
ยุทธศาสตร

จังหวัด ระยอง

๑.ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�และ
เกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัยตอบสนองความต�องการ
ของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

แบบ ยท.๐๑
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดระยอง กับยุทธศาสตร
พัฒนาของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง

โครงสร'างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา เทศบาลตาํบลเมืองแกลง พ.ศ. ๒๕๕๙

2.ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ท�องเที่ยวให�เติบโต ควบคู�กับภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมอย�างมี

คุณภาพและยั่งยืน

3. ส�งเสริมการพฒันาภาคอุตสาหกรรม
เข�าสู�อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน+ และ
สนับสนุนการดําเนินการที่มีความ

รับผิดชอบต�อสังคม (CSR)

4. อนุรักษ+ ฟ67นฟู และควบคุมการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 
บนพื้นฐานของการมีส�วนร�วมของทุก

ภาคส�วน

5. เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน

6. เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถ
การแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและ

ภาคบริการสู�สากล

1. ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการผลิตสินค�า/

ผลิตภัณฑ+เกษตร ประมง ปศุสัตว+
ที่มีความปลอดภัย 

2. สร�างและขยายเครือข�าย
การตลาด ช�องทางการ

จําหน�ายสินค�าเกษตร ประมง 
ปศุสัตว+และผลิตภัณฑ+ต�อเนื่อง

3. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ+
เกษตรและบรรจุภัณฑ+ให�มี
มูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกจิ

4. เสริมสร�างความเข�มแข็ง
กลุ�ม/สหกรณ+/สถาบัน

เกษตรกร

5. พัฒนาและปรบัปรุง
โครงสร�างพื้นฐาน และสิง่

อํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ที่จําเปEนเพื่อการผลิตภาค

เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ 
เช�น แหล�งน้ํา เปEนต�น

6. สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด�านการผลิตและ

แปรรปูสินค�า

7. สร�างแหล�งประกอบอาชีพและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม

เพื่อสร�างรายได�

1.ฟ67นฟู พัฒนา เชื่อมโยง
แหล�งท�องเที่ยวให�เกิด

มูลค�าทางเศรษฐกจิและ
คงอยู�อย�างยั่งยืน 
โดยเฉพาะแหล�ง

ท�องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกบั
อุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม

3.พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรด�านการ
ท�องเที่ยวให�มีคุณภาพ

5.ส�งเสริมประชาสัมพันธ+ 
การตลาด การจัด

กิจกรรมเพื่อดึงดูดและ

2.พัฒนาสินค�าและ
บริการด�านการท�องเที่ยว
ให�มีความหลากหลายและ

ได�มาตรฐาน

4.สร�างจิตสํานึก/
กระบวนการมสี�วนร�วม

ของชุมชน ผู�ประกอบการ
และนักท�องเที่ยว ในการ
อนุรักษ+ทรัพยากรด�าน

การท�องเที่ยว

7.พัฒนาเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศ 

ฐานข�อมูลการท�องเที่ยว
และการสื่อสารด�านการ

1. สนับสนุนกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ที่ไม�ก�อให�เกิด
ผลกระทบ หรือ ความเสี่ยงต�อ

มนุษย+และสิ่งแวดล�อม

2. ปJองกัน ควบคุม กํากับดูแล
การเกิดมลพิษจากการ

ประกอบการอุตสาหกรรม เช�น 
ขยะ กากของเสีย อุบัติเหตุ 

อุบัติภัยจากสถานประกอบการ 
รวมทั้งการขนส�งสินค�า

3. สนับสนุนให�ผู�ประกอบการ
ธุรกิจมีความรบัผิดชอบต�อสังคม 

(Corporate Social 
Responsibility – CSR)

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
โดยการเพิ่มพื้นที่ปYา
บก ปYาชายเลน โดย
การมีส�วนร�วมของ

ชุมชน

4. สนับสนุนการ
จัดการขยะมลูฝอย

และของเสีย
อันตรายจาก

แหล�งกําเนิด รวมทั้ง
มีระบบการจัดการที่

ถูกต�อง

6. สนับสนุนการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการใช�

3. อนุรักษ+ ฟ67นฟู
และพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา 
รวมถึงการ
จัดการคุณภาพ
น้ําตามธรรมชาติ
ให�อยู�ในเกณฑ+
มาตรฐาน

5. เสริมสร�าง
จิตสํานึก ความรู� 
ความเข�าใจแก�ทุก
ภาคส�วน สร�าง
ภาคีเครือข�าย 
เพื่อการมีส�วน
ร�วมในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล�อม 
ในทุกภาคส�วน

1. เสริมสร�างความ
มั่นคงและปลอดภัย
จากการคุกคามต�างๆ 
ทั้งภายนอก ภายใน

2. เสริมสร�างความ
เข�มแข็งสถาบัน

ต�างๆ เช�น สถาบัน
ครอบครัวและ

สถาบันทางสังคม

5. พัฒนาระบบ
โครงสร�างและ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
เพื่อการบริการ

ประชาชนอย�างทั่วถึง
และมปีระสิทธิภาพ

2.ส�งเสริมสถานประกอบการ/
สถานบริการ ให�มีมาตรฐานสากล

3. พัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการ/สถานบริการ ให�มี
การตื่นตัวและมีความรู�เตรียม
ความพร�อมสําหรบัการแข�งขัน

4.ยกระดับทักษะฝ\มือแรงงาน
ในสถานประกอบการ/สถาน
บริการ และยกระดับทักษะ
ด�านภาษาในทุกระดับชั้น

5. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การขนส�ง

3. ส�งเสริม สนับสนุน
แนวทางการดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ
การดําเนินการตาม

พระราชดําริ

4.สนับสนุนการ
สร�างโอกาสทาง

เศรษฐกิจรากชุมชน

6. อนุรักษ+ สืบสานภูมิ
ป]ญญาท�องถิ่น 

ประเพณี วัฒนธรรม
ดั้งเดิมให�คงอยู�

3. การปรับปรุง ประชาสัมพันธ+ เผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช�
ให�ทันสมัย

ยุทธศาสตร
การ
พัฒนา ของ อปท. 
ในเขต จ.ระยอง

เพื่อสร�างรายได� กิจกรรมเพื่อดึงดูดและ
สร�างมูลค�าเพิ่มทางการ

ท�องเที่ยว

และการสื่อสารด�านการ
ท�องเที่ยว

Responsibility – CSR) ประเมินผลการใช�
ทรัพยากรต�างๆ 
จากทุกภาคส�วน

ในทุกภาคส�วน

7. เสริมสร�างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน 

เช�น การศึกษา การ
รักษาพยาบาล

8. พัฒนาคนตลอดช�วง
ชีวิตเพื่อพร�อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและ
เสริมสร�างคุณภาพชีวิต

ผู�ด�อยโอกาส

สาธารณูปโภค การขนส�ง
และโลจสิติกส+ เพื่อ
รองรับการพัฒนาและ
ความต�องการอย�างมี
ประสิทธิภาพและได�
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร+ที่ 1 การพัฒนาความเปEนเลิศ
ด�านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ]ญญาท�องถิ่น

ยุทธศาสตร+ที่ 2  การพัฒนาและส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ+อย�างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร+ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ปEน
มิตร และบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน

ยุทธศาสตร+ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคม 
และการเมือง ด�วยการบริหารข�อมลู
ข�าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร+ที่ 6  การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ปรับโครงสร�างให�สมดุล และแข�งขันได�

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
เทศบาลตาํบล

เมืองแกลง

ยุทธศาสตร+ที่ 1 ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร+ที่ 2 ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท�องเที่ยวการส�งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตร+ที่ 3 ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร+ที่ 4 ยุทธศาสตร+การพัฒนา
ด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร+ที่ 5 ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�านการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ยุทธศาสตร+ที่ 6  ยุทธศาสตร+การ
พัฒนาด�านการบรหิารจัดการที่ดี

เพื่อพัฒนาปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล ให�ความสําคัญกับการพัฒนาแหล�งน้ํา วางระบบผังเมือง 
และปรับปรุงภูมิทัศน+ ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

เพื่อพัฒนาส�งเสริมอาชีพและการท�องเที่ยว  
ตลอดจนน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ+ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิป]ญญาถิ่นของท�องถิ่น

- เพื่อพัฒนาส�งเสริมด�านกีฬาและนันทนาการให�แก� 
เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตามอํานาจ
หน�าที่ ให�สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา

- เพื่อให�กลุ�มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ได�
มีการพัฒนา  ตลอดจนผู�สูงอายุและผู�พิการ
ได�รับสวัสดิการ การดูแลอย�างทั่วถึง และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน
- ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทุกครัวเรือน

- เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนและชุมชน มีส�วน
ร�วมในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อม
- พัฒนาจัดการด�านสาธารณสุขให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นทุกครัวเรือน

การบริหารจัดของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทํา
ให�เกิดความพร�อมต�อการให�บริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้นประชาชนในการบริหารจัดการท�องถิ่นมากขึ้น มี
คุณธรรมจริยธรรม รอบรู�กฎหมายที่เกี่ยวข�อง การ
บริหารจัดของเทศบาลตําบลเมืองแกลลงมีการจัดสรร
ทรัพยากรทําให�เกิดความพร�อมต�อการให�บริการ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น

1. ก�อสร�าง ปรบัปรุง บํารงุ รักษา
ถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบาย
น้ํา ไฟฟJาสาธารณะ ประตูระบาย
น้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน 
วางระบบผงัเมือง ปรับปรงุภูมิ
ทัศน+

2. ก�อสร�าง 
ปรบัปรุง ท�อ
ประปา  ขยาย
เขตระบบประปา 
และกําลังผลิต

1. ส�งเสริมอนุรักษ+  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวันสําคัญ
ของชาติ

2. ส�งเสริม
อาชีพ เพิ่ม
รายได�แก�
ประชาชน 
และส�งเสริม
การท�องเที่ยว

1. ส�งเสริมกีฬาและ
นันทนาการแก�เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน

2. ส�งเสริมการศึกษา 
แหล�งเรียนรู� ของเด็ก 
เยาวชน ประชาชน

1. ส�งเสริม
สวัสดิการสงัคม
สงเคราะห+ เด็ก 
สตรี คนชราผู�
พิการ และผู�ด�วย
โอกาส

2. ส�งเสริม 
สนับสนุน ให�ความรู� 
ความพร�อม ปJองกัน 
แก�ไข ด�านอัคคีภัย 
เหตุจราจรทางถนน 
และการรักษาความ
สงบเรียบร�อย

1. ส�งเสรมิการอบรม 
สร�างจิตสํานึก การมี
ส�วนร�วมของประชาชน
ในการรณรงค+ อนุรักษ+
ปJองกัน เฝJาระวัง  
บําบัด ฟ67นฟู รักษา 
บริหารจัดการด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

2. ส�งเสริม
การ
สาธารณสุข
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน

1.ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน ใน
การพัฒนาท�องถิ่น

2. ส�งเสริมความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของ
ท�องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


