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ส่วนที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็น

กระบวนการที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในอนาคต โดยก าหนดความต้องการและแนวทางในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือสามารถแก้ปัญหา และ
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม 
 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทบุรี ค านึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์
ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 องค์การสหประชาชาติ ได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโลกหลังปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่นความ
ยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน สภาวะโลกร้อนและสันติสุข เพ่ือเสริมแนวคิด“ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย
องค์การสหประชาชาติตั้งเป้าหมายไว้ 17 ประการ และคาดว่าจะท าส าเร็จให้ได้ภายในปี 2573  มีประเทศสมาชิก
รวมทั้งประเทศไทยที่ร่วมลงนามรับรองและรับหลักการไปด าเนินการ ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน 
 เป้าหมายที่ 2 : ขจัดความหิวโหย 
 เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 เป้าหมายที่ 4 : การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ 
 เป้าหมายที่ 6 : การมีน้ าสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี 
 เป้าหมายที่ 7 : การมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก 
 เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายที่ 9 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล้ า 
 เป้าหมายที่ 11 : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 12 : มีการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เป้าหมายที่ 14 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 15 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
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เป้าหมายที่ 16 : การสร้างสังคมสันติสุข การสร้างความยุติธรรมและสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม 
 เป้าหมายที่ 17 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การน าเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนสู่ท้องถิ่น 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใช้เป็นหลักการส าคัญในความพยายาม เพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนของ
ประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการ 3 ประการที่เน้นการเดินทางสายกลางส าหรับคน
ไทยทุกระดับตั้งแต่จากทุกครอบครัว สู่ระดับชุมชนและสู่ระดับประเทศ ด้วยหลักความพอประมาณ ความ
สมเหตุสมผล และความรอบคอบมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชน มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไ่ปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมีคุณค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 
การวางกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ  

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มและส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีมี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 

 
 
 
 



หน้า 42  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลเมอืงจนัทบุรี 

 

ด้าน หมุดหมาย 
1.เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนา ต่อยอดและใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตที่ไทยที่
ศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
2.ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความ
ยั่งยืน 
3.ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
4.ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
5.ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทาง 
โลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
6.ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการ
ดิจิทัลของอาเซียน 

2.สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค เพ่ือให้ทุก
กลุ่มคนในประเทศมีโอกาสเลื่อนสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ และประเทศ
มีความเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติ 

7.ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
8.ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 
9.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

3.วิถีชีวิตที่ยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือมุ่งจัดการกับปัญหาที่เป็นภัยคุกคามส าคัญท้ังใน
ไทยและในระดับโลก เช่นมลพิษทางอากาศ และ
ก๊าซเรือนกระจก 

10.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
11.ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ เพ่ือพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไปสู่การเป็น “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” 

12.ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
13.ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่

สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่
ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือในการบูรณาการ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 
 ร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ.2566-2570) 
 พ้ืนที่ภาคตะวันออก ประกอบดัวย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นให้ภาคตะวันออกเป็น 
“ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นน าของอาเซียน ควบคู่กับคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนที่ดี ” โดยก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาภาคตะวันออก (E Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือน และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ SHARE ได้แก่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC และปราจีนบุรี ยกระดับศักยภาพของ start-up และ SMEs ตลอดห่วงโซ่
อุปทานที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างศักยภาพฝีมือแรงงาน (S: S-curve Industrial Heartland) พัฒนาพ้ืนที่เมือง
หลักและชนบทให้เป็นเมืองและพ้ืนที่น่าอยู่ส าหรับทุกคนบนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของครอบครัว ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความครบครันโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งอัตลักษณ์และวิถีขีวิตพ้ืนถิ่น 
(H: High-tech living Cities) พัฒนาการท่องที่ยวเชิงเกษตร การผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัย 
มูลค่าสูง และการผลิตผลไม้คุณภาพมุ่งสู่การเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (A: Agro-tourism and 
Food Safety) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (น้ า ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง)  และสิ่งแวดล้อม 
(มลพิษทั้งขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (R: Resilience of Natural Resources and Environment) และ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเมืองชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศในเอเชียแปซิฟิก (E: Economic Linkage) 
 แนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ตะวันออกตามทิศทางการพัฒนาภาค มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและบริการให้มีมูลค่าสูง เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นมรดกตกทอดส่งต่อสู่คน
รุ่นหลัง  โดยมีประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุผลตามทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 
ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
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 แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรม 
3) ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น(Start-up) และวิสาหกิจ SMEs ในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ 

4) พัฒนาก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง 
 ประเด็นการพัฒนาที ่2 พัฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหาร
ปลอดภัย การผลิตพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

1) เสริมสร้างผลิตภาพการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก 
3) ยกระดับพืชสมุนไพรให้เป็นธุรกิจสมุนไพรสู่ตลาดสากล (จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี และ

สระแก้ว) และพัฒนาพืชพลังงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ (จังหวัด
สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรีและระยอง) 

4) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ส าคัญของภาค
ตะวันออก ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราและสระแก้ว ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

 ประเด็นการพัฒนาที ่3 รักษาและยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืน และเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก อาทิ พื้นท่ีสัตหีบ พัทยา เกาะ
เสม็ด เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

2) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของภาคตะวันออกให้เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่มีคุณภาพ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ และมีความยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง แสดงถึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  

 ประเด็นการพัฒนาที ่4 พัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 
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 แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเมืองหลักในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นเมือง

อัจฉริยะน่าอยู่เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยงการขยายตัวของเมืองสู่
พ้ืนที่ชนบท 

2) พัฒนาพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่เมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
3) พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

 ประเด็นการพัฒนาที ่5 รักษาและยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชา ให้มีคุณค่าสูง มี
ความมั่นคง และเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด ให้เป็นประตูและศูนย์กลาง
การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 

2) ยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3) ยกระดับช่องทางธรรมชาติหรือจุดผ่อนปรนการค้าหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว ที่มีศักยภาพ ให้
เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 

1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
2) ป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ ทั้งขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ บน

พ้ืนฐานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน 
3) ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 (ปี พ.ศ.2566 – 2570) ประกอบด้วย จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ซึ่ง 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาค
ตะวันออก  ในส่วนของภาคตะวันออก 2  ได้รับการก าหนดขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  โดยให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย” 
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 พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีมาตรฐานสู่สากล 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมาะสม 
4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การค้าชายแดน การลงทุน เชื่อมโยง EEC 

และประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร ตาม

มาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้

มีความม่ันคงปลอดภัย 

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2566 - 2570)   
เป้าหมายการพัฒนา “จันทบุรีเมืองเศรษฐกิจการเกษตร อัญมณี การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว 

มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ และสังคมที่ดี” 
      ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วย 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพการผลิต แปรรูป และเป็นศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
(1) เสริมสร้างผลิตภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ให้มี

ประสิทธิภาพและมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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(2) เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ ระบบฐานข้อมูลการเกษตรทั้ง
ข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และความต้องการผลผลิต (Demand Side) และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เหมาะสม 

(3) พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(4) พัฒนาศักยภาพและสร้างความม่ันคงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
(5) ประชาสัมพันธ์ และขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

เกีย่วเนื่องที่มีความปลอดภัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
(6) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดทั้งระบบบน

พ้ืนฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(7) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามที่

มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมแพทย์แผนไทยเพ่ือการรักษา
สุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูงตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี 

แนวทางการพัฒนา 
(1) จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ และมีความน่าเชื่อถือ ส าหรับเจียระไนอัญมณีและ

เครื่องประดับ รวมทั้งส าหรับผลิตสินค้าชุมชน 
(2) พัฒนาทักษะการผลิตให้กับบุคลากรและช่างฝีมือ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไร้รอยต่อ 
(3) รักษาและเพ่ิมประสิทธภาพการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณี 
(4) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 
(5) ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชนและการค้า
ชายแดนของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความปลอดภัยสูง 

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาด่านการค้า ตลาดการค้าชายแดน โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มี

ความเหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(2) พัฒนาการให้บริการบริเวณจุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
(3) ปรับปรุงผังเมืองเฉพาะชุมชนชายแดนให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดน 



หน้า 48  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลเมอืงจนัทบุรี 

 

(4) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแรงงานเฉพาะเขตพ้ืนที่ชายแดนภายใต้รูปแบบ “ประชารัฐ” 
อย่างเป็นระบบ 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนและผ่านแดน 
(6) ส่งเสริมการค้า การลงทุนบริเวณจุดผ่านแดน 
(7) รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนในทุกมิติ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เน้นคุณค่า 

อัตลักษณ์ และความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความ

สะดวก ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมส าหรับคนทุกช่วงอายุ 
(2) ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรและ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อม
ทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาการให้บริการ 

(3) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลักและ
การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก 

(4) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
(5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และขยายช่องทางการตลาดแนวใหม่ Digital 

Marketing 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมส าหรับ 

อยู่อาศัยและพักผ่อนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(2) ส่งเสริมการลดขยะต้นทางและใช้ประโยชน์จากขยะ 
(3) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวก ปลอดภัยและ

สามารถเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ 
(6) เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
(7) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
(8) เสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-

Communicable Diseases: NCDs) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2566–2570) 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม 
เป้าประสงค์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
กลยุทธ์    
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่ีเน้นการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่

ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาปฐมวัย (เด็กเล็ก) 
เป้าประสงค์ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
(2) การพัฒนา เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ยกระดับความสามารถในการ

ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริบาลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน  
เป้าประสงค์ 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ 
(1) สนับสนุนการพัฒนากีฬารวมถึงการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) โดยมีเยาวชนเป็น

ศูนย์กลาง 
(2) พัฒนา จัดหา และก่อสร้างสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการครบวงจร 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ 
เป้าประสงค์ 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมบทบาทสตรี กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าประสงค์ 1.5 การบริหารงานให้ทันสมัย โปร่งใสและมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

เสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และตรวจสอบติดตามการท างานได้ทุกขั้นตอน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการประชุมร่วมการท างาน และท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา
พ้ืนที่ของประชาชนในชุมชน 
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เป้าประสงค์ 1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งประวัติศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี 
เป้าประสงค์ 1.7 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 
(1) สนับสนุนด้านสังคมส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เท่าทันเทคโนโลยี โดยพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าชุมชน อสม.และเครือข่ายภาคี 
(2) การพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการรักษาความสงบ 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(5) พัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป้าประสงค์ 1.8 ด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีความเป็นดิจิทัลและเป็นสากล

เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(2) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(3) การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สร้างจิตส านึกและเพ่ิมสมรรถนะให้แก่

บุคลากรภาครัฐในการน านโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
(1) ผลักดันจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายสินค้าการเกษตรและอาหารของ

ภูมิภาค 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าเพ่ือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(3) ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
(4) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต การวิจัย และการพัฒนาออกแบบและนวัตกรรม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล โดยการร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
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เป้าประสงค์ 2.2 การบริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการกระจายผลผลิตและ

การท่องเที่ยว 
(2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือขยายขีด

ความสามารถของโครงสร้างพ้ืนเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรอบนอกเมืองจันทบุรี ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานในอนาคตต้องมุ่งใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 2.3 การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
เป้าประสงค์ 2.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจจันทบุรี 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมเกษตรดิจิทัล (Smart Farming) สร้างความแม่นย าในการท าเกษตรกร เพ่ือลดต้นทุน

การผลิตโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเกษตร 
(2) ส่งเสริมและผลักดันให้ความรู้ด้านการท าธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) และการท าธุรกิจ

เริ่มต้น (Start-up) เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้พ้ืนฐานและแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจ 
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ AIC ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(3) สนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร 
และของที่ระลึกชุมชน 

เป้าประสงค์ 2.5 สนับสนุนแรงงานภาคเกษตร 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
(2) ส่งเสริมหลักประกันรายได้ภาคเกษตร 
เป้าประสงค์ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
(1) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีให้มีจุดสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน

และองค์กรอิสระ ในการสร้างจิตส านึกแก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ เพ่ือการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านแผนงานโครงการและการรณรงค์ร่วมกัน 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่แกนน าชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างเครือข่าย
การรณรงค์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบก าจัดขยะที่เป็นระบบถูกหลัก
สุขาภิบาลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในด้านการคัด
แยกขยะ การแปรรูปอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดปริมาณขยะจากชุมชน 

(4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

เป้าประสงค์ 3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภัยแล้ง) 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
เป้าประสงค์ 3.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้) 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือร่วมรณรงค์การ

ปลูกป่าไม้ชุมชนและการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน    
              เป้าประสงค์ 3.4 การบริหารจัดการน้ าเสีย 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และ

ประชาชนในพื้นท่ีที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย 
เป้าประสงค์ 3.5 การบริหารจัดการขยะ 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่าย

การรณรงค์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบก าจัดขยะที่เป็นระบบถูกหลัก
สุขาภิบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในด้านการคัด
แยกขยะ การก าจัดขยะทางทะเล การแปรรูปอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดปริมาณขยะจากชุมชน 

เป้าประสงค์ 3.6 การแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาคลื่น

กัดเซาะชายฝั่ง 
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 นโยบายของผู้บริหาร 
1. นโยบายด้านการบริหาร  

1.1 มุ่งเน้นการบริหารภายใต้ความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
1.2 พร้อมด าเนินงานและประสานงานทุกภารกิจกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้การท างานส าเร็จลุล่วง

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ปรับปรุงงานบริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการท างาน 
1.4 จัดให้มีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service หรือศูนย์บริการร่วมส าหรับ

งานบริการประชาชน 
1.5 ปรับปรุงงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป           

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 
1.6 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลงานโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ 
1.7 การจัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล โดยการ

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งได้มาตรฐาน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ ์

1.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพบริเวณทางเท้า โดยการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร 
ปรับปรุงทางเท้า สวนสาธารณะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและสวยงาม 

1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดอาวุธให้กรรมการชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครอื่นๆ ตามกฎหมาย ให้เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 จัดสรรและเพ่ิมพ้ืนที่ค้าขายในเขตเทศบาล เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับนักท่องเที่ยว 

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 
2.2 สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนในการด าเนินธุรกิจค้าขายในทุกๆ ขนาดที่สามารถ

ด าเนินกิจการในเขตเทศบาลได ้
2.3 ยกระดับ Street Foods ในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น 
2.4 วางแผนกลยุทธ์ท่องเที่ยววิถีจันท์ เพ่ือส่งเสริม พัฒนา รวมถึงการด ารงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์แห่ง

การท่องเที่ยวเมืองจันท์อย่างยั่งยืน 
2.5 วางระบบ Application เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีข้อมูลในการเช็คอิน 

กิน เที่ยว 
2.6 พัฒนาเมืองเก่าจันทบูรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของจังหวัด มี การ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงาม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวและสร้างความพึงพอใจ 
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2.7 พัฒนาระบบและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีกับพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น 
ศาลหลักเมือง อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ริมน้ าจันทบูร 
ตลาดพลอย และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอ่ืนๆ ของจังหวัดจันทบุรี 

3. นโยบายด้านสาธารณูปโภค  
3.1 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ทางร่วม ให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรัง โดยร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เก่ียวข้องทุกๆ หน่วยงาน 
3.3 เพ่ิมกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึงในทุกๆ ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สุ่มเสี่ยง เพ่ือลดปัญหา

อาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึน 
3.4 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และปัญหาสัญญาณไฟ

จราจรอย่างยั่งยืน 
3.5 จัดหาที่จอดรถในเขตเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่บริการแก่ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยและลดปัญหา

การจราจรแออัด เนื่องมาจากการหาที่จอดรถ 
3.6 เพ่ิมจุดบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่สาธารณะ 
3.7 ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร และมี

ความปลอดภัย 
3.8 ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนให้มีความสวยงาม 
3.9 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและป้ายบอกทางในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ข้างเคียง รวมทั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์สถานที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี 
3.10 ปรับปรุงระบบระบายน้ าในเขตเมืองเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

4. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 
4.1 พัฒนาเครือข่าย “โรงเรียนพ่ี โรงเรียนน้อง” เพ่ือการต่อยอดทางด้านการศึกษาภายใต้

มาตรฐานแห่งความคุ้มค่าและมีคุณภาพ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ 
4.2 จัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
4.3 เพ่ิมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและพัฒนาระบบหลักสูตร 2 ภาษาให้มีมาตรฐานเป็นอีก

หนึ่งทางเลือกที่ทัดเทียมกับสถาบันอ่ืนๆ 
4.4 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ให้กับเยาวชน 
4.5 ให้การสนับสนุนด้านทักษะทางการกีฬา เพื่อต่อยอดความสามารถของเยาวชนในเขตเทศบาล

ในการแข่งขันระดับต่างๆ 
4.6 ส่งเสริมทักษะกีฬา Extreme , E-Sport เพ่ือสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา

ของเยาวชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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4.7 จัดหาพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือพัฒนาเป็นลานกีฬา รองรับชนิดกีฬาที่หลากหลายในปัจจุบัน เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน และต่อยอดทักษะในการแข่งขันในอนาคต 

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 พัฒนาเครือข่ายด้านสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

5.1.1 เชิงรุก ติดอาวุธให้ อสม. เพื่อความพร้อมทางด้านทักษะและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เชิงรุกด้านต่างๆ ในชุมชน 

5.1.2 เชิงรับ พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดการให้บริการเชิงรับ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลเมือง 

5.2 ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยการปรับปรุงการ
ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สามารถรองรับการ
รักษาผู้ป่วยระดับปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 บูรณาการการท างานร่วมกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล ให้มีพ้ืนที่ในด้านการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการควบคุมโรค 

5.4 สร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยการส่งเสริมการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท างานเชิงรุกเพ่ือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน
ชุมชน 

5.5 พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วน และทุกๆ หน่วยงานในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด อย่างถูก
วิธี เหมาะสม 

5.6 พัฒนาต่อยอดตลอดจนดูแลรักษาสวนสาธารณะให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ให้เป็นปอดของ
เมืองจันท์อย่างยั่งยืน 

5.7 จัดให้มีการท าความสะอาดถนนและทางเท้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
5.8 จัดให้มีการบริหารจัดการบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาล ภายใต้การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ

มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพ 
5.9 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล ให้มีคุณภาพ สามารถที่จะบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม 

6.1 ดูแลเอาใจใส่ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการดูแลรักษา กิจกรรมนันทนาการ สวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 

6.2 เพ่ิมบริการรับ – ส่ง แก่ผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือบริการในการเดินทางไปพบแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

6.3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้
พิการให้เพียงพอ 

6.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและ
อ านาจในการแข่งขัน 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองจันทบุรี 

                 “ เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตท่ีดี การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ” 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ให้มีและบ ารุงทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
7. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. การสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
9. ให้มีน้ าสะอาดหรือน้ าประปา 
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
11. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
12. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
13. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
14. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
15. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ 
16. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
17. การสาธารณูปโภคการสาธารณูปการและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
18. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
19. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
20. การจัดการศึกษา จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
21. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
22. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
23. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
24. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
25. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
26. การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
27. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
28. ส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
29. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
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30. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
31. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
32. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัย์สิน 
33. เทศพาณิชย์ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ยุทธศาสตร์  ด้านสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ประชาชนได้รับการพัฒนาและ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 

3. ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ประชาชนมีที่อยู่อาศัยมั่นคง 

ถาวร  
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
7. ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบทอด 

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ   
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน  
ศตวรรษท่ี 21 

3. ร้อยละของประชาชนได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. จ านวนประชาชนได้รับการพัฒนา
และดูแล 

5. ร้อยละของชุมชนที่ปลอดยาเสพติด 
6. ร้อยละของประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. จ านวนประชาชนที่มีท่ีอยู่อาศัย

มั่นคง ถาวรเพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
9. จ านวนประชาชนที่ร่วมสืบทอด

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
3. เสริมสร้างระบบป้องกันความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีอยู่

อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี  
2. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ภูมิทัศน์มีความสวยงาม และ
สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 

5. เมืองสะอาดระดับประเทศ 

1. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชน
ลดลง 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการด้าน
สุขภาพ 

3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติอยู่ในระดับมาตรฐาน 

5.  รางวัลด้านความสะอาดระดับ 
ประเทศ 

1. ส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและ
ผู้ป่วย 

2. เพ่ิมศักยภาพการบริการด้าน
สาธารณสุข 

3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขยะ 

 

ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้
มาตรฐานและท่ัวถึง 

2. ระบบโครงข่ายคมนาคมได้
มาตรฐานและครอบคลุม 

3. การพัฒนาผังเมืองรวมเมือง
จันทบุรี 

1. ร้อยละของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ได้มาตรฐาน 

2. จ านวนเส้นทางที่มีระบบระบายน้ า
ได้สะดวก รวดเร็ว 

3. จ านวนเส้นทางที่มีระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง 

4. จ านวนเส้นทางที่เชื่อมกับทาง
หลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท 

5. ร้อยละของเส้นทางที่มีปัญหาการ 
จราจรลดลง 

6. ร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง 

7. ร้อยละของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า 
3. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
4. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ควบคุมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
และจัดรูปที่ดิน 
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ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่การค้าการ
ลงทุนให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

2. จ านวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
เพ่ิมข้ึน 

3. ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

2. เพ่ิมพ้ืนที่การค้าการลงทุนในเขต
เทศบาล 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ ที่ลงทุนในเขต
เทศบาล 

 

ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ประชาชนได้รับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาล 

2. จ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน 

2. ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริการประชาชน 

 

               จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. เมืองสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
3. เมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


