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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง    

 - การมีความม่ันคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ  
 - ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีจะน าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 - สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 - ประชาชน มีความสามัคคี มีงานรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงานและน้ า 

 ความม่ังคั่ง 

 - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้
สูงความเหลี่ยมล้ าของการพัฒนาลดลง  
 - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง        
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 - ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
 - การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
 - การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 
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 - มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 - ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 6 ด้าน   
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของ 
แผนฯ ดังนี้ 
 ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม      
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม 

 ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 ๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ



๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆ ทั้ง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทย
และสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ า
น้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม         
มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ 
ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มี
ความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการใน
ตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ 
บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม
และบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม  ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

 ๕. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับความส าคัญสูง และการ
ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. ด้านความมั่นคง  
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง  
และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและ
ระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มี
ความทันสมัยและเป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวนชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
หลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบ
นิเวศ 
           

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2561-256๕ ฉบับทบทวน  พ.ศ. 256๓ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

  “เมืองนวัตกรรม  เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายหารพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

ตัวชี้วัดที่  1.1  มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่  1.2  รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มข้ึน   
ตัวชี้วัดที่  1.3  มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากข้ึน   
ตัวชี้วัดที่  1.4  จ านวนโครงการถนนที่ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดที่  1.5  สถานพยาบาลได้รับรองคุณภาพ  HA  เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
ตัวชี้วัดที่  1.6  เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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ตัวชี้วัดที่  1.7  สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดที่  1.8  พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากลให้เป็นฐานการกระจายรายได้และสร้างงาน 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าเพ่ือการแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการ สังคมให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ใน
ระบบนิเวศน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  (พ.ศ.2561-2565) 

1.)  วิสัยทัศน์  (Vision) 
  “ ชลบุรีน่าอยู่  คู่อุตสาหกรรมสีเขียว  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล” 

2.)  เป้าประสงค์  (Goals) 
 -  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
 -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 -  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตราฐาน 
 -  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 -  พัฒนาอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ 
 -  พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 -  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 
 3.)  พันธกิจ (Mission) 
 -  พัฒนาระบบข้อมูลที่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์  ความร่วมมือของท้องถิ่น  และ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
 -  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน  และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สวยงาม 
 -  พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือโซน  และยกระดับในการ

ให้บริการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
 -  ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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 -  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ  มีอาชีพที่
เหมาะสม  และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ดี 

 -  ส่งเสริมเกษตร / อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจ และเข้าถึง
ตลาด 

 -  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์  และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 -  บริหาร / จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และยกระดับความรู้ทักษะบุคลากรตลอดจน
รูปแบบการท างานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี 

 -  พัฒนาเครือข่าย  และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ                                                                                            

 -  ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 
 

4.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

      1.1  พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียง และมีคุณภาพ 
      1.2  จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพ่ือเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร/

อุตสาหกรรม/อุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว 
      1.3  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตราฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี       

ส่วนร่วม 
       1.4  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       1.5  พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
       1.6  พัฒนาระบบไฟฟ้า 
       1.7  ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน 
       1.8  พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
       1.9  พัฒนาระบบผังเมือง/และงานการควบคุมอาคาร 

 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
      2.1  พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม

จัดการและสร้างจุดเด่นที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
      2.2  ก าหนดโซน/รูปแบบการท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วน

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 
      2.3  ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และ                      

คงเอกลักษณ์ชุมชน 
 2.4  พัฒนาอุตสาหกรรมการแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 2.5  ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
 2.6  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 2.7  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
     3.1  ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
     3.2  เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการ

บริหารจัดการ 
     3.3  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ า / ระบบ

นิเวศน์ที่เหมาะสม 
      3.4  สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง       
      4.1  ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพ

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
      4.2  ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ท่ี

เหมาะสม 
      4.3  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่

ระดับภาค 
      4.4  ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

    4.5  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน – นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก / เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

      4.6  พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมส าหรับการรองรับการพัฒนา 

4.7  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.8  พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
4.9  การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน 

  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
      5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ าเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ 
      5.2  ปลูกฝังจิตส านึกเด็ก / เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม / มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี 
      5.3  อนุรักษ์ / ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม  
5.4  ส่งเสริมเครือข่าย/จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม/

ธรรมชาติ 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      6.1  พัฒนาทักษะผู้น า ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชน ให้เชื่อมโยง

กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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      6.2  พัฒนาหน่วยงาน / ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ     

      6.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
  7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.1  การป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
7.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
7.3  ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ าทุกๆ 

วัน 
7.4  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1  วิสัยทัศน์ 

  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ท าให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 

 ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดิน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาสร้าง  บูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาบริการด้านประปา 

 ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาการปกป้อง  ฟื้นฟู  และจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาการลดมลภาวะและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
บนบกและทะเล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบประมง  สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  และส่งเสริมการด ารงชีพ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาการใช้จ่ายน้ าอย่างยั่งยืนโดยการจัดการทรัพยากร
น้ า 

 ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาป้องกัน  รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 2.3  เป้าประสงค์   

1)  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างครบถ้วนและ
ทั่วถึง 

2)  ประชาชน  และเยาวชน  ได้รับการส่งเสริมการศึกษา  และเทคโนโลยี 
3)  การให้บริการแบบครบวงจร  (One  Stop  Service)  มีประสิทธิภาพ 
4)  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมเอ้ืออาทร 
5)  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริม 
6)  มีการส่งเสริมการพัฒนาชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7)  ประสิทธิภาพระบบการท างานและการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

พัฒนา 
8)  สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้รับมีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

                   9)  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  และมีมาตรฐานที่ส าคัญของจังหวัด 

 2.4  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ    ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 
              1. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลามีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใช้อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
              1. จ านวนระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 

    2. จ านวนเส้นทางการคมนาคมและ/เส้นทางท่อระบายน้ าได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
    3. จ านวนระยะทางท่ีมีไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
    4. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้อุปโภคบริโภค 
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    5. จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
    6. จ านวนการปรับปรุงสาธารณูปการ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคม
ขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการใช้
ที่ดิน ด้านการประปา พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามบริบททางสังคม 

-จ านวนระบบสาธารณูปโภคที่ ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง 
-จ านวนเส้นทางการคมนาคมและ/เส้นทางท่อ
ระบายน้ าได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
-จ านวนระยะทางที่มีไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
-จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้อุปโภคบริโภค 

 -จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
-จ านวนการปรับปรุงสาธารณูปการ 

2.ป รั บ ป รุ งภู มิ ทั ศ น์  แ ล ะ พั ฒ น าระบ บ ก าร
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 

จ านวนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ด าเนินการตาม
แผน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบlogisticโครงสร้างพ้ืนฐาน

และแหล่งน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

พันธกิจ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของปะชาชน 

เป้าประสงค์ 
              1. สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
              1. จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    2. จ านวนร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดการด้านสิ่งแวดแล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย 
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษา อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า                
10 โครงการ/ปี 

2.  ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและทาง
ทะเล 

-ร้อยละของครัว เรือนที่ ได้ รับการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดการขยะมูลฝอย 
หรือสิ่งปฏิกูล 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดการน้ าเสีย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ความสมดุล ในระบบนิเวศน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ    ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากร/สถานประกอบการ ให้สามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ว  ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

เป้าประสงค์ 
              1. สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีความเติบโตประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ปัญหาการว่างงานลดลงมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

     2.  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานของจังหวัด 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
    1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อปี 

              2. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
    3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ของชุมชน 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

 
 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน 

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อปี 
จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ของ
ชุมชน 
-จ านวนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภคมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลด้านอาหารเพ่ิมขึ้น 
และลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากการขาดการดูแล
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

-จ านวนกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
-จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

-ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองการศึกษา/ส านักปลัด/กองวิชาการและแผนงาน/กองสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากลให้เป็นฐานการกระจายรายได้และสร้างงาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

พันธกิจ     
    1. ยกระดับมาตรฐานการศึกษากีฬากิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน  รวมทั้งพัฒนาระบบ
บริการ 

สุขภาพเชิงรุกและรับ เพ่ือคนทุกวัยมีสุขภาพดี 
     2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์ 

              1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอ้ืออาทร 
   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
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       1. จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
    2. ระดับคุณภาพ ของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

              3. ระดับคุณภาพของการจัดกีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
         4. ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        และงานส่งเสริมวัฒนธรรม 
        5. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. จัดสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
ร้อยละของชุมชนที่ ได้รับการอบรมด้านบริการ
สุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุขมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้น 
ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน
การรับมือกับปัญหายาเสพติด 
จ านวนผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติดลดลง 

2.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ร้อยละของความส าเร็จในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  ในด้ านการศึ กษ า กี ฬ าและ
นันทนาการ 

ร้อยละของความส าเร็จในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ร้อยละของคุณ ภาพด้ านการศึกษา การกีฬ า 
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ร้ อยละขอ งเด็ ก แล ะ เย าวชน มี ทั กษ ะ  ความ
รับผิดชอบและมีความเป็นผู้น ามากขึ้น 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือจัดงาน
เกี่ยวกับวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

ร้อยละของความส าเร็จจากการจัดกิจกรรมหรือจัด
งาน เกี่ ย วกั บ วั น ส าคัญ ท างพุ ท ธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

5. พัฒนาส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ร้อยละชองผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น และ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองการศึกษา/กองสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการ

จัดบริการ สังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
สมดุล และยั่งยืน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

พันธกิจ     
    1. การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป้าประสงค์ 

              1. ประสิทธิภาพระบบการท างานและการให้บริการของ อปท.มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

    1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
              2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
         3. จ านวนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเทศบาล 
        4. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือรองรับ 
วิทยาการสมัยใหม ่

ร้อยละของบุคลากรที่ ได้ รับการพัฒนาความรู้ 
สมรรถนะทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ปรับปรุง พัฒนา สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของส่วนงานที่ได้รับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
เทศบาล 

5. เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

ร้อยละของสมาชิก (อปพร.)ได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละของปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองวิชาการและแผนงาน/กองการศึกษา/กองสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการ

จัดบริการ สังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
สมดุล และยั่งยืน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.5  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา    

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลไว้ใน 3 ประเด็น คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยว  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)           

เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

การส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิตให้มีความเป็นอยู่            

ที่ดี 

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
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จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

1.การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใหเ้ป็น
เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอ้มเป็นการ
พัฒนาปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่ สวยงาม 
มีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบ 
สาธารณูปโภคที่ดี  มีการจัดการผัง
เมืองที่ดี ปราศจากมลภาวะ 
ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ประชาชน
อนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลด
ภาวะโลกร้อน 

- ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
 ไม่ว่าจะเป็น ถนน ระบบระบายน้ า ทางเท้า ระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ อาคารเอนกประสงค์  และอื่น ๆ ที่มี
ประโยชน์แก่ประชาชนและได้มาตรฐานในการใช้งานรวมถึง
ค านึงด้านความปลอดภัยเป็นส าคัญรวมทั้ งสร้างและ
ปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง เป็นการสร้าง
และปรับปรุงระบบการจราจร ตลอดทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันพัฒนาระบบการจราจรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าชาย
เลน เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ร ณ ร งค์  ให้ ป ร ะ ช า ช น ร่ ว ม กั น อ นุ รั ก ษ์  พ ลั ง ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน สร้างแนวทางป้องกัน จัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอย  
ตลอดทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ของ
ชุมชนเป็นการดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่สาธารณะ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ด ีสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

2.ก า ร ส่ ง เส ริ ม
คุณภาพชีวิตให้มี
ค ว า ม เป็ น อ ยู่            
ที่ด ี

 

เป็ น ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ให้
ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความ
เป็ นธรรมและ เสมอภาคส่ งเส ริม
สนั บสนุ น ให้ ชุ มชนจัด ระบบการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์ สิ น  พัฒ นาระบบ
เศรษฐกิจให้ เข้มแข็งตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณธรรม 
จริ ย ธรรม  เป็ น ก ารส่ งเส ริ ม และ
สนั บสนุ น ให้ ชุ มชน มี ส่ วน ร่ วม ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวม 
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ ให้มีรายได้ที่
มั่นคง พัฒนาชีวิตของผู้ด้อยโอกาส         
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก เตรียม

- สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว สร้างให้เกิดความรัก ความอบอุ่นขึ้นในครอบครัว
และส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถท าหน้าที่ ในการดูแล
ควบคุม และพัฒนาสมาชิกของครอบครัว ให้เติบโตเป็น
สมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพสืบไป เพื่อลดการเกิดปัญหา 
สังคม 
- ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการท างานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน  
- ส่งเสริม  สนับสนุนให้ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นการจัดให้มีการจัดวางระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
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ความพร้อม เข้ าสู่ สั งคมที่ มี ค วาม
ห ล าก ห ล าย เนื่ อ งจ าก ก าร เข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน 

อ่างศิลา อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกพ้ืนท่ี 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

  
สนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยสาธารณะ เพื่อเป็นหลักประกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมสวัสดิการสังคม
แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เน้นการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการให้
สวัสดิการแก่ประชาชนท่ัวไป 
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน  จัด
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
ชุมชน โดยการยกย่องคนในชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดารงชีวิตเป็นที่ น่ายกย่อง ให้เป็นตัวอย่าง 
ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างให้สังคมน่าอยู่และเห็นคุณค่า
ของการท าความดี การมีคุณธรรม จริยธรรม 

3.การพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

ส่ งเสริม ให้ เกิ ดการอนุ รั กษ์  ฟื้ นฟ ู          
สืบทอด พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถาปัตยกรรม
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
สร้างจิตสานึกรัก หวงแหน และรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของ เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรี ยน รู้  เพื่ อ เผยแพร่ข้ อมู ล ให้ แก่
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

- พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน เพื่อให้เกิด
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในการ
ด าเนินงาน ควรจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน น าปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นครู มีการจด
บันทึกอย่างเป็นระบบตลอดเวลา บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ทางด้านวัฒนธรรมต้องต่อยอดออกไปอย่างต่อเนื่อง และ
เน้นการสืบทอดผ่านช่องทางที่เหมาะสม  
- จัดกิจกรรม/โครงการ องค์ประกอบของการท่องเที่ยว อาท ิ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ บริการการท่องเที่ยว สิ่งอ านวย
ความสะดวก การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ ฯลฯ 
รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้มีความโดดเด่น สามารถ
ดึงดูดและสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท ากิจกรรม
ได้มากยิ่งขึ้น ที่มีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น  
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2.6  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที1 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต
และค านึงถึงผลกระทบทาง
สังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที2 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายได้มาตรฐานสากล  
 

ยุทธศาสตร์ที3 
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
เก ษ ต ร สู่ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต
คุ ณ ภ า พ สู ง แ ล ะ พั ฒ น า
เก ษ ต ร ก ร  แ ล ะ ส ถ า บั น
เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ มี ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที4 
พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ
logisticโค ร งส ร้ า งพื้ น ฐาน
และแหล่งน้ าเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที5 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รัพ ยากรธรรมชา ติแ ล ะ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม ให้เกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศน์และการใช้
ประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที6 
พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มี
คุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชลบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/

สาธารณูปโภค 
 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้

มาตรฐาน 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/

สาธารณูปโภค 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล

เมืองอ่างศิลา 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
การเมือง-การบริหาร 
 

ป ร ะ ช า ช น มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

ส ภ าพ พ สิ่ งแ วดล้ อ ม แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

สภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีมีความ
เติบโตประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ปัญหาการว่างงานลดลง 
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
 

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี คุณภาพ 
และมีมาตรฐานของจังหวัด 
 
 

คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอื้อ
อาทร 
 

ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ระ บ บ การ
ท างานและการให้บริการของ 
อปท.มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และศักยภาพของเทศบาลเมือง

อ่างศิลาจากการศึกษาสภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในและภายนอก สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและ 
ความพร้อมภายใน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยสรุปดังนี้ 

จุดแข็ง  ( Strengths ) 

1.  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  โดยมีหมู่บ้าน  
OTOP  ต้นแบบ ต าบลอ่างศิลา  ซึ่งมีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหิน  , ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด
และ  แปรรูป  , ตลาดเก่า “อ่างศิลา  2419”   และสะพานปลาอ่างศิลา 

2.  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร  โดยอยู่ห่างประมาณ  76.38  กิโลเมตร  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1-2  ชั่วโมง   

3.  พ้ืนที่การประมงมีความอุดมสมบูรณ์  การประมง  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง      
มีศักยภาพ  ท าให้ผลผลิตทางการประมงมีคุณภาพ  และมีปริมาณมาก 

4.  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และวัฒนธรรม  คือ  วัดอ่างศิลา  ภาพโบราณวัดเสม็ด  
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ  พระต าหนักมหาราชและพระต าหนักราชินี   

5.  มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  เช่น  ประเพณีกองข้าว  ประเพณีวัน
สงกรานต์ - วันไหล  ประเพณีตรุษจีน  ประเพณีวันเข้าพรรษา 

6.  มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ เอ้ือต่อการส่งเสริม  และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น  
ชายหาดอ่าง-ศิลา   

7.  มีการโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการประมง  เช่น  ท่าเทียบเรือ  และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอ่ืนๆ  

8.  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนที่  การโยกย้ายจึงมีน้อย  
ท าให้มีความต่อเนื่องของการด าเนินงานและนโยบาย 

9.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ขั้นต่ าในระดับการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความตื่นตัวใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  

10. ท าเลที่ตั้งเหมาะส าหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  เนื่องจากอยู่ระหว่างอ าเภอเมืองชลบุรี  
กับหาดบางแสน  พร้อมทั้งมีเส้นทางคมนาคมท่ีเชื่อมต่อหลายเส้นทาง 

จุดอ่อน  ( Weaknesses )  

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  และการ
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว  จึงพัฒนาได้ไม่เต็มที่  และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความ
ต้องการของประชาชน  และนักท่องเที่ยว 

2.  ต้องมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ  ระบบ
การจราจรและขนส่งภายใน  ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย  เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  เนื่องจากเป็น
เส้นทางท่ีผ่านไปยังหาดบางแสน  ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน 
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3.  ยังขาดระบบการควบคุม  และป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ท าให้ประชาชน  และนักท่องเที่ยว  มีความรู้สึกไม่ปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน  
โดยเฉพาะความปลอดภัยบนถนน  และภายในที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่อาศัยประมาณ  13  ตารางกิโลเมตร   

4.  ยังขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในด้านระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้  และระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  และการให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

5.  ความสามารถในการขจัดมลพิษทางอากาศ  เสียง  และสิ่งแวดล้อม  ยังมีข้อจ ากัดทั้ง
ทางด้านพ้ืนที่  และด้านงบประมาณ 

6.  ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย  สวนสาธารณะ  และสถานที่จัดกิจกรรมด้านสั นทนา
การที่ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

7.  การจัดการบริการด้านสวัสดิการสังคมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  คนชรา  และเด็ก  
ไม่สามารถด าเนินการได้ทั่วถึง  อันเนื่องมาจากปัญหาขาดแคลนงบประมาณ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งทะเลถูกท าลาย  และ
ลดลงอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากขาดการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ    

9.  การบริหารจัดการให้ภาคประชาชนมีส่วนก าหนดทิศทางการพัฒนา  ขาดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง   

10.ผู้ประกอบการขาดศักยภาพในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และวัตถุดิบ  เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การพัฒนาด้านการตลาดและแหล่งจ าหน่าย  การใช้
สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  และการระดมทุน 

11.การบริการด้านน้ าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ  แหล่งน้ าธรรมชาติขาดแคลน            
คูคลองตื้นเขิน  ขาดแหล่งกักเก็บน้ าผิวดิน  ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง  และปัญหาน้ าท่วมขัง   

12.สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบไม่สามารถให้บริการ  และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลเมือง อ่างศิลา  เป็นการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลาโดยสรุปเป็นภาพรวม ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

โอกาส  ( Opportunities )  

1.  รัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเมือง  หรือจังหวัดที่มีศักยภาพในด้าน
การท่องเที่ยว 

2.  พ้ืนที่อยู่ ไม่ ไกลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 3                 
(ถนนสุขุมวิท)  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมและขนส่ง 

3.  จังหวัดหรือพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยว  และการค้าในระดับ
ภูมิภาค  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

4.  ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระแสอนุรักษ์  ก่อให้เกิด
โอกาส  และประโยชน์เชิงอนุรักษ์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

5.  มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  ทั้งใน
พ้ืนที่  และพ้ืนที่ใกล้เคียงท าให้มีการพัฒนาคน  และแรงงานที่มีคุณภาพ 
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6.  มีโครงการความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
และหน่วยงานต่างๆ  จึงท าให้การพัฒนา  และการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการท างาน  และเพ่ิมความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรค  ( Threats )  

1.  มีประชากรแฝง  และแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย  และประกอบอาชีพอาศัยอยู่ภายใน
พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ  และปัญหาอาชญากรรม   

2.  โครงสร้างถนนเครือข่ายเชื่อมโยง  ระหว่างพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง  ยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึงในเขตพ้ืนที่  โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงเฉพาะแห่ง  หรือจุดโดยตรง   เกิดปัญหาความ
หนาแน่นของการจราจรในช่วงเทศกาล  หรือวันหยุด 

3.  สถานศึกษาในพ้ืนที่  ยังขาดแคลนอาคารสถานที่  อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน  ท าให้ต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับ
สถานศึกษา 

4. การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ซึ่งเกิดจากปัญหาครอบครัว  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ  ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม  และปัญหาอาชญากรรม 

5. สถานการณ์ทางการเมือง  และสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน  การค้า   
การลงทุนจากภาคเอกชนมีความเสี่ยง  ส่งผลต่อการกระจายรายได้ของประชาชนที่ชะลอตัว 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง   

  ๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  โอกาส (Opportunity : O)  
 ๑. ประชาชนให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๒. เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ด าเนินกิจการ การบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุม
อยู่ในเขตเทศบาล เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  
 ๓. เทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นพ้ืนที่ติดชายทะเล สามารถปรับพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ดเีพ่ือเป็นที่พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว 

 อุปสรรค (Threat=T)  
  1. ความเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดจากการเร่งพัฒนา เช่น การก่อสร้างตึก บ้าน อาคาร  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ฝุ่นละออง , มลพิษทางเสียง เป็นต้น  
  2. การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งประสบปัญหา วางท่อระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน  
มีการก่อสร้างอาคารปิดก้ันทางระบายน้ า จึงท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังตามมา 
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 2)  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 

 โอกาส (Opportunity : O)  
 ๑. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม มีป่าชายเลนอยู่ในเขตเมือง  
 ๒. การเป็นเมืองท่องเที่ยวท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ท าให้สามารถกระตุ้นเตือนประชาชนให้หันมา
สนใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง/สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพ
สมบูรณ์ อันเป็นผลให้ประชาชนเกิดรายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
 ๓. ได้รับความสนใจและร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันในการร่วมกันจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดชลบุรี เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ฟ้ืนฟูป่าชายเลน      

 อุปสรรค (Threat : T)  
 1. การรับภาระหนักในการรองรับปริมาณขยะในพ้ืนที่ การเช่าพื้นที่ในการทิ้งขยะ 
 ๓. การเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
เช่น ปัญหามลพิษต่าง ๆ  
 ๔. สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก  
 ๕. ฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการดาเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยโดยเฉพาะฤดูฝน  เนื่องจากท าให้สภาพ
พ้ืนที่ฝังกลบมีลักษณะลื่น รถบรรทุกขนย้ายท างานไม่สะดวกและขยะส่งกลิ่นเหม็น 

 3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 โอกาส (Opportunity : O)  
 ๑. เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด มีหน่วยงานราชการ เอกชน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
ร้านอาหาร ท าให้เกิดการสะพัดหมุนเวียนของเงินในพ้ืนที่ในปริมาณมาก  
 ๒. การเป็นเมืองท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การเข้าพักในโรงแรมและเกสท์เฮาส์ต่างๆ 
เป็นต้น  
 ๓. รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้มากข้ึน  
 ๔. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว  
 ๕. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว 

 อุปสรรค (Threat : T)  
 ๑. สถานการณ์ของโลกและประเทศ เช่น ภาวะน้ ามันแพง ส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น รวมทั้งการก่อ
ความไม่สงบ หากความรุนแรงขยายตัวจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  
 ๒. ค่าครองชีพจังหวัดชลบุรีค่อนข้างสูง รวมทั้งงานคาราวานสินค้ามีมากเกินไปส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล  
 ๓. การเข้ามาของห้างขนาดใหญ่ที่ส่งผลที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัด 
 4. การแข่งขันมีสูง โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งเน้นรายได้เป็นหลักมากกว่า
มุ่งเน้นการบริการที่ประทับใจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
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 4) ด้านการพัฒนาสังคม 

 โอกาส (Opportunity=O)  
 ๑. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมในการเข้ามาประสานงานร่วมมือกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน  
 ๒. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้เทศบาลสามารถดูแลด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
 ๓. มีหน่วยงานหรือสถาบันทางศาสนา อาทิ วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ มูลนิธิ ศาลเจ้า ในสัดส่วนที่
เหมาะสมต่อประชากร ท าให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมของเยาวชนและประชาชน  
 ๔. ในเขตเทศบาลมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 ๕. เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชน  

 อุปสรรค (Threat : T)  
 ๑. ค่าครองชีพสูง การด าเนินชีวิตของผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างล าบาก  
 ๒. ปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  
 ๓. การครอบง าทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนต  ทีวี วิทยุ จากสื่อทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและ
ประชาชนในปัจจุบัน 

 5) ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 โอกาส (Opportunity : O)  
 ๑. การได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพต่างๆ  
 ๒. การได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน  
 ๓. การตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ด ี(ธรรมาภิบาล) ท าให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาองค์กร  
 ๔. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  

 อุปสรรค (Threat : T)  
 ๑. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา (Top Down) 
เป็นอุปสรรคต่อการทางานของท้องถิ่นในบางครั้ง  
 ๒. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยและใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับ ซึ่งเมื่อได้รับก็
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว้ 


