
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุล 

และพัฒนา   
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ร่างแผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับท่ี 13 

เศรษฐกิจมลูค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สังคมแห่ง 
โอกาสและ 

ความเสมอภาค 

วิถีชีวิต 
ที่ย่ังยืน 

ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

ประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
พัฒนาเมืองและพื้นที่

ชนบทให้มีความทันสมยั
และน่าอยู่ พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุก 

ช่วงวัย 

ร่าง
แผนพัฒนา 

ภาค
ตะวันออก 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นก าลงัหลักในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออก 

อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
พัฒนาการ 

เกษตรคุณภาพ 
และผลตอบแทนสูง
เชื่อมโยงสู่การผลติ

อาหารปลอดภัย การ
ผลิตพลังงานทดแทน 

และ 
พืชสมุนไพร 

ทางการแพทย ์
 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
รักษาและยกระดับ 

การท่องเที่ยวคุณภาพ 
ในแหล่งท่องเทีย่วหลัก
และแหลง่ท่องเที่ยว
ทางเลือก รวมทั้งการ
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ 

ความยั่งยืน และ
เหมาะสมกบัคน 

ทุกช่วงวัย 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
รักษาและยกระดับพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดน
ประเทศกัมพูชา ใหม้ี

คุณค่าสูง มีความมั่นคง 
และเป็นประตูเชื่อมโยง
การค้า การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ร่างแผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับท่ี 13 

เศรษฐกิจมลูค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สังคมแห่ง 
โอกาสและ 

ความเสมอภาค 

วิถีชีวิต 
ที่ย่ังยืน 

ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

ประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที ่6 
เสริมสร้างความอุดม

สมบูรณข์อง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
การเพิ่มประสทิธิภาพการ

รับมือภัยพบิัติทาง
ธรรมชาตแิละผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ภาค
ตะวันออก 2 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
เพิ่มขีดความสามารถ 
ด้านการค้า การค้า
ชายแดน  และการ

ลงทุน เชื่อมโยง EEC  
และประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
พัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิต การแปรรูป 

การตลาด สินค้าเกษตร 
ตามมาตรฐานความ

ปลอดภยัอย่างครบวงจร 
และมีมูลค่าสงู 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 

และปกป้อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งม ี   
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
พัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ สังคม  
การบริหารจัดการ  

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้มีความมั่นคง 

ปลอดภยั 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
พัฒนาเมืองและพื้นที่

ชนบทให้มีความทันสมยั
และน่าอยู่ พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุก 

ช่วงวัย 

ร่าง
แผนพัฒนา 

ภาค
ตะวันออก 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
พัฒนาอุตสาหกรรม 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นก าลงัหลักในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออก 

อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
พัฒนาการ 

เกษตรคุณภาพ 
และผลตอบแทนสูง
เชื่อมโยงสู่การผลติ

อาหารปลอดภัย การ
ผลิตพลังงานทดแทน 

และ 
พืชสมุนไพร 

ทางการแพทย ์
 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
รักษาและยกระดับ 

การท่องเที่ยวคุณภาพ 
ในแหล่งท่องเทีย่วหลัก
และแหลง่ท่องเที่ยว
ทางเลือก รวมทั้งการ
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ 

ความยั่งยืน และ
เหมาะสมกบัคน 

ทุกช่วงวัย 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
รักษาและยกระดับพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดน
ประเทศกัมพูชา ใหม้ี

คุณค่าสูง มีความมั่นคง 
และเป็นประตูเชื่อมโยง
การค้า การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเด็นการพัฒนาที ่6 
เสริมสร้างความอุดม

สมบูรณข์อง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
การเพิ่มประสทิธิภาพการ

รับมือภัยพบิัติทาง
ธรรมชาตแิละผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
จังหวัดจันทบุรี 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ภาค
ตะวันออก 2 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
เพิ่มขีดความสามารถ 
ด้านการค้า การค้า
ชายแดน  และการ

ลงทุน เชื่อมโยง EEC  
และประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
พัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิต การแปรรูป 

การตลาด สินค้าเกษตร 
ตามมาตรฐานความ

ปลอดภยัอย่างครบวงจร 
และมีมูลค่าสงู 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 

และปกป้อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งม ี   
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
พัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ สังคม  
การบริหารจัดการ  

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้มีความมั่นคง 

ปลอดภยั 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ยกระดับศักยภาพการผลติ 

แปรรปู และเป็นศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรที่มีมูลคา่สูง และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
ยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรม อัญมณแีละ

เครื่องประดับ รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์ชมุชนให้มมีูลค่า

สูงตามอตัลักษณ์ของ
จังหวัดจันทบุร ี

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดนให้ได้มาตรฐาน มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจและ

ความปลอดภัยสูง 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
ยกระดับศักยภาพการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ที่เน้นคุณค่า 

อัตลักษณ์ และความยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เมืองและพื้นที่ชนบท 
ให้มีความเหมาะสม 
ส าหรับอยู่อาศัยและ
พักผ่อนควบคู่กับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน 
เขต จ.จันทบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

แผนพัฒนา 
จังหวัดจันทบุรี 

(พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ยกระดับศักยภาพการผลติ 

แปรรปู และเป็นศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรที่มีมูลคา่สูง และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
ยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรม อัญมณแีละ

เครื่องประดับ รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์ชมุชนให้มมีูลค่า

สูงตามอตัลักษณ์ของ
จังหวัดจันทบุร ี

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจ

ชายแดนให้ได้มาตรฐาน มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจและ

ความปลอดภัยสูง 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
ยกระดับศักยภาพการ

ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ที่เน้นคุณค่า 

อัตลักษณ์ และความยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
พัฒนาสภาพแวดล้อม 
เมืองและพื้นที่ชนบท 
ให้มีความเหมาะสม 
ส าหรับอยู่อาศัยและ
พักผ่อนควบคู่กับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ของเทศบาล 
เมืองจันทบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านสังคม 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน 
เขต จ.จันทบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ 
พัฒนาเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และ 
การท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
 



 


