ารุดได้เร็วขึ้น 
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7. ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  
  1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จุดอ่อน    

1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
2. กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
3. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

โอกาส   
1. เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
2. การคมนาคมที่สะดวก 

ข้อจ ากัด 
1. สถานการณ์ของโลกและประเทศ เช่นภาวะน้ ามันแพง ส่งผลให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น 
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและ
ระดับระหว่างประเทศ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การไฟฟ้าที่ตอบสนองได้
อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมาประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการ
ตอบสนองจึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิดกระบวนการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมาก อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเนื่องจาก อปท. ไม่เร่งด าเนินการ
อนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ 

3. ด้านสังคม ประกอบด้วย 
3.1ด้านการศึกษา ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่การแข่งขันจนท าให้
ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และหลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรมประเพณีของ
ตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทยจนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
เลือนหายไปจากท้องถิ่น 
3.3ด้านสาธารณภัย เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนักเพ่ือตอบสนองกระแสโลกาภิ
วัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมากอันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายขาดความสมดุลอันเป็น
สาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 
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3.4ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ด้านสุขภาพปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าย่อมหมายถึง
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 

     4.   ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วนเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมาเป็นเพื่อ
การค้าและการส่งออก 

3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เฉพาะ ปี พ.ศ.2560 
ล าดับ 

ที่ ยุทธศาสตร์ แนวทาง 
 

จ านวน
โครงการ 

 
งบประมาณ 

 

 
หมาย
เหตุ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 5 9 3,492,800  
2 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 

  ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
7 2 350,000  

3  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

6 18 3,337,920  

4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 2 700,000  

5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3 6 290,000  

6 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี    
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 7 890,000  

7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6 28 1,636,690  

 รวม 36 72 10,697,410  
    

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
   สาเหตุที่ท าให้การประเมินผลแผนพัฒนาค่อนข้างน้อยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ในการด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ไข
ปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ในระดับท่ีดีพอ สมควร จึงท าให้มีโครงการ ที่
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความส าคัญและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างถนนต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) จึงเป็นโครงการสานต่อโครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยมีการเพิ่มเติมโครงการบางส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท าให้โครงการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ มีความ
ครอบคลุมในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 
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เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา และจัดท าโครงการพัฒนา  

ต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ในเขตเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญได้พัฒนาไปมาก 
โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน ในปัจจุบันถนนภายในหมู่บ้านแทบทุกสาย ในทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล
หาดเจ้าส าราญ ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง มีระบบประปาภูมิภาค
เข้าถึงเกือบทุกครัวเรือน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการฟื้นฟูมีองค์กรต่างๆ  ของ
ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมดูแลรักษา 

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 ี

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 
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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 

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 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาบุคลากร 
 3.1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้  ความสามารถและมาตรฐาน           

      คุณธรรม  จริยธรรม 
3.3 สร้างจิตส านึกและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้บริการประชาชนด้วยความ 
      รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและรับฟังความคิดเห็นของ 
      ประชาชน 

4.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า  มีรายได้ท่ีดี  มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
1.1 พัฒนาและเพ่ิมทักษะอาชีพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มี

รายได้น้อย 
1.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.3 ส่งเสริมการประมงชายฝั่งที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ      

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


