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คํานํา 

  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการพัฒนาท่ีมุงไปสู
สถานการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตและเปนกรอบในการทํางาน กําหนดทิศทางใหมุงไปสูสภาพอันพึง
ประสงคไดทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม (พ.ศ.2561 – 2565)  ครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ป ไดจัดทําโดยผานการประชาคมทองถ่ิน และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี นโยบายของผูบริหาร  ตลอดจนปญหา/ ความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการดําเนินงานอยางมีทิศทาง มีเปาหมาย
และบรรลุประสิทธิผล ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตอไป    
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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ของ เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
..................................... 

 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1.ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 สํานักงานเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม ตั้งอยู เลขท่ี 225/17 หมูท่ี 1 ถนนเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9(ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 317 จันทบุรี–สระแกว) ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดจันทบุรีหางจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร และ
หางจากท่ีวาการอําเภอมะขาม ประมาณ 0.3  กิโลเมตร  

 อาณาเขต เขตการปกครอง มีเขตพ้ืนท่ีติดตอ  คือ 
           ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลฉมัน และตําบลวังแซม 
            ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี 
           ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลปถวี และตําบลอางคีรี 
            ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลทาหลวง 

          รวมพ้ืนท่ี 50.75 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓๑,๗๑๘ ไร 
     1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบลุม มีพ้ืนท่ีเนินชายเขาเปนบางสวน มีคลองธรรมชาติ
หลายสาย เชน คลองตาหนู   คลองมะขาม  คลองลี่  คลองพญาลาง  คลองนางงาม  คลองทราย  คลองเสริม  
คลองตาโบและแมน้ําจันทบุรีไหลผาน   เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนสวน
ผลไม ยางพารา นอกจากนั้นยังมีหนองตะพองเปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญ เขามะขาม เหมาะสําหรับการพัฒนา
ฟนฟู เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอน  และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ    

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ      

   ลักษณะอากาศโดยท่ัวไปมีความชุมชื้นสูง และมีฝนตกเกือบตลอดท้ังป ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
2,200-2,570 มิลิเมตร/ป อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ประกอบดวย 3 ฤดู คือ 
                ฤดูรอน          เริ่มตั้งแต กลางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน 
                ฤดูฝน           เริ่มตั้งแต กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
                ฤดูหนาว        เริ่มตั้งแต กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

1.4  ลักษณะของดิน 
1.เปนกลุมดินไรมีพ้ืนท่ีในเขตตําบลมะขามรอยละ    90 
2.เปนกลุมดินนามีพ้ืนท่ีในเขตตําบลมะขามรอยละ   5 
3.เปนกลุมดินเขามีพ้ืนท่ีในเขตตําบลมะขามรอยละ  5 

       1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  เปนแหลงน้ําธรรมชาติ มีแมน้ําจันทบุรี ท่ีมีตนน้ําจากเทือกเขาสอยดาว ไหลผานและมีคลอง
ธรรมชาติหลายสาย เชน คลองตาหนู   คลองมะขาม  คลองลี่  คลองพญาลาง  คลองนางงาม  คลองทราย  
คลองเสริม  คลองตาโบ  นอกจากนั้นยังมีหนองตะพองเปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญ เก็บกักน้ําธรรมชาติเพ่ือ
แกปญหาภัยแลงและปองกันอุทกภัยตามโครงการแกมลิง  
 



 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

   เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมไดแบงเขตการปกครอง เปน 2 เขต ดังนี้  

   เขต 1 ประกอบดวย หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 8 หมูท่ี 10 

   เขต 2 ประกอบดวย หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 หมูท่ี 9 

  2.2  การเลือกตั้ง 

   เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมไดแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต โดยคิดจาก

จํานวนประชากรในแตละเขต เทาๆกัน ดังนี้ 

  เขตการเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวย หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 8 หมูท่ี 10 

  เขตการเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดวย หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 หมูท่ี 9 

 

3.ประชากร 

3.1 ประชากรท้ังสิ้น 6,012 คน แยกเปนชาย 2,941 คน หญิง 3,071 คน มีจํานวนครัวเรือน 

3,089 ครัวเรือน ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562 

                                                                                                      ขอมูล  ณ เดือน มิถุนายน 2562 

  

 

 

 

 

 

 

หมูท่ี ชื่อชุมชน 
ครัวเรือน ประชากร ( คน ) 
ท้ังหมด ชาย หญิง รวม 

1 บานมะขาม 1,272 859 819 1,678 
2 บานทุงดินเหนียว 167 172 186 358 
3 บานหนองออ 362 358 385 743 
4 บานทาหลวงลาง 107 160 187 347 
5 บานทาหลวงลาง 109 147 174 321 
6 บานเกาะสาน 163 154 179 333 
7 บานบางจะอาย 177 240 274 514 
8 บานพญาลาง 111 182 163 345 
9 บานหนองออลาง 416 399 406 805 

10 บานทาระมา 205 270 298 568 
รวม 3,089 2,941 3,071 6,012 



 

  3.2 ตารางชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุประชากร 
ประชากร รวมประชากร  

      ชาย/หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

     นอยกวา  1   ป 37 34 71 
  1 ป  ถึง   6 ป 179 174 353 
  7 ป  ถึง 12 ป 204 157 361 
13 ป  ถึง 18 ป 214 202 416 
19 ป  ถึง 24 ป 216 257 473 
25 ป  ถึง 30 ป 236 218 454 
31 ป  ถึง 40 ป 415 404 819 
41 ป  ถึง 50 ป 474 475 949 
51 ป  ถึง 60 ป 459 514 973 
61 ป  ถึง 70 ป 281 321 602 
71 ป  ถึง 80 ป 138 172 310 
81 ป ข้ึนไป 82 131 213 
  รวมท้ังหมด 2,935 3,059 5,994 
 

4.สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

1)   โรงเรยีนระดับประถมศึกษา    จํานวน 1 แหง   
2)   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      จํานวน 1 แหง    
๓)   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน 1 แหง 
4)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 1 แหง   
5)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 แหง 

       4.2 สาธารณสุข 
1) โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง             จํานวน 1 แหง   
2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)    จํานวน 1 แหง   
3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน          จํานวน 110 คน 
4) อัตราการมีสวมซึมและใชสวมราดน้ํา           ทุกหลังคาเรือน 

       4.3 การสังคมสงเคราะห 
           เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม จัดสวัสดิการทางสังคมสงเคราะหแก ผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ติดเชื้อในพ้ืนท่ีตามจํานวน รายละเอียด ดังนี้  

1.ผูสูงอายุ จํานวน 1,136 คน 
  2.ผูพิการ  จํานวน    168 คน 
  3.ผูติดเชื้อ จํานวน      24 คน 
  

 

 



5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1.การคมนาคมขนสง 

การคมนาคมขนสงระหวางตําบล  ใชเสนทางถนนในการเดินทางและการขนสง  โดยมีเสนทางท่ี

เชื่อมตอกันระหวางหมูบานใชสัญจรไปมา ดังนี้ ถนนสายหลัก จํานวน  ๓  สาย (ประกอบดวย สายเฉลิมพระ

เกียรติ ร ๙ ,สายหนองออ-พญาลาง ,สายหนองบัว-กระทิง)  

ถนนสายรอง จํานวน  ๘๐ สาย   แยกเปน 
 -หมูท่ี ๑   จํานวน ๑๔ สาย 
 -หมูท่ี ๒   จํานวน ๖ สาย 
 -หมูท่ี ๓  จํานวน  ๗ สาย 
 -หมูท่ี ๔  จํานวน  ๖ สาย 
 -หมูท่ี ๕  จํานวน  ๕ สาย 
 -หมูท่ี ๖  จํานวน  ๘ สาย 
 -หมูท่ี ๗ จํานวน  ๘ สาย 
 -หมูท่ี ๘ จํานวน  ๕ สาย 
 -หมูท่ี ๙ จํานวน  ๖ สาย 
 -หมูท่ี ๑๐ จํานวน ๑๕ สาย 
แยกเปน 
 ถนนหินคลุก ลูกรัง ระยะทาง ๓๘.๖๗ กิโลเมตร 
 ถนน คสล.  ระยะทาง ๑๗.๗๓ กิโลเมตร 
 ถนนลาดยาง  ระยะทาง ๒๓.๕๕ กิโลเมตร 
5.2 การไฟฟา 

-สํานักงานการไฟฟาอําเภอมะขาม  จํานวน 1 แหง 

-ประชากรมีไฟฟาใช รอยละ 95 % 
 5.3 การประปา 
 -ประชากรในเขตเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหมมีประปาใช รอนละ 80 % 
 5.4 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 1) ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข    จํานวน 1 แหง   

2) สํานักงาน กสทช. เขต ๕ จันทบรุี        จํานวน 1 แหง    

3) ชุมสายโทรศัพทจันทบุรี      จํานวน 1 แหง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร  

 พ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนการปลูก เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง ใน ลักษณะสวนผสม 

 6.2 การประมง 

 การประมงในพ้ืนท่ีตําบลมะขามเกษตรกรจะมีสระน้ําในสวน จะเลี้ยงตามธรรมชาติ เลี้ยงเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน และมีไวจําหนายบางในลักษณะการทําไวในสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกสวนเกษตรกร
ท่ีตั้งบานเรือนอยูริมแมน้ําจันทบุรีก็ใชวิถีชีวิตหาปลาตามแหลงน้ําเพ่ือบริโภคกัน 

               6.3 การปศุสัตว 



 ในสภาพตําบลมะขาม ตามสภาพท่ัวไปแลวในตําบลมะขามจะทําสวนผลไมครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี 
ทําใหสภาพท่ัวไปไมเหมาะสมในการผลิตดานปศุสัตวขนาดใหญ และขนาดกลาง อาจมี การผลิตแตบางสวน
เล็กนอย จําพวกสัตวปก ประเภทไกพ้ืนเมืองมีไวเพ่ือบริโภค และเลี้ยงเพ่ือความ สวยงาม 

6.4 การทองเท่ียว 

 เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม มีอางเก็บน้ําธรรมชาติมีชื่อวา “ หนองตะพอง ” ซ่ึงเหมาะสําหรับ
ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศนเพ่ือประโยชนอเนกประสงค เชน เปนแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติเพ่ือแกปญหาภัย
แลงและปองกันอุทกภัยตามโครงการแกมลิง และเปนท่ีทัศนะศึกษาดูงานเก่ียวกับศูนยธรรมชาติ  สวน
สมุนไพร สวนสาธารณะ สวนปาอนุรักษ สวนสุขภาพ ศูนยเพาะพันธุปลาและสัตวน้ําตามธรรมชาติ  สงเสริม
การทองเท่ียวสถานท่ีพักผอนออกกําลังกาย 
6.5 การบริการ 
 1.หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม 

1. ธนาคาร                         จํานวน   1   แหง   
2. ปมน้ํามัน                 จํานวน   5   แหง   
3. ปมแกส แอลพีจ ี               จํานวน   2   แหง  
4. แพนคอนกรีต      จํานวน   1   แหง 

๕. โรงงานผลิตผลไมแปรรูป  จํานวน   2   แหง 
๖. โรงงานยาเคมีภัณฑ  จํานวน   7   แหง 
๗. สหกรณการเกษตรมะขาม  จํานวน   1   แหง 
๘. บานจัดสรร   จํานวน   ๒   แหง 
๙. โรงแรม รีสอรท   จํานวน   ๒   แหง 
๑๐. รานขายของฝาก   จํานวน   1   แหง 
๑๑. โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย  จํานวน   1   แหง 
๑๒.ตลาดกลางสินคาเพ่ือการเกษตร จํานวน   1   แหง  

7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

 7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

   

หมูท่ี ชื่อชุมชน 
ครัวเรือน ประชากร ( คน ) 
ท้ังหมด ชาย หญิง รวม 

1 บานมะขาม 1,๑๐๕ ๘๗6 ๘07 1,๖๘3 
2 บานทุงดินเหนียว ๑๕๓ ๑๖7 179 3๔๗ 
3 บานหนองออ ๓๓๐ 3๖2 377 739 
4 บานทาหลวงลาง ๑๐๔ 156 182 338 
5 บานทาหลวงลาง ๑๐๖ 149 165 314 
6 บานเกาะสาน ๑๓๔ 1๕6 1๘๒ 3๓8 
7 บานบางจะอาย 17๒ 246 272 518 
8 บานพญาลาง 10๓ 179 1๕๐ 329 
9 บานหนองออลาง 3๙๑ 382 ๔๐3 785 

10 บานทาระมา ๑๘๖ 26๖ 291 557 
รวม ๒,๗๘๔ 2,๙39 ๓,๐๐3   5,๙47 



 7.2 ขอมูลดานเกษตร 

 -ประชากรรอยละ 80 ในพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนการปลูก เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง ใน ลักษณะ

สวนผสม 

 7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 -แหลงน้ําทางการเกษตรมีคลองธรรมชาติหลายสายไหนผานหมูบาน/ชุมชน เชน คลองตาหนู   คลอง

มะขาม  คลองลี่  คลองพญาลาง  คลองนางงาม  คลองทราย  คลองกะเสริม  คลองตาโบและแมน้ําจันทบุรี

เปนแหลงน้ําสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

-บอน้ําตื้น                  จํานวน    396    แหง 
-บอโยก                     จํานวน     5      แหง 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 

 -ประชาชนในตําบลมะขาม รอยละ 99 นับถือศาสนา พุทธ โดยขอมูล ศาสนสถานดังนี้ 

 1) วัด   จํานวน 4 แหง (หมู5,7,8,9) 

2) ท่ีพักสงฆ   จํานวน 2 แหง (หมู 1) 

3) สํานักสงฆ จํานวน 1 แหง (หมู 3) 
 8.2 ประเพณีและงานประจําป 

 -ชวงเดือนเมษายน งานรดน้ําผูสูงอายุและสรงน้ําพระ  

 -ชวงเดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง บวชชี-พราหมณ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 แหลงน้ําธรรมชาต ิ

  ๑) แมน้ําจันทบุรี  จํานวน    ๑   สาย 
  ๒) คลอง  จํานวน   ๔   สาย 
  - คลองมะขาม  - คลองนางงาม 
  - คลองตาหลูด  - คลองลี่ 
  ๓) หนองน้ํา  จํานวน   ๘ แหง 
  - หนองตะพอง  - หนองไผ 
  - หนองเตาจีน  - หนองประมาณ 
  - หนองกรวด  - หนองเสม็ด 
  - หนองอู  - หนองแฟบ 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  

1)  ฝายน้ําลน   จํานวน     7       แหง 
๒) บอน้ําตื้น   จํานวน    396    แหง 
๓) บอโยก   จํานวน     5       แหง 
๔) เข่ือน/ฝายยางขนาดใหญ จํานวน     1       แหง 
๕) สระน้ําขนาดกลาง  จํานวน     1      แหง 



สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.ความสมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจนประจําชาต ิ“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 1. ความม่ันคง 
  1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศและมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
  1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
  1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและ
รายไดท่ีม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
  1.4 ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 2. ความม่ังคั่ง 
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศ
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากข้ึน 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต 
และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
  2.3 มีความสมบูรณในทุน ท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน และทุนอ่ืน 
 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมูลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
  3.2 มีการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก 
  3.3 ทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะ 20 ป 

 (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
 
 
 
 



   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
 วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ  
 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภู มิ คุม กันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
3. วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
4. เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579  
5. หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน

เปาหมายระยะยาว 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

 » ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายได

ต่ําสุด 
2.๒ เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 
2.๓ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

 » ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
3.๑ สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
3.๒ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา 

 » ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
4.๑ รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
4.๒ สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมี

ประสิทธิภาพ 
4.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 
4.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง

และย่ังยืน 
5.๑ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงภายในและปองกันปญหาภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
5.๒ เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหาร 

จัดการดานความม่ันคงและมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 



5.๓ เพ่ือสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความม่ันคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.๔ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6.๑ เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการท่ีดีและไดมาตรฐานสากล 
6.๒ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน 

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปรงใสตรวจสอบได 
6.๓ เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

  6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวย
ความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนสงและการคา 
รวมท้ังมีกลไกกํากับดูแลการประกอบกิจการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจากการพัฒนาโครงขายการขนสงและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ 
ประชาชน 

7.๒ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาดาน
พลังงาน 

7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางท่ัวถึงท้ัง 
ประเทศในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรมและสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหมและนวัตกรรมรวมท้ังพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความม่ันคงและคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ 

7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําประปาท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปาและกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ 

7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือลดการนําเขา
จากตางประเทศและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

8.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ัน
กาวหนาใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

8.๒ เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอยวิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผูสูงอายุผูดอยโอกาสทางสังคมและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

8.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๙ : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

9.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 



9.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 
9.๓ เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
9.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ

การพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
 » ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑0.๑ เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญของ
แนวระเบียบเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

๑0.๒ เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศและยกระดับใหประเทศเปน
ฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน 

๑0.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยใน
กรอบความรวมมือตางๆรวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1 แผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 

 วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด 
     “เปนผูนําการลงทุนดานอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลไม ควบคูไปกับ

การเปนดินแดนแหงความหลากหลายของการทองเท่ียวในระดับนานาชาติ” 
» ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด 
1. การเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคูไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. การสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 
3. การเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวหลักกับแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย 
4. การเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 

 2 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป  
วิสัยทัศนจังหวัดจันทบุรี 

 “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลคาสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง” 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
  » ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากลและขยาย
ฐานการตลาดนานาชาติ 
 วัตถุประสงคท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร 
 วัตถุประสงคท่ี 2 ลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร 
 วัตถุประสงคท่ี 3 มีการแปรรูปสินคามากข้ึนเพ่ือดูดซับผลผลิต 
 วัตถุประสงคท่ี 4 เพ่ิมชองทางการตลาด 
» ประเด็นการพัฒนาท่ี 2. สรางเสริมบริการข้ันพ้ืนฐาน ดานการคา การลงทุน         การทองเท่ียว 
และอัญมณี สูเศรษฐกิจมูลคาสูง 
 วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ิมมูลคาการคาชายแดนของผูประกอบการจังหวัดจันทบุรี 
 วัตถุประสงคท่ี 2 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกับประเทศ
ในกลุมอาเซียน 
 วัตถุประสงคท่ี 3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ สินคา บริการ และบุคลากรดาน
การทองเท่ียวใหมีความหลากหลายไดมาตรฐานสากล 



 วัตถุประสงคท่ี 4 ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิง
รุก 
 วัตถุประสงคท่ี 5 ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพ่ิมปริมาณชางฝมืออัญมณีและ
เครื่องประดับ 
 
  » ประเด็นการพัฒนาท่ี 3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัย   ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงคท่ี 1 ยกระดับมาตรฐานใหบริการสุขภาพ และสรางความตระหนักของ
ชุมชนในดานการสาธารณสุข 
 วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงแหลงพัฒนาความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพโดยพัฒนาศูนยเรียนรู แหลงเรียนรู และชองทางแลกเปลี่ยนองคความรู 
 วัตถุประสงคท่ี 3 ยกระดับการศึกษาใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 วัตถุประสงคท่ี 4 เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
 วัตถุประสงคท่ี 5 เพ่ิมโอกาสใหผูมีรายไดนอยไดพัฒนาตนเองมหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  » ประเด็นการพัฒนาท่ี 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
อยางสมดุลและย่ังยืน 
 วัตถุประสงคท่ี 1 พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา และ
บูรณาการน้ําผิวดินและใตดินเพ่ือเพ่ิมน้ําตนทุน 
 
 วัตถุประสงคท่ี 2 เสริมสรางความเขมแข็งและระดมความรวมมือขององคกรและภาคีใน
การคุมครองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 วัตถุประสงคท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจาก
แหลงกําเนิด 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
  วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

 “จันทบุรีเปนเมืองนาอยู มุงพัฒนาสูสากลดวยเทคโนโลยี ยึดม่ันธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

» ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1. จัดใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีได
มาตรฐาน 
 
 
2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและ
การบริโภคอุปโภค 
 

1. จํานวนโครงการกอสรางท่ี
ดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการและแหลงน้ํา
ท่ีดําเนินการ 
2 . จํ าน วน ครั ว เรื อน ท่ี ได รั บ

1. พัฒนาและปรับปรุงซอมแซม
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํ า
ตามลุมน้ําท่ีสําคัญ 
 



 
3. การสรางความเชื่อมโยงระหวาง
แหลงน้ํา 
 
 
4. การเพ่ิมบริการดานสาธารณูปโภค
แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป ก า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเพียงพออยางท่ัวถึง 
 
5. มีระบบการระบายน้ําท่ีดีและได
มาตรฐาน 
 
6. จัดหาและปรับปรุงอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนใหพอเพียง 

ประโยชน 
1. จํานวนโครงการและพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการและพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใช 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 

 
3. พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํ า
นอกลุมน้ํา 
 
 
4. พัฒนาและสนับสนุนพ้ืนท่ีและ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปโภค 
 
5. กอสรางและปรับปรุงระบบทาง
ระบายน้ํา 
 
6. จัดหาปรับปรุงและซอมแซม
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 

» ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 
 
 
2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน และสรางความรวมมือในการ
รักษาความสงบ 
 
3. ประชาชนมีความรักสามัคคีและ
เคารพกฎหมายระเบียบและกติกา 

1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2. จํานวนคดีท่ีลดลง 
 
3 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2. จํานวนเครือขายท่ีมีการจัดตั้ง 
3 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2. จํานวนประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ 

1 . จัด ให มี ระบบป องกันความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
 
 
 
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน และสราง
ความรวมมือในการรักษาความสงบ 
 
3 . ส ง เสริมการปรองดองและ
สมานฉันท 
4 . สร างความรู ความ เข า ใจใน
กฎหมาย ระเบียบกติกาในการ
ดําเนินชีวิตในสังคม 

» ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1. สรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
2. ปรับปรุงพัฒนาแหลงธรรมชาติท่ี

1. จํานวนประชาชนท่ีเขามารวม
โครงการ/โครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
1. จํานวนโครงการและพ้ืนท่ีท่ี

1 .  ส ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ  ฟ น ฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ 
และการปองกันปญหาจากมลภาวะ
ตางๆ 
2. สรางความสมดุลทางธรรมชาติ



เสื่อมโทรม 
 
 
 
3. จั งหวัดจันทบุ รี เปนจังหวัด ท่ี มี
อากาศและธรรมชาติท่ีดีมีความนาอยู 
 
 
4. สงเสริมการจัดทําและวางผังเมือง
ในเขตเมืองและพ้ืนท่ีชนบท 

ดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
1. จํานวนโครงการและพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการทางดานผัง
เมืองท่ีไดจัดทํา 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 

โยการคืนความชุมชื้นท้ังพ้ืนท่ีปาบก 
ปาชายเลน รวมถึงการสรางความ
สมบูรณ ให กับระบบนิ เวศนทาง
ทะเล 
3. สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
และปลูกฝงความมีจิตสาธารณะ 
 
 
4 . จั ด ว างระบ บ ผั ง เมื อ ง ท่ี ได
มาตรฐาน 
5. จัดตั้งศูนยบริการใหความรูการ
จัดทําผังเมือง 

» ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1. สรางคุณภาพการศึกษา ศาสนา
และสาธารณสุข 
 
 
 
2. เพ่ิมการสรางคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี  ผูสู งอายุ  ผู พิการ ผู
ยากไร และผูดอยโอกาส 
3 . ส ร า ง แ ล ะ ร ว ม ก ลุ ม อ ง ค ก ร
ประชาชนใหมีความเขมแข็ง 
 
 
4 .  ส ร า ง ค ว า ม เข ม แ ข็ ง แ ล ะ
ความสามารถดานกีฬา 
 
 
5. การดูแลปองกันควบคุมโรคติดตอ
รายแรง 
 
 
6 . เพ่ิ มสถาน ท่ี นั นทน าการและ
อุปกรณสําหรับออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี 
 
7. ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืน 

1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1 . จํ านวนโครงการและกลุ ม
องคกรท่ีไดดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการและผูเขารวม
กิจกรรม 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
1. จํานวนสถานท่ีและอุปกรณ
สําหรับพัฒนาสุขภาพ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ

1. สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และสาธารณสุข 
 
 
 
2. สนับสนุนสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
3. สงเสริมการรวมกลุมองคกร
ประชาชนตามกลุมอาชีพและตาม
ความสนใจ 
 
4. สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา 
ประเภทตางๆ ตามความสนใจ 
 
 
5. สนับสนุนงบประมาณให กับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือองคกร
การกุศลใหมีคาใชจายพอเพียงใน
การดูแลรักษา 
6. รณรงคประชาสัมพันธในการ
ปองกันรักษาดูแลตนเอง 
 
 
7 . พั ฒ น าส ถ าน ท่ี ห รื อ พ้ื น ท่ี
สาธารณะพรอมอุปกรณ พัฒนา



ประโยชน สุขภาพ 
8 . ส งเสริมการใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต 

 
» ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1 . ก ารส ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น าภ าค
การเกษตรใหมีคุณภาพท้ังระบบ 
 
 
2. สงเสริมอาชีพการผลิตสินคา      
อัญมณีและเครื่องประดับ 
 
3. สงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนดานตางๆ 
 
 
4. สรางและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
5. มีระบบการประชาสัมพันธท่ีดี 
 
 
 
6. สรางความเชื่อมโยงของระบบ
การตลาดใหเปนแหลงระบายสินคาท่ีมี
คุณภาพ 

1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
1. จํานวนโครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1 .  จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1 .  จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 

1 .  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
การเกษตร เกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท้ัง
ระบบ 
2. พัฒนาและสงเสริมดานการผลิต
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
3. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
และสนับสนุนการคาชายแดน 
 
 
4 . พัฒ นาแหล งท องเท่ี ยวให มี
ศักยภาพ รวมท้ังสินคา บริการ 
และบุคลากรใหมีความหลากหลาย
ไดมาตรฐานสากล 
5 . ส งเสริมการประชาสัมพันธ
ข อ มู ลข าวสารด านต างๆ  ด วย
เท ค โน โล ยี ให ม  ใน รู ป แ บ บ ท่ี
หลากหลาย 
6. สงเสริมและฟนฟูระบบตลาด
ทองถ่ิน 
7 . ส งเสริมการตลาดท องถ่ินสู
ระบบตลาดโลก 

» ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่น และแหลงประวัติศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1 . ส ร า งค ว าม ยั่ ง ยื น ข อ ง ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภู มิ
ปญญาทองถ่ิน 
2. สรางความนิยมสนใจในการศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภู มิ
ปญญาทองถ่ิน 

1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 

1. อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
2. การเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  และภู มิปญญา
ทองถ่ิน 



3. คนหาและสรางครูตนแบบทางดาน
การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
4. สรางสถานท่ีเก็บรวบรวมมรดก
ทางด าน ศิลปะ วัฒ นธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. จํานวนครูตนแบบท่ีดี 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 
 
 
 
 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 

3. ยกยองเชิดชูใหประกาศเกียรติ
คุณ ให กั บ ครูต น แบ บท างด าน
การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. สรางครูตนแบบจากคนรุนใหม
5. จัดสรางพิพิธภัณฑดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

» ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการจัดการบริหารขยะ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1. พัฒนาและปรับปรุงการกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2 . จํ านวนประชาชน ท่ี ได รับ
ประโยชน 

1. กอสรางสถานท่ีกําจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล 
2. รณรงคใหความรูเรื่องการกําจัดขยะ 
3. การบริหารจัดการขยะครบวงจร
อยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

  1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
  5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว 
  6. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และแหลงประวัติศาสตร 
  7. ยุทธศาสตรดานการจัดการบริหารขยะ 

 
2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน 

 “มุ งพัฒนาใหมะขามเปนเมืองนาอยู   เชิดชู คุณธรรม  เปนทองถ่ินท่ีกาวนําในการพัฒนา มี

ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ  เปนแหลงผลิตผลไมรสเลิศ  แหลงทองเท่ียวจุดกําเนิดแมน้ําจันทบุรี” 

 2.2 ยุทธศาสตร 
           1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  



                5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  
           6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 2.3 เปาประสงค 

1) จัดการดานการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ําใหมีความสะดวก  รวดเร็ว  ตลอดจน 
จัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  บริการสาธารณะ  และแหลงน้ํา  ใหมีคุณภาพและเพียงพอ 

2) การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4) สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  ปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ  และดําเนิน- 

การใหประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
5) การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมท้ังปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด 
6.  จัดการดานการศึกษาแกประชาชนทุกระดับอยางมีคุณภาพ  รวมท้ังปลูกฝงให 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
7.  จัดระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดี  และ 

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.รอยละระยะทางของถนนท่ีไดมาตรฐาน 
2.รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3.รอยละของอุบัติเหตุลดลง 
4.รอยละของครัวเรือนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 
5.รอยละของจํานวนสิ่งปลูกสราง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมกลุมอาชีพ 
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการฝกอาชีพ 
3.รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

1.รอยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีข้ึน 
2.รอยละของความพึงพอใจของประชาชน 
3.รอยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.จํานวนครั้งในการรณรงคสรางจิตสํานึกความตระหนักในการพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.จาํนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
3.รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

1.จํานวนครั้งในการรณรงคการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
2.รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา 
2.รอยละของสถานท่ีออกกําลังกาย 
3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมดานศาสนาและวัฒนธรรม 
4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 



ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการปกครอง และ
การบริหาร 

1.รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหความรูและมีสวนรวมในการ
บริหารงาน 

  
 
 
 
 
 
 2.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมุงสรางและบูรณะ ถนน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริมการเกษตร และสรางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

-พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ ผูยากไร
และผูดอยโอกาส 
-ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก อปพร.เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปองกันและปองกันสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ใหความรูปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือ
ความม่ันคงของชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนปลูกตนไม อนุรักษฟนฟู
แหลงน้ํา การบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การบริการสาธารณสุขของหมูบาน การปองกันและ
ระงับโรคติดตอ ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

-พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
-สงเสริมและสนบัสนุนงานศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการปกครอง และ
การบริหาร 

พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุงสราง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรใหพรอมบริการประชาชน 

 
 2.6 กลยุทธ 
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการ
วางบทบาทการพัฒนาตําบลมะขามในอนาคตอยางเหมาะสมสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน 
รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม เพ่ือท่ีจะใหประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงดีกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

1) จัดการดานการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ําใหมีความสะดวก  รวดเร็ว  ตลอดจน 
จัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  บริการสาธารณะ  และแหลงน้ํา  ใหมีคุณภาพและเพียงพอ 



2) การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4) สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  ปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ  และดําเนิน- 

การใหประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
5) การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมท้ังปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด 
6.  จัดการดานการศึกษาแกประชาชนทุกระดับอยางมีคุณภาพ  รวมท้ังปลูกฝงให 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
7.  จัดระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดี  และ 

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน    
        2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน และการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการจัดบริการ

สาธารณะ หรือโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงถือวาเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนพัฒนาดาน

การศึกษาฯ อันเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพการพัฒนาท่ียังยืน ควบคูกับ

การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการ

พิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

พัฒนา เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม จึงกําหนดยุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ประเด็นยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

 1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 3.การพัฒนาดานสังคม 
 4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.การพัฒนาดานสาธารณสุข 
 6.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.การพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 2.8 ความเช่ือโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับท่ี 
12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปน
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสราง
ภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 



 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) การคมนาคมไมสะดวกการคมนาคม ไมสะดวก  เนื่องจากถนนท่ีใชสัญจรไปมา บางแหงยัง

เปนดินกอใหเกิดฝุนละอองเปนอันตรายตอสุขภาพ บางชวงเปนหลุม เปนบอและสะพานบาง
แหงชํารุดเสียหาย 

2) การไฟฟา ถนนบางสายขาดไฟฟาสาธารณะ(ไฟก่ิง) ทําใหขาดแสงสวางเวลาสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

3) ประชาชนบางสวนไมมีท่ีดินทํากิน บุกรุกท่ีสาธารณะ 
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

1) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา  ตนทุนการผลิตสูง 
2) เกษตรกรไมมีอํานาจการตอรองทางดานราคาผลผลิต 
3) ปญหาความยากจน คาครองชีพสูง 
4) ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

3. ปญหาดานสังคม 
1) การระบาดของยาเสพติด 
2) เยาวชนติดเกมสและตั้งทองกอนวัยอันควร 
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขับข่ีบนทองถนน 
5) ปญหาครอบครัว สังคมไมเขมแข็ง 
6) การดูแลคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุจากรัฐ ยังไมท่ัวถึง 

4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1) ปาไมถูกทําลายและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไมไดรับการดูแลเนื่องจากประชาชนขาด

จิตสํานึกในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม 
2) สถานท่ีพักผอนหยอนใจมีไมเพียงพอ 
3) ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
4) ปญหาผักตบชวาและวัชพืช 

5. ปญหาดานสาธารณสุข 
1) การแพรระบาดของโรคติดตอ เชน ไขเลือดออก ปากเทาเปอย 
2) ประชาชนบางสวนอยูหางไกลจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 

6. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1) ขาดอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน 
2) ขาดกิจกรรมทางดานศาสนา การปลูกฝงคุณธรรมและศีลธรรม 
3) บุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ 

7. ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
1) ประชาชนสวนใหญขาดความรูดานการเมืองและดานกฎหมาย 
2) การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
3) ขาดสภาพคลองในการบริหารงบประมาณตองรอการจัดสรรจากภาครัฐ 
4) ประชาชนไมใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 



3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
     ผลการวิเคราะห ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถ่ิน  ดวยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

 
วิเคราะหปจจัยภายนอก  (External  Analysis) 

ปจจยัภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threats) 

1. ดานเศรษฐกิจ 
- มีการรวมกลุมในการผลิตสินคาเกษตร 
- มีสินคาเกษตรท่ีหลากหลาย 
- พ้ืนท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเจริญข้ึนอีก

หลายดาน 
- ระบบเศรษฐกิจ 

2. ดานสังคม 
- เปนสภาพสังคมแบบครอบครัว/เครือญาติ 
- การติดตอประสานงานทําไดงาย 

 
3. ดานเทคโนโลย ี

- การติดตอสื่อสารครอบคลุม 
- มีการใชอินเตอรเน็ต 
- มีวัสดุ/อุปกรณ ดานคอมพิวเตอร 

1. ดานเศรษฐกิจ 
- เกษตรกรไมใชผูกําหนดราคาสินคาเกษตรเอง 
- ราคาสินตกต่ํา 
- ระบบพอคาคนกลางผูกขาด 
- ประชาชนถูกกดราคา/รายไดไมดี 
- ขาดความรู ความเขาใจกลไกดานการตลาด 

2. ดานสังคม 
- เปนสังคมแบบอุปภัมถ 
- เปนสังคมเกษตรกรรมท่ีไมหลากหลายดาน

อาชีพ 
3. ดานเทคโนโลย ี
- มีผูใชระบบคอมพิวเตอรนอย 
- มีผูมีความรูดานคอมพิวเตอรนอย 
- อุปกรณดานคอมพิวเตอรมีราคาสูง 

 
 

วิเคราะหปจจัยภายใน   ( Internal  Analysis) 
ปจจยัภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน  (Weakness) 
  1. ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม อยูใกลกับท่ีวาการอําเภอและ
อยูไมหางจากตัวจังหวัด มีความสะดวกในการคมนาคม  
2. มีหนวยงานของรัฐและสถานศึกษารวมสนับสนุนการ
พัฒนาในทองถ่ิน เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล  โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ  มี
การจัดทําแผนการพัฒนารวมกัน เชนโครงการสนับสนุน
ดานการศึกษา การกีฬาและการตอตานยาเสพติด 
โครงการดานการสาธารณสุขตางๆ ท่ีสามารมดําเนินการ
ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพจากความรวมมือ
ของหนวยงานดังกลาว 
3. มีบุคลากรท่ีพอเพียงและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน โดยมีการจัดแบงโครงสรางการทํางานท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และจัดวางบุคลากรให

1. ปญหาแหลงน้ําไมเพียงพอ แหลงน้ําหลายแหงไม
สามารถเก็บน้ําไดพอเพียงในฤดูแลง การแกปญหาจึงพุง
ประเด็นไปท่ีการปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาใหเกษตรกรในระยะยาว      
2. การคมนาคมในหมูบานและระหวางหมูบานหลาย
แหงยังไมสะดวก ท้ังนี้ยังมีโครงการปรับปรุง ซอมแซม
ถนนหลายสายท่ีชํารุดในหมูบานตาง ๆ เพ่ือใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน  
3. บุคลากรท่ีมีอยูยังตองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้ไดมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการ
หลายอยางเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
4. งบประมาณท่ีมีไมเพียงพอแกการพัฒนาดานโครง 



ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  
4. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได 
และไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงสามารถท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณไดอยางเต็มท่ี  
 

สรางพ้ืนฐาน การโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลาชา 
5. เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ยังไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน อนึ่งหมายรวมถึง อุปกรณสํานักงานตาง 
ๆ  เครื่องมือทางชาง รถยนต รถบรรเทาสาธารณภัย รถ
เก็บขยะ เปนตน  

 

 
สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ 

1.ยุทศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
  

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด 

2. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

บริการชมุชนและ
สังคม 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุม 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

3. การพัฒนาดาน
สังคม 

บริการชมุชนและ
สังคม 

-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

4. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานเคหะชุมชน 
-แผนงานการบริหารท่ัวไป 
-แผนงานการเกษตร 

กองชาง/ 
สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

5. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

6. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักปลัด 

7. การพัฒนาดาน
การเมืองการ

ปกครองและการ
บริหาร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

สํานักปลัด/กอง
คลัง 

สํานักปลัด 
กองชาง 
กองคลัง 



 


	๑) แม่น้ำจันทบุรี  จำนวน    ๑   สาย

