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ส่วนที ่1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

1. ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดชลบุร ี

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
 การทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ 
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบูรณาการและมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทต่าง ๆ สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการร่วมกันและนำยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาภายใต้  
แนวทางการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี  
เพ่ือนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้ตามความต้องการของประชาชน ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
 “ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.2 การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นยุทธศาสตร์ 
ที่กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม 
ทั้งจังหวัด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และจุดมุ่ งหมายในอนาคต สอดคล้องกับแผนแม่บทในระดับต่าง ๆ  
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  จึงเป็นกระบวนการกำหนด 
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ทิศทางในอนาคต โดยกำหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวม 
สังเคราะห์ วิเคราะห์ อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย เครื่องมือที่จะขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดบรรลุผลคือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแผนก้าวหน้าและต่อเนื่อง
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ มีรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ  
แต่ละปี กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน และให้นำแผนพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณเงินสะสม และดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามห้วงเวลา 
ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี
ไปปฏิบั ติ ใน เชิ งปริมาณ และเชิ งคุณ ภาพนั้ น  จะต้ องใช้ วิ ธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี โครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีดำเนินการเองตามอำนาจหน้าที่ และโครงการที่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ  
รัฐวิสากิจ องค์กรการกุศล องค์กรภาคประชาชน และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
 1.2.1 เชิงปริมาณ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 99 แห่ง ใช้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน เขตจั งหวัดชลบุ รี เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ตามสภาพความเหมาะสม ตามลักษณะของแต่ละพ้ืนที่   
ครบทั้ง 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี 
 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 เมื่ อ อ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ใน เข ต จั งห วั ด ช ล บุ รี ใช้ ยุ ท ธศ าส ต ร์  
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน เขตจั งหวัดชลบุ รี เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ได้ดำเนินการประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ชลบุรีไปปฏิบัติ ระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563 ซ่ึงสามารถนำโครงการและงบประมาณไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 
 1. ปี พ.ศ.2561  
 - โครงการในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 53.15 
 - งบประมาณในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 42.24 
 2. ปี พ.ศ.2562 
 - โครงการในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 53.06 
 - งบประมาณในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 47.85 
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 4. ปี พ.ศ.2563 
 - โครงการในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 49.26 
 - งบประมาณในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 46.40 
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 - 2564 

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

2.1 ผลที่ได้รับ / ผลที่สำคัญ 
 ความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้รับการตอบสนอง
อย่างตรงจุด เนื่องจากการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานหลายภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี
ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี 
มีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2 ผลกระทบ 
 เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในระดับต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น การบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จึงเป็นการบรรลุผลในระดับจุลภาค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไป  
ในระดับมหภาคให้บรรลุผลเช่นกัน 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และเป็นองค์กรที่ จั ดทำประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพ่ือรับ ฟังความคิด เห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ในภาพรวมของจังหวัด มีปัญหา 
และอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน 
ในท้องถิ่นให้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงประเด็น ถูกต้องเป็นไปตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น 
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 2. โครงการที่มาจากกระบวนการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และที่ ม าจากกระบวนการประชาคมท้ องถิ่ น  บ างโครงการ ไม่ มี ความพร้อม ในการดำเนิ นการ  
เช่น ไม่มีแบบแปลน ประมาณการราคาค่าใช้จ่ายของโครงการ และไม่มีความพร้อมด้านพ้ืนที่ ในการ 
ดำเนินโครงการ เป็นต้น 

3.2 การดำเนินการที่ผ่านมา  
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ พิจารณาบูรณาการ 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกโครงการลำ   ดับแรกขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่นำเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้นำโครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ระดับจังหวัดชลบุรี บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 - 2564 คิดเป็นร้อยละ 80.72 ของโครงการที่นำเสนอมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

3.3 แนวทางการแก้ไข 
 จากปัญหาและอุปสรรค และการดำเนินการที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ / กิจกรรม / สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ 
และกิจกรรมหรือบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถดำเนินการได้ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด  และได้กำหนดหลักเกณฑ์ 
การจัดส่งโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของโครงการก่อนการจัดส่งโครงการให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559)  
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) 
 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ 
 (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี  
 (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  เพ่ือจัดทำ 
ร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา 
ของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้  
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ 
แห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ 
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม 
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึ งประสงค์นั้น  
จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนา 
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ สร้างความเข้าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง 
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  
 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 วัตถุประสงค์ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี   
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะ
ผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ทั้ งนี้  โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป  
ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม  
ของการพัฒนาได้ ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง  
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ 
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  
ภูมิภาค และโลก  
 เป้าหมาย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่ าทันสถานการณ์   
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ  
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ   
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ



- 8 - 
 

ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ 
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัว  
ของภาคการผลิตและบริการ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ 
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย  
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต  
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ 
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้านและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน  
การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก  
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง   
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ  
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดับชะนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น  
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 
 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ             
ในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
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 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ  
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
 4) การเติบ โตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืนมุ่ งอนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู   
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ งและยั่งยืน  
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศ 
 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยง การเดินทางและขนส่งสินค้า  
ระหว่างประเทศ 
 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิม  
การลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี 
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
         วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ 
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา  
 พัทธกิจ 
 1. พัฒนา EEC ให้ เป็น พ้ืนที่ ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม 
อย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ ในอนาคต 
 2. ให้ความสำคัญกับการสั่งสมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม 
 3. ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่าง ภาครัฐ - เอกชน - ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นท่ีเป็นสำคัญ 
 4. ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุ  
ตามเป้าหมายของประเทศ 
 5. จัดทำโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
 6. กำหนดการใช้ประโยชน์ ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพ้ืนที่  
โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7. พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก 
ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย 
 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC  
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้มีการประกาศเขตส่งเสริม 
ใน 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
 1. เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก (Special 
EEC Zone: Eastern Airport City ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพ่ือยกระดับ
สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบิน เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในอีก 5 ปีข้างหน้า  
ที่คาดว่าจะมีมากถึง 15 ล้านคน/ปี และจะเพ่ิมความสามารถในการรองรับเป็น 35 ล้านคน/ปี ในอีก 10 ปี 
และ 60 ล้านคน/ปีในอีก 15 ปีข้างหน้า 
 2. เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
of Innovation: EECi) ตั้งอยู่ในบริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง พ้ืนที่ 3,000 ไร่ และบริเวณอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ 120 ไร่ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการ
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
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 3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  (Digital ParkThailand: EECd) ตั้ งอยู่ที่   
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพ้ืนที่ 709 ไร่ เพ่ือขยายและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลรองรับการเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียน 
 4. นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยู่ที่จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,466 ไร่ 
 5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 1,900 ไร่  

 แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 8 แผนประกอบด้วย 
 1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออก 
 2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายในพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
 3. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ใน พ้ืนที่  
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 4. แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
 5. แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองใหม่และชุมชน 
 6. แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 7. แผนปฏิบัติการการประชาสัม พันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่ วนร่วมในการ 
ดำเนินโครงการกับประชาชนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 8. แผนปฏิบัติการการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560 - 2569 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรระดับสากล ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนา ปวงประชามีสุข” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบกาปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0   
สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูง 
เป็นองค์กรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

3. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ.2560 - 2565 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ 
พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
 2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
โดยมีความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง 
 4. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
 เป้าหมาย 
 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 2. สัมประสิทธิ์ความไม่ เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ 
ภาคตะวันออกลดลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็น แหล่ งผลิตอาหารที่ มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนให้ เป็นประตู เศรษฐกิจเชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (พ.ศ.2562 - 2565) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
 วิสัยทัศน์ 
 “พ้ืนที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพ่ือการส่งออก 
และแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ” 
 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการค้า 
การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  
 ประเด็นการพัฒนาที ่2 พัฒนาภาคตะวันออกให้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล 
 ประเด็นการพัฒนาที ่3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 ประเด็นการพัฒนาที ่4 เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ประเด็นการพัฒนาที ่5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี   
มีความม่ันคงปลอดภัย 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2561 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”  
 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรสร้างมูลค่า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี 
โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สั งคมมั่นคง มีคุณ ภาพและยั่ งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ เกิด 
ความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 วิสัยทัศน์  
 "เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่ เมืองนวัตกรรมน่าอยู่  
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี 
 วิสัยทัศน์ 
 “ชลบุรี เมืองนวัตกรรม คู่ อุตสาหกรรมสี เขียว การท่องเที่ ยววิถี ใหม่  ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม 
พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 
 เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. พัฒนาอนุรักษ์ / ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 7. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน 
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ 
 9. ยกระดับศักยภาพองค์กรสู่นวัตกรรมที่ทันสมัย 
 10. สร้างความเข้มแข็งองค์กรสู่นวัตกรรมที่ม่ันคง 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือของท้องถิ่น และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 3. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือโซน และยกระดับการให้บริการ 
การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม 
และเยาวชนมีทักษะที่ด ี
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 6. ส่งเสริมเกษตร / อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจ และเข้าถึงตลาด 
 7. อนุรักษณ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 8. บริหาร / จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ทักษะบุคลากร ตลอดจน
รูปแบบการทำงานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี 
 9. พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
และภัยธรรมชาติ 
 10. ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน 
 11. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสู่องค์กรที่มั่นคง 
 12. พัฒนานวัตกรรมองค์กรให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 13. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 
  1.1 พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียง และมีคุณภาพ 
  1.2 จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพ่ือเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร / อุตสาหกรรม / 
อุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว 
  1.3 พัฒนาถนน / สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
  1.4 ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม  ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.5 พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
  1.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า 
  1.7 ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน 
  1.8 พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
  1.9 พัฒนาระบบผังเมือง / และงานการควบคุมอาคาร 
  1.10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 2. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่นวัตกรรมวิถีใหม่ 
  2.1 พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการ 
และสร้างจุดเด่นที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
  2.2 กำหนดโซน / รูปแบบท่องเที่ยวและบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 
  2.3 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์ชุมชน 
  2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
  2.5 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
  2.6 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
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  2.7 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 
  2.8 พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 
 3. การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
  3.1 ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  3.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริการจัดการ 
  3.3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารการจัดสรรน้ำ / ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 
  3.4 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ให้ได้มาตรฐาน 
  3.5 พัฒนาเกษตรนวัตกรรมสู่การดำรงชีพที่ยั่งยืน 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน  
มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสม 
  4.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม 
  4.3 ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค 
  4.4 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน – นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็ก / เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
  4.6 พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / บำรุงรักษาซ่อมแซม 
ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา 
  4.7 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4.8 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
  4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน 
  4.10 พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านแนวคิดนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

  4.11 เสริมสร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4.12 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สู่นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

 5. การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ำเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
  5.2 ปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก / เยาชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม /  
มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ด ี
  5.3 อนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณาการ 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 
  5.4 ส่งเสริมเครือข่าย / จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติ 
  5.5 นวัตกรรมสีเขียวสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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 6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ 
  6.1 พัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  6.2 พัฒนาหน่วยงาน / ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
และสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
  6.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
  6.5 พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสู่องค์กรที่ทันสมัย 
  6.6 พัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน 
 7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.1 การป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
  7.3 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจำทุก ๆ วัน  
  7.4 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.5 เสริมสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดชลบุร ี

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียง และมีคุณภาพ 
1.2 จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร / 

อุตสาหกรรม / อุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว 
1.3 พัฒนาถนน / สะพานให้ได้มาตรฐาน โดยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
1.4 ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.5 พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
1.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า 
1.7 ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน 
1.8 พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
1.9 พัฒนาระบบผังเมือง / และงานการควบคุมอาคาร 
1.10 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สู่การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
สู่นวัตกรรมวิถีใหม่ 

2.1 พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการและสร้างจุดเด่นที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 

2.2 กำหนดโซน / รูปแบบท่องเที่ยวและบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 

2.3 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
และคงเอกลักษณ์ชุมชน 

2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
2.5 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
2.7 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 
2.8 พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
3. การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรม 

ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

3.1 ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 

3.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจ 
ในการบริการจัดการ 

3.3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารการจัดสรรน้ำ / 
ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 

3.4 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

3.5 พัฒนาเกษตรนวัตกรรมสู่การดำรงชีพที่ยั่งยืน 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม  

น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  
  

4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  
ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสม 

4.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
ที่เหมาะสม 

4.3 ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค 

4.4 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน – นอกระบบตามอัธยาศัย  

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก / เยาวชน  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

4.6 พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / 
บำรุงรักษาซ่อมแซม ให้พร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนา 

4.7 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.8 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน 
4.10 พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านแนวคิดนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
4.11 เสริมสร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สู่ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.12 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สู่นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
5. การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน 
5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ำเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ  

ให้มีประสิทธิภาพ 
5.2 ปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก / เยาชน และประชาชนให้มีส่วนร่วม 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม / มีเครือข่ายเฝ้าระวังที่ดี 
5.3 อนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ชายฝั่ง  

โดยการจัดการแบบบูรณาการให้คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน  
และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 

5.4 ส่งเสริมเครือข่าย / จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝ้าระวังเตือนภัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติ 

5.5 นวัตกรรมสีเขียวสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

6. การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ 

   
 
 
 

6.1 พัฒนาทักษะผู้นำ ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชน 
ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

6.2 พัฒนาหน่วยงาน / ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / 
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถประยุกต์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
6.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
6.5 พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสู่องค์กรที่ทันสมัย 
6.6 พัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน 
 

7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   

7.1 การป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
7.3 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านได้มีการเล่นกีฬา 

เป็นประจำทุก ๆ วัน  
7.4 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.5 เสริมสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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6. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 

   
 
 
 

1. ยกระดับการพัฒนานวัตกรรม

อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียว

นานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 
3. สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตร 

สร้างมูลค่า 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิ  
ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  

ในเขตจังหวัด
ชลบุร ี

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 

2. การเสริมสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ           

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/

สาธารณูปโภค 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรม 

และการท่องเท่ียวสู่นวัตกรรมวิถีใหม่ 

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์

3. การพัฒนาเกษตร/

อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม 

น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

5. การอนุรักษ์/ฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 

6. การบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลสูน่วัตกรรมสมัยใหม่ 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ 

7. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

4. ยกระดับประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เทคโนโลยี โครงสรา้งพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดชลบุร ี

5. พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง 

มีคุณภาพและยั่งยืน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1. พัฒนาความพร้อมของพื้นท่ี  สร้างบรรยากาศ 

เพื่อส่งเสริมการค้า  การลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

2.พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร 

ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ 

ด้านการท่องเท่ียว 

4.เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย 

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความมั่นคง  

ปลอดภัย 
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมนิผล 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นยุทธศาสตร์  
ที่กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 
ของทั้งจังหวัด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในอนาคต สอดคล้องกับแผนแม่บทในระดับต่าง ๆ  
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีจึงเป็น การการกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอนาคต โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ 
และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  
ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 โดยปัจจุบันการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตจังหวัดชลบุรีมี 2 รูปแบบ ดังนี้  
 1. การติดตามและประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรีไปใช้ในเชิงปริมาณ เป็นการติดตามและประเมินผลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรีได้นำยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนกี่แห่ง 
จากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีทั้งหมด 99 แห่ง 
 2. การติดตามและประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรีไปใช้ในเชิงคุณภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลว่าเมื่อนำยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  
ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติไดม้ากน้อยเพียงใด 

2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 จังหวัดชลบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทั้งสิ้น 99 แห่ง ได้นำยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ดังนี้ 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) 1 แห่ง 
 - เทศบาลนคร 2 แห่ง 
 - เทศบาลเมือง 10 แห่ง 
 - เทศบาลตำบล 36 แห่ง 
 - องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง 
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 จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ไปเป็นแผนแม่บทและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น เกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในปี พ.ศ.2561 - 2564 ดังนี้ 
 - เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีนำยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ครบทั้ง 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี 
 - เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน เขตจังหวัดชลบุ รีสามารถนำโครงการ 
และงบประมาณจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตจังหวัดชลบุรีไปปฏิบัติระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2563 ดังนี้   
 - โครงการในแผนพัฒนาฯ ที่นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 51.82 
  - งบประมาณในแผนพัฒนาฯ ทีน่ำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 45.50 
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 - 2564 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรีในอนาคต 

3.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในระดับต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน 
ภาครัฐบาล และภาคเอกชน  
 ดังนั้น เมื่อบรรลุผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรี จะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชลบุรีเกิดการพัฒนา และเป็นการบรรลุผล 
ในระดับจุลภาค (ระดับจังหวัด) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปในระดับมหภาค (ระดับประเทศ) ให้เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเกิดการพัฒนาเช่นกัน 

3.2 ความเสี่ยงในการดำเนินการและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำยุทธศาสตร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรีไปใช้ 
 ข้อสังเกตุ 
 ผลจากการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ชลบุรี 
ไปใช้ในอนาคตนั้น ก่อให้ เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนำไปสู่แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ประมวลผลจากการสำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  
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ให้บรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น  
ดังนั้น หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้การดำเนินการดังกล่าวมีข้อผิดพลาดน้อยลง ส่งผลให้การนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหา 
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ก่อนถึงห้วงระยะเวลาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
จัดทำโครงการ / การอบรมเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจะได้มีแนวทางการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่  
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
 
 

 


