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สภาพท่ัวไป ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลหาดเจ้าสำราญ 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1.1 ประวัติของตำบลหาดเจ้าสำราญ 

 เหตุที่ได้ชื่อว่า   “หาดเจ้าสำราญ “  เพราะในรัชกาลที่  6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า   อยู่
หัว   เคยโปรดให้สร้างพระตำหนักที่ประทับที่ริมหาด   เรียกว่า   “ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ ”   แต่ปัจจุบัน
นี้  แม้จะไม่มีพระตำหนักแล้ว  หาดเจ้าสำราญก็ยังเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบ  
สันโดษ  ได้สัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายของหมู่บ้านชาวประมง   หรือถ้าต้องการพักในรูปแบบที่สะดวก  สบาย  ก็
มีโรงแรมที่ได้มาตรฐาน  บังกะโลและบ้านพักรับรอง  รวมทั้งร้านอาหารไว้บริการ  หาดเจ้าสำราญอยู่ในเขต
อำเภอเมือง   ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  15  กิโลเมตร 
  

2.1.2 สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   ได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลหาดเจ้าสำราญ  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม
ที่  116  ตอนที่  9 ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  
2542  โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีพ้ืนที่
ในความรับผิดชอบประมาณ  19.455 ตารางกิโลเมตร  โดยมีตราประจำเทศบาลเป็นรูปชายทะเลหาดเจ้า
สำราญ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี  226/115  ถนนเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  
อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี       

2.1.3 สภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง 
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 

     เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อยู่ในเขตตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่
บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอเมืองเพชรบุรี ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3177  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19.455  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,159 ไร่  
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2.1.4 สภาพภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีลักษณะเป็นที่ราบลาดเอียงลงสู่อ่าวไทย   



มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่านพ้ืนที่เทศบาล 3 สาย ได้แก่ คลองบางทะลุ คลอง    หัวตาลและคลองใหญ่  มี
ถนนกั้นน้ำเค็ม 1 สาขา  จากอำเภอบ้านแหลม ผ่านตำบลหาดเจ้าสำราญไปอำเภอท่ายาง 

ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมี  3  ฤดูกาล ตามอากาศท่ัวไปของประเทศ 
สภาพมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล หนาวในรอบปีประมาณ 2 – 3  
สัปดาห์ 

-  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย            37.1  องศาเซลเซียส 
-  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  16.1  องศาเซลเซียส 
-  ปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ   832  มิลลิเมตรต่อปี 
-  ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ในช่วง  62 – 80  %  

2.1.5 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบล      

หนองพลับ ตรงริมทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญฟากเหนือ เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตตำบล
หาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองพลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับ
ตำบลนาพันสามแล้วถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลนาพันสามไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตตำบลหาดเจา้สำราญกับตำบลแหลมผักเบ้ีย  
จากหลักเขตที่ 2  คือ ตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลแหลมผักเบี้ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 3  ซ่ึงต้ังอยู่ริมทะเล 

ทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 เลียบตามริมฝั่งทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขต 
ที่ 4 ซ่ึงต้ังอยู่ตรงเสน้แบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองขนาน 

ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองขนาน 
ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งอยู่ตรงริมคลองชลประทานสาย 3 ฝั่งใต้  

ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนอง 
ขนานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบล หนอง
พลับ จากหลักเขตท่ี 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหาดเจ้าสำราญกับตำบลหนองพลับไปทางทิศเหนือบรรจบ
หลักเขตที่ 7 
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  ประชากร 
  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   มีประชากร ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559  จำนวน 4,884 คน  
เป็นชายจำนวน  2,361 คนเป็นหญิงจำนวน 2,523 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,337    
ครวัเรือน   
 

หมู่ 
ที ่

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 199 220 419 192 222 414 191 218 409 195 218 413 200 218 418 



2 694 693 1,387 696 712 1,408 698 720 1,418 706 736 1,442 707 738 1,44
5 

3 257 263 520 263 268 531 268 274 542 276 272 548 287 282 569 

4 634 685 1,319 634 687 1,321 630 684 1,314 639 687 1,326 637 692 1,32
9 

5 185 195 380 184 192 376 186 197 383 185 200 385 185 201 386 

6 276 321 597 277 326 603 271 323 594 282 324 606 280 331 611 

7 62 58 120 65 61 126 66 61 371 64 62 126 65 61 126 

รวม 2,307 2,435 4,742 2,311 2,468 4,779 2,310 2,477 4,787 2,347 2,499 4,846 2,361 2,523 4,88
4 

2.1.6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม/ขนส่ง ในเขตเทศบาลหาดเจ้าสำราญมีการใช้ติดต่อและขนส่งเพียงเส้นทางรถยนต์

เท่านั้นซึ่งแยกได้ดังนี้  
1.  ถนนสายหลัก 

- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3177  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดิน   
หมายเลข  4  เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่ออำเภอเมืองเพชรบุรี  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  2  
ช่องทางวิ่ง  ผิวจราจรกว้าง  7.00  ม.  และมีเขตทางกว้าง  30.00  ม. 

- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  3187  เป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อ 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางใช้ติดต่อขนส่งกับอำเภอท่ายาง สภาพผิว
จราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร  ผิวจราจรกว้าง 10.00 ม.   พร้อมไหล่ทาง และมีเขตทางกว้าง 
20.00 ม.   - ทางหลวงชนบท  หมายเลข พบ. 4028 เป็นถนนสายหลกัเรียบชายทะเล เป็น
เส้นทางใช้ติดต่อขนส่งกับอำเภอชะอำ สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00 ม. พร้อม
ไหล่ทาง  
  - ทางหลวงชนบท หมายเลข  4033  เป็นถนนสายหลักเรียบชายทะเล เป็นเส้นทางใช้
ติดต่อขนส่งกับอำเภอบ้านแหลม  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร กว้าง 8.00 ม. พร้อมไหล่
ทาง 

2.  ถนนสายรอง   
- ถนนสายทางเข้าหมู่ที่  4  เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3177   

ใช้ติดต่อกับบ้านบางทะลุ  มีสภาพผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีต  2  ช่องจราจร  ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม.  
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- ถนนสายแยกหาดเจ้าสำราญ – นาพันสาม (ถนน อบจ.เพชรบุรี) ใช้ติดต่อกับบ้าน 

ดอนบ้านใหม่ และบ้านบางทะลุ มีสภาพผิวจราจรเป็นผิวทางลาดยางกว้าง 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง 
  - ถนนสายทางเข้า หมู่1,2 เป็นถนนวิ่งเลียบชายหาด ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้านหาด
เจ้าสำราญ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 สภาพผิวจราจรเป็นคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
  - ถนนสายทางเข้าหมู่ 2 ตอนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 (ตอนแยกเข้า
สถานีพักฟื้นทหารบก) เป็นถนนวิ่งเลียบชายหาด ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 สภาพผิว
จราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิจราจรกว้าง 6.00 ม. 



  - ถนนสาย บ้านโคกพลับ-บ้านดอนนาลุ่ม (ทางหลวง อบจ.เพชรบุรี) เป็นถนนแยกจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3187 ใช้ติดต่อกับบ้านโคกพลับ หมู่ 3 และบ้านหนองตะพุก หมู่ 7 สภาพผิวจราจร
ลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. พร้อมไหล่ทาง 
  - ถนนสายทางเข้าหมู่ที่ 6 เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 เข้าหมู่ท่ี 
5 ใช้ติดต่อกับบ้านสมอลก หมู่ที่ 5 สภาพผิวจราจรเป็นลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. 
และเป็นผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,987 ม. 

3.  ถนนสายย่อยหรือถนนลูกรังหรือหินคลุก 
     ถนนสายย่อยเป็นถนนที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ในเขตชุมชนเข้าด้วยกันโดยถนนซอยจะ 

กระจายอยู่ตามกลุ่มชุมชนทั่วไป  สภาพผิวการจราจรส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  คอนกรีต  หินคลุก  และ
ลูกรัง  ขนาดผิวจราจรเล็กมีระยะเขตทางกว้างประมาณ  3.00 – 5.00  ม.  ดังนี้  

- ซอย  3  หมู่ที่  2  สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาว350  ม. กว้างเฉลี่ย 4.00  ม.   
- สายทางเข้าวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่  2  สภาพผิวการจราจรเป็นลาดยางและ 

คอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาวประมาณ  320  ม.  กว้างเฉลี่ย  5.00  ม. 
- สายทางเข้าหมู่ที่  3  ยาวประมาณ  2,220  ม.  สภาพผวิการจราจรเป็นคอนกรีต 

เสริมไม้ไผ่ กว้างเฉลี่ย  5.00  ม. ยาวประมาณ 1,950 ม. 
- สายทางเข้าหมู่ที่ 6 สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีต  ยาวประมาณ 500 ม. กว้างเฉลี่ย 5.00  

ม. 
- สายทางหมู่ท่ี  7  สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีตและลูกรัง  ยาวประมาณ   

1,200  ม.  กว้างเฉลี่ย  4.00  ม.  สว่นที่เป็นคอนกรีตประมาณ  930  ม. 
- สายบางทะลุ  -  ดอนบ้านใหม่  (ถนน อบจ.เพชรบุรี) สภาพผิวการจราจรเป็นคอนกรีต 

ยาวประมาณ  630  ม.  กว้างเฉลี่ย  5.00  ม.   
สำหรับการบริการด้านการขนส่งในปัจจุบันมีรถโดยสารขนาดกลางซึ่งให้บริการจากเขต 

ชุมชน  หาดเจ้าสำราญไปยังเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยวิ่งตั้งแต่เวลา  05.00 – 18.00 น.  
โดยประมาณอัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง 
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การไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีการให้บริการด้านไฟฟ้า ดำเนิน 
การโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า   ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง   7   หมู่บ้าน  จำนวน  
1,984    ครัวเรือน   

การประปา ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ การให้บริการด้านการประปาดำเนิน 
การโดยประปาส่วนภูมิภาค   ให้บริการแก่ประชาชน  ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน  จำนวน 952 ครัวเรือน    
รวมแล้วมีปริมาณการใช้น้ำประปา    19,356  คิวต่อเดือน 

2.1.7 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การไปรษณีย์ – โทรเลข  ในเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีที่ทำการไปรษณีย์     

โทรเลข  1  แห่ง  ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177 เป็นที่เช่าจากเอกชน การให้บริการจ่าย
จดหมายสามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ทั้งหมด 7  หมู่บ้านจำนวน   1,984 ครัวเรือน ซึ่ง
ครบทุกครัวเรือน โดยเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ เวลาประมาณ 8.30–16.30 น.   



โทรศัพท์  ในเขตเทศบาลยังมีโทรศัพท์ส่วนตัวจำนวน  512   เลขหมาย  ข่ายวิทยุสื่อสาร  
ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  มีการใช้วิทยุสื่อสารในอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่   

2.1.8 ด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 

- ลักษณะต่าง ๆ ของการประกอบอาชีพ 
1. เกษตรกรรม (เพาะปลูก, ประมง) 
2. อุตสาหกรรม 
3. พาณิชยกรรม 
4. รับจ้าง 
5. การบริการท่องเที่ยว 

   
2.1.9  การเกษตรกรรม 

  - ทำนาในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีพ้ืนที่ทำนาประมาณ      6,019   ไร ่
 - บ่อกุ้งและบ่อปลา                    305 ไร ่
 - พ้ืนที่นาเกลือ                        712 ไร ่
 

   (ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี) 
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- ประมงในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีเนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลติดชายทะเล 
ระยะทางประมาณ   6  กิโลเมตร  โดยลักษณะเป็นการทำประมงชายฝั่ง เป็นประมงขนาดกลางถึงขนาดเล็ก 

2.1.10  อุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 
จะมีเพียงโรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นแรงงานในครอบครัว 

2.1.11  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
 การพาณิชยกรรมและการบริการส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยอาคาร 

ร้านค้าต่าง ๆ จะตั้งอยู่ในเขตชุมชนบริเวณริมทางหลวง แผ่นดินหมายเลข  3177  และถนนหาดเจ้าสำราญ 
โดยแบ่งประเภทร้านค้าได้ดังนี้ 

 -  ร้านขายของชำ    25 ร้าน 
 -  ร้านอาหารเครื่องดื่ม    47 ร้าน 
 -  ร้านเสื้อผ้า        2  ร้าน 
 -  ร้านบริการเสริมสวย      11 ร้าน 
 -  ร้านจำหน่ายยา         2 ร้าน 
 -  โรงแรม       30 แห่ง 
 -  ปั๊มน้ำมัน         2 แห่ง 

(ที่มา : กองคลัง) 
 



2.1.12 การท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามเป็นชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจรวมทั้งมีสถานที่
พักผ่อน โรงแรม รีสอร์ท ที่สวยงามหลายแห่ง  

 
เดือน/ปี 

จำนวนนักท่องเที่ยว 
บริเวณหน้าหาด 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
บ้านพัก,โรงแรม,รีสอร์ท 

กรกฎาคม 2558 55,958 คน 31,511  คน 
สิงหาคม 2558 61,852 คน 36,849 คน 
กันยายน 2558 50,630 คน 33,683 คน 
ตุลาคม 2558 56,520 คน 38,693 คน 

พฤศจิกายน 2558 53,873 คน 33,240 คน 
ธันวาคม 2558 61,399 คน 35,180 คน 
มกราคม 2559 63,031 คน 32,410 คน 

กุมภาพันธ์ 2559 49,060 คน 21,727 คน 
มีนาคม 2559 58,789 คน 29,144 คน 

 
 

(ที่มา : งานพัฒนาการท่องเที่ยวทต.หาดเจ้าสำราญ)  
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2.1.13  การปศุสัตว์  ในเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือจำหน่าย    เป็นตัว  
โดย 

เลี้ยงเพ่ืออนุบาลสัตว์แล้วขายเท่านั้น 
ชนิด ครอบครัว ตัว 
หมู 7 169 
วัว 91 1,094 
ไก่ 85 2,921 
เป็ด 27 2,075 

       
(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี)  

2.1.14 ด้านสังคม 
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีจำนวนสถานศึกษาท้ังหมด  3  แห่ง เป็น 

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ  ทำการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

ตอนต้น มีจำนวนครู  9 คน  นักเรียน 73 คน  และห้องเรียน 11 ห้อง   
- โรงเรียนบางทะลุ  ทำการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา มี  

จำนวนครู   9  คน  นักเรียน  83 คน  และห้องเรียน   8 ห้อง   
   -โรงเรียนบางกุฬา  ทำการสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา มี จำนวนครู 

9  คน  นักเรียน  46  คน  และห้องเรียน 8 ห้อง   
ข้อมูล  ปี  2558 

      



ศาสนา  ประชาชนสว่นใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญนับถือศาสนาพุทธ  โดยมี 
พุทธสถาน  3  แห่ง  คือ  วัดหาดเจ้าสำราญ  วัดบางทะลุ และวัดดอนบ้านใหม่ 

 
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  โดยส่วนใหญ่เป็นประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา  เช่น  ทำบุญวัน

เข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา  งานประเพณีท่ีมีกันทั่วประเทศ  เช่น  ลอยกระทง  
สงกรานต์  เป็นต้น 

2.1.15 การสาธารณสุขในเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 
แห่ง  ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 1 ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และพ้ืนที่โดยรอบ มี
เจ้าหน้าที่ จำนวน  4 คน โดยมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรเท่ากับ 1: 2,000  มีประชากรเข้ามาใช้
บริการเฉลี่ย 3,800 คน ต่อปี นอกจากนี้ยัง  มีร้านขายยา  จำนวน   1  ร้าน  คลินิก  จำนวน 2 ร้าน 
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและการบริหารงานบุคคลงบประมาณ  และ

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
1) ฝ่ายการเมือง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 

(1) ฝ่ายบริหาร  เรียกว่า  นายกเทศมนตรีประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน     
และรองนายกเทศมนตรี  2   คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  เลขานายกเทศมนตรี 1 คน 

(2) ฝ่ายนิติบัญญัติ  เรียกว่า  สภาเทศบาล ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  
1 คน  รองประธานเทศบาล  1  คน  และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน 

2) ฝ่ายข้าราชการประจำ  แบ่งเป็น  5  กอง  คือ 
(1)  สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ดำเนินการในกิจการ เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผน และนโยบายของเทศบาล ทั้งมีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ   
งานประชาสัมพันธ์  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานการเจ้าหน้าที่  งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนงานอ่ืน ๆ 
ที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใด 

(2) กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน 
ของเทศบาล  งานผลประโยชน์ของเทศบาล  ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับการเงินที่มิได้กำหนดไว้เป็นงาน
ของส่วนใด  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กองช่าง  มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานโยธา  งานบำรุงรักษาทางบก     
ทางน้ำ  ทางระบายน้ำ  ส่วนสาธารณะ  งานสาธารณูปโภคเก่ียวกับไฟฟ้า  หรืองานอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย 

(4) กองสาธารณสุข  มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน  และระงับโรคติดต่อ 
การสุขาภิบาลและการรักษาความสะอาด  งานสัตว์แพทย์  ตลาดสด ตลอดจนงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กองการศึกษา  มีหน้าที่ดำเนินกิจการเก่ียวกับการศึกษา  งานกีฬาและ 
นันทนากา ร  และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนงานการศึกษาอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 จากหน่วยงานทั้ง  5 กอง  มีอัตรากำลัง  72  อัตรา  ปัจจุบันมีพนักงานข้าราชการเทศบาล 
ดำรงตำแหน่งอยู่จริง  จำนวน  19  คน  ลูกจ้างประจำ   2     คน  พนักงานจ้าง  51  คน 
การคลังของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 



ตารางแสดงรายรับ - จ่าย ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 – 
2556 

ปี  พ.ศ. รายรับจริง  (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 
54 30,476,958.92 21,443,126.88 
55 30,982,352.63 20,569,938.25 
56 48,350,581.73 21,977,847.05 
57 41,103,343.92 31,218,803.41 
58 37,595,600.00 37,318,283.00 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
        เทศบาลแบ่งพื้นที่ภายในเขตเทศบาลออกเป็นชุมชนย่อยต่าง ๆ รวม 7 ชุมชน  คือ 

1. ชุมชนบ้านหาดเจ้าสำราญนอก 
2. ชุมชนบ้านหาดเจ้าสำราญใน 
3. ชุมชนบ้านโคกพลับ 
4. ชุมชนบ้านบางทะลุ 
5. ชุมชนบ้านสมอลก 
6. ชุมชนบ้านบางกุฬา 
7. ชุมชนบ้านหนองตะพุก 

โดยเทศบาลได้จัดตั้งองค์กรของประชาชนขึ้นมาในชุมชนต่าง ๆ ข้างต้น  ได้แก่  ประธานชุมชนและ
รองประธานชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรประชาชนดังกล่าวเป็นแกนกลางในการสะท้อนปัญหา  ความต้องการ  
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวม  นอกจากนี้  ยังเป็นตัวแทนของ   ชุมชนในการ
ประสานงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเทศบาล ในอันที่จะช่วยกันส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้ง  การพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่าง ๆ   

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        เทศบาลได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนหลายรูปแบบ มีการ 
วางแผนการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  สิ่งสำคัญที่สุดได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคล 
หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ   
 

1. แหล่งน้ำ 
1.1  หนอง   บึง   จำนวน   4  แห่ง  ได้แก่ 

 - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  3  บ่อท่ี  1 คิดเปน็พ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ   2,000  ลบ.ม. 
 - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  3  บ่อท่ี  2  คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ   1,800 ลบ.ม. 
 - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  4   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ  18,000   ลบ.ม. 
 - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่  5   คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ    2,800   ลบ.ม. 

1.2.  คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่   
 - คลองบางทะลุ 



 - คลองหัวตาล 
 - คลองใหญ่  
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1.3. การระบายน้ำ 
  - พ้ืนที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ   21%   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  - ระยะเวลาเฉลี่ยมีน้ำท่วมขังนานที่สุด     51  ซ.ม.   ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 
 2. ขยะ 
  - ปริมาณขยะ 

  - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  2  คัน  แยกเป็น 
   รถยนต์คันที่  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ    4  ตัน  ซื้อเม่ือ  พ.ศ. 2537 
   รถยนต์คันที่  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ    1  ตัน  ซื้อเม่ือ  พ.ศ. 2548 

  - ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน            16           ลบ.หลา / วัน 
  - ขยะที่กำจัดได้  จำนวน  12  ลบ.หลา / วัน 
  กำจัดขยะโดยวิธี   กองบนพ้ืน    กองบนพ้ืนแล้วเผา 
     ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ หมักทำปุ๋ย 
     เผาในเตาเผาขยะ               อ่ืน ๆ (นำไปทิ้งที่เทศบาลเมืองชะอำ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบล 

หาดเจ้าสำราญที่ผ่านมา 
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สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญที่ผ่านมา  
 

3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
 
   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  ปัจจัยภายนอก ได้โอกาส และอุปสรรค 
ของเทศบาลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT  ANALYSIS  
สามารถแยกเป็น ประเด็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 
1. ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strength – S)  

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา และมีนโยบายต่อเนื่องที่ชัดเจน 
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์  ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ  
    พัฒนาการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
3. มีสถานที่เหมาะสมต่อการเรียน และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
4. บุคคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน 

 
จุดอ่อน  (Weakness – W)  

1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
   

โอกาส  (Opportunity – O)  
1. ประชาชนให้ความสำคัญด้านการศึกษา ความเชื่อมั่นและยอมรับการจัดการศึกษาของเทศบาล 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาการศึกษา 

 
อุปสรรค์  (Threat – T)  

1. การเดินทางในการรับส่งนักเรียน จากหมู่บ้านมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้าน 
 

2. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนในจังหวัด 
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2. ด้านสังคม 
จุดแข็ง  

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
3. มีนโยบายในการจัดสวัสดิการทางสังคมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 



 
จุดอ่อน    

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

โอกาส   
1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ,เอกชน 

2.   นโยบายจากส่วนกลาง และจังหวัดชัดเจนและเกื้อหนุนต่อนโยบายของเทศบาล 
 
ข้อจำกัด 

         1. มีความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง   

3. ผู้บริหารมีความรู้และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. มีการวางแผนที่ดี  และต่อเนื่อง 

 
จุดอ่อน   

1. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทาง 
3. ประชาชนขาดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

โอกาส   
1. แผนยุทธ์ศาสตร์ กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอ้ือต่อการพัฒนา 
 

ข้อจำกัด 
1. กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
2. พ้ืนที่การจัดการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนยากต่อการดำเนินการ 
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4. ด้านคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง   

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
3. มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 
จุดอ่อน    

1. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
2. ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3. ชุมชนไม่เข้มแข็ง 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 



 
โอกาส   
  1. นโยบายส่วนกลาง และจังหวัดชัดเจนและเกื้อหนุน ต่อนโยบายของเทศบาล 
 
ข้อจำกัด 
  1. สื่อโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมสุขภาพ 
 
5. ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง  

1. บุคลากรมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
2. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. นโยบายผู้บริหารชัดเจนและมีความต่อเนื่อง  

 
จุดอ่อน    

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

 
โอกาส   

1. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ,เอกชน 
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อุปสรรค์ 

1. การเมืองระหว่างประเทศขาดเสถียรภาพ 
2. ระเบียบกฎหมายนโยบายส่วนกลาง ในลักษณะสื่อจาก บนลงมา เป็นอุปสรรค ต่อการ

ทำงานของท้องถิ่นในบางครั้ง 
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อย และใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรับก็ล่าช้าไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง  

1. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาด้านต่างๆ  
2. มีบริการไฟฟ้าท้องถิ่นในทุกพ้ืนที่ 

 
จุดอ่อน    

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

 
โอกาส   



1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 
เ นื่องจากต้องการมีถนนหนทางที่สะดวกต่อการสัญจร 

 
ข้อจำกัด 
  1. การคมนาคม จากการบรรทุกน้ำหนักเกิน  จากภายนอก  ที่ใช้เส้นทางผ่าน ส่งผลให้ถนน 

   เกิดการชำรุดได้เร็วขึ้น 
7. ด้านเศรษฐกิจ 
 
จุดแข็ง  
  1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 
จุดอ่อน    

1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
2. กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
3. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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โอกาส   

1. เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
2. การคมนาคมที่สะดวก 

 
ข้อจำกัด 

1. สถานการณ์ของโลกและประเทศ เช่นภาวะน้ำมันแพง ส่งผลให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น 
 

 
 
3.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เฉพาะ ปี พ.ศ.2558 
 

ลำดับ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ แนวทาง 

 
จำนวน
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  
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 
โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2558 ที่ผ่านมา ได้นำมาดำเนินการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 จำนวน 72   โครงการ   สาเหตุที่ทำให้การประเมินผล
แผนพัฒนาค่อนข้างน้อยเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ
ดังกล่าวสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้
ในระดับท่ีดีพอ สมควร จึงทำให้มีโครงการ ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่มี
ความสำคัญและสนองตอบความต้องการของประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างถนนต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น โครงการ
ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จึงเป็นโครงการสานต่อโครงการที่มี
ความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการเพิ่มเติมโครงการบางส่วน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ มีความครอบคลุมในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงการพัฒนา  

ต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญได้พัฒนาไปมาก โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบันถนนภายในหมู่บ้านแทบทุกสาย ในทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 
ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง มีระบบประปาภูมิภาคเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการฟื้นฟูมีองค์กรต่างๆ  ของประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมดูแลรักษา 
 

 
@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 ส่วนที่ 4    
   

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 
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องค์ประกอบ   ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโดยนำเสนอดังนี้  
 

 

 



4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

“หาดเจ้าสำราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว  
แบบปลอดภัยและย่ังยืน ”  

 

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี โดยเรียงลำดบัก่อนหลัง  
 (จากแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น)  
 เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (2560 – 
2562)  ไว้  7    ยุทธศาสตร์    ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1. งานด้านพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ฯลฯ 
2. งานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน 

     3. งานด้านขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
     4. งานด้านวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 

                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/บำบัดน้ำเสีย 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 และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ 
    ระบายน้ำ เขื่อน ฯลฯ 
2. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน 
 3. ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
4. วางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนของเทศบาลตำบลหาด 
     เจ้าสำราญ 
5. พัฒนาระบบจราจร 

 

2.การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา 1. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน  



คุณภาพชีวิต 
 

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/บำบัดน้ำเสีย 
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 
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4.4. ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดเพชรบุรี  
วิสัยทัศน์  (VISION)  
 แหล่งผลิตอาหารและการท่องเที่ยวชั้นนำของ ASEAN  
 

พันธกิจ 
1. การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
2. เร่งพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับ Top Ten  ของ ASEAN 

เป้าประสงค์ 
1. สินค้าเกษตร/อาหารได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑ์นานาชาติ 
2. จังหวัดเพชรบุรีผ่านเกณฑ์เมืองน่าอยู่ 
3. จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของคนในภูมิภาค 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
1. เกษตรได้มาตรฐานอาหารมีความปลอดภัย 

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและลด
ต้นทุนการผลิต 

- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
- ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งในและต่างประเทศ 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย

ใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 

2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 



- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะและรุกล้ำชายฝั่งทะเล แม่น้ำ ปา่
ไม้และภูเขา 

- เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
- สร้างสุขภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
- การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม 
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3. การท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค ASEAN 
- ส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและสัมมนา 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
  

4.5  ยุทธศาสตร์และการพัฒนาอำเภอ 
 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน  และสร้างเครือข่ายการคมนาคมให้สะดวก  ปลอดภัย  ติดต่อสัญจร  
     ได้ทุกหมู่บ้านและปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ทุก ๆ  ฤดูกาล 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  จัดให้มีน้ำประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน / ครัวเรือน 
 -  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 -  จัดให้มีการวางผังเมือง 

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

3. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 -  ส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย 
 -  ส่งเสริมให้มีการออมในรูปแบบต่าง ๆ 
 -  ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 
 -  ส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและแปรรูปอาหาร 
 4. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 



 -  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 -  ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีความเอ้ืออาทร  มีน้ำใจ  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  และวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
     ของประชาชนในด้านการบริการ 
 -  หน่วยงานของรัฐต้องบริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐ 
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
“หาดเจ้าสำราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว แบบ

ปลอดภัย และยั่งยืน” 
1. นโยบายการพัฒนาเมือง   
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง  เพ่ือให้เป็นชุมชนที่มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีการวางแผนการจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน      มี
ระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  ปลอดภัย  มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออก
กำลังกาย ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
1.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2 การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
1.3 การเร่งรัด การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
1.4 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย 
1.5 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเสียในชุมชน 
1.6 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชายหาดเจ้าสำราญและชุมชน 
  2.2 การพัฒนาและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค 
  2.3 การจัดระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว 
  2.4 การจัดตั้งศนูย์บริการนักท่องเที่ยว      

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
  3.1 การจัดวางระบบผังเมืองที่ดี 
  3.2 การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคให้เพียงพอทุกชุมชน 
 

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน 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 
 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  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 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้  ความสามารถและมาตรฐาน           

      คุณธรรม  จริยธรรม 
3.3 สร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้บริการประชาชนด้วยความ 
      รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและรับฟังความคิดเห็นของ 
      ประชาชน 
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4.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ  มีรายได้ท่ีดี  มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 

1.1 พัฒนาและเพ่ิมทักษะอาชีพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.3 ส่งเสริมการประมงชายฝั่งที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ      

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง 
 



ส่วนที่ 5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561) 
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
     1.1  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน    
            ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เขื่อน ฯลฯ 
     1.2 พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา  
     1.3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง พร้อมไฟฟ้า 
          สาธารณะ 
     1.4 วางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เทศบาล  
           ตำบลหาดเจ้าสำราญ 
     1.5 พัฒนาระบบจราจร 
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รวม 70 48,883,19
0 

110 132,902,440 34 38,277,000 214 220,062,630 

2.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 
  ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
     2.1 ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ 
     2.2 พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชน 
           ทุกระดับ 
     2.3 พัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวทางเลือก 
          ด้านประวัติศาสตร์ ศลิป์ วัฒนธรรม 
     2.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
           ท่องเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

     2.5 อนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
     2.6 พัฒนาระบบการให้บริการ 
     2.7 พัฒนาเศรษฐกิจเพียง 
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3,200,000 
1,120,000 
130,000 

7 
12 
7 

12,000,000 
3,360,000 
440,000 

รวม 23 13,950,00
0 

16 2,730,000 18 5,730,000 56 21,240,000 

3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ 
          จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.2 เฝ้าระวังและป้องกันทรพัยากรธรรมชาต ิ
          และสิ่งแวดล้อม 
     3.3 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อม 
     3.4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย 
     3.5 บำบัดและจัดการขยะ 
     3.6 พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดลอ้มชุมชน 

 
 

6 
 

2 
 

2 
 

1 
6 

11 

 
 

470,000 
 

700,000 
 

3,200,000 
 

50,000 
4,520,000 
61,980,00

0 

 
 

5 
 

2 
 

1 
 

3 
4 
9 

 
 

410,000 
 

700,000 
 

200,000 
 

15,050,00
0 

1,500,000 
7,000,000 

 
 

5 
 

2 
 

1 
 

1 
4 

12 

 
 

410,000 
 

700,000 
 

200,000 
 

50,000 
1,500,000 
10,100,00

0 

 
 

16 
 

6 
 

4 
 

5 
14 
32 

 
 

1,290,000 
 

2,100,000 
 

3,600,000 
 

15,150,000 
7,520,000 

79,080,000 

รวม 28 70,920,00
0 

24 24,860,00
0 

25 12,960,00
0 

77 108,740,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม  3   ปี 

จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 
     4.1 พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
     4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกัน 
          และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และโรคตดิต่อ 
     4.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดบั  
     4.4 ปรับปรุงและจัดการที่อยูอ่าศัยประชาชนผูม้ ี
          รายได้น้อย 
     4.5 ส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการผูด้้อยโอกาส 
     4.6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ยั่งยืน 
     4.7 สร้างและปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคม 
         ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

11 
12 

 
10 
1 
 

8 
2 
2 

 
 

1,510,000 
1,336,000 

 
7,306,000 
100,000 

 
1,486,000 
1,550,000 
180,000 

 
 

11 
12 

 
11 
1 
 

8 
2 
2 
 

 
 

1,510,000 
1,336,000 

 
6,720,000 
100,000 

 
1,486,000 
200,000 
180,000 

 
 

11 
12 

 
7 
1 
 

8 
1 
2 

 
 

1,510,000 
1,336,000 

 
1,320,000 
100,000 

 
1,486,000 

50,000 
180,000 

 
 

33 
36 

 
28 
3 
 

24 
5 
6 

 
 

4,530,000 
4,008,000 

 
15,346,000 

300,000 
 

4,458,000 
1,800,000 
540,000 

รวม 46 13,468,000 47 11,532,000 42 5,982,000 135 30,982,000 
5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การ  
  รักษาความสงบเรียบร้อย 

5.1 รักษาความสงบเรียบร้อย และความ 
       ปลอดภัยและทรัพยส์ิน 

 
 

3 

 
 

700,000 

 
 

2 

 
 

200,000 

 
 

2 

 
 

200,000 

 
 

7 

 
 

1,100,000 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

5.2 จักหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

5.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่และ

7 
 

5 

5,150,000 
 

330,000 

5 
 

5 

650,000 
 

330,000 

5 
 

5 

610,000 
 

330,000 

17 
 

15 

6,410,000 
 

990,000 
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ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
รวม 15 6,180,000 12 1,180,000 12 1,140,00

0 
39 8,500,000 

6. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ ศลิปวัฒนธรรม  
            จารีตประเพณี และภมูปิัญญาท้องถิ่น 

6.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม  
           โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

 
 

11 
 

3 

 
 

1,081,000 
 

2,010,000 

 
 

10 
 

3 

 
 

981,000 
 

2,300,000 

 
 

11 
 

1 

 
 

1,131,00
0 
 

100,000 

 
 

32 
 

7 

 
 

3,193,000 
 

4,410,000 

รวม 14 3,091,000 13 3,281,000 12 1,231,00
0 

39 7,603,000 

7.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  
    และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ 
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพและ 

            ความโปร่งใส 
7.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ 
7.3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใน 
       องค์กร 

 
 

9 
 
 

5 

 
 

470,000 
 
 

1,150,000 

 
 

8 
 
 

5 

 
 

460,000 
 
 

1,150,000 

 
 

8 
 
 

5 

 
 

460,000 
 
 

1,150,00
0 

 
 

25 
 
 

15 

 
 

1,390,000 
 
 

3,450,000 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 รวม 3 ปี 

จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

7.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ 
สถานท่ีปฎิบัติงาน 

26 
 

6,695,000 
 

12 
 

5,450,000 
 

6 
 

5,005,00
0 

44 
 

17,150,000 
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7.5 ปรับปรุงพัฒนารายได ้
7.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

บริหารงานท้องถิ่น 

4 
7 
 

170,000 
906,000 

4 
6 

170,000 
1,028,000 

4 
4 

 
170,000 
300,000 

12 
17 

510,000 
2,234,000 

รวม 51 9,391,000 35 8,258,000 27 7,085,00
0 

113 24,734,000 

รวมท้ังสิ้น 247 165,883,1
90 

257 184,743,4
40 

170 72,405,0
00 

673 421,861,63
0 
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