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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566–2570) 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

----------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ  
  1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) 

พิกัด www.google.com/maps 
https://www.google.com/maps/@14.0533865,.101.3735343,1874m/data=
!3m1!1e3?hl=th&authuser=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ  มีพื้นที่รับผิดชอบ 8.34 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 136 
กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม 
   ทิศใต ้ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามและองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบริบูรณ์  
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 
 

http://www.google.com/maps
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  2) ลักษณะภูมิประเทศ 
   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำปราจีนบุรีไหลผ่าน  ในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจการค้า และสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี  
  3) ลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ของประเทศไทย มี 3 ฤดู คือ  
   1. ฤดูฝน เริ่มต้นในปลายเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม จะมีพายุ ฝนฟ้า คะนอง ทำให้
เกิดฝนตกกระจาย  บางครั้งจะได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ทางอ่าวไทย  
   2. ฤดูหนาว จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้าง
หนาวมีอุณหภูมิต่ำเฉลี่ยประมาณ 14 – 17 องศาเซลเซียส  
   3. ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยประมาณ 
38 – 40 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวมีอุณหภูมิต่ำ
เฉลี่ยประมาณ 14 – 17 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  

  4) ลักษณะของดิน  
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่ เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำ
ปราจีนบุรีไหลผ่านจึงเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตร 
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
    1) เขตการปกครอง  
    เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  3  เขต  17  ชุมชน  ดังนี้  

ลำดับ ชุมชน เขตการเลือกตั้ง ประธานชุมชน 
1 ชุมชนท้ายวัดหลวง 1 นางสุลักขณา จันทกุล 
2 ชุมชนเซียนซือ 1 นางอิศรา ศรีสมบุญ 
3 ชุมชนร่วมใจ    1 นางสุขศรี เพชรฟู 
4 ชุมชนคลองวัว 1 น.ส.จุไรรัตน์ แจ่มจันทร์ 
5 ชุมชนตรอกศึกษา 2 นางทวี บุตรศรี 
6 ชุมชนโปร่งอรุณ 2 นายบุญสืบ จุลเพ็ญ 
7 ชุมชนไทยวิเชียร   2 น.ส.สุภาพร บำรุงจิตร 
8 ชุมชนโคกกะจะ   2 นายจรัส รวยสิน 
9 ชุมชนถนอมจิตร   2 นางอุไรวรรณ ค้ำชู 
10 ชุมชนวัดแจ้ง 3 นางกมล ลิ้มเจริญ 
11 ชุมชนบ้านกลางใต้ 3 ต.ต.พนม ชีวะเสรี 
12 ชุมชนต้นกระบก 3 น.ส.ศรีนวล เกตุพรม 
13 ชุมชนบ้านกลางเหนือ 3 นายสวง ไชยบุรุษ 
14 ชุมชนบัวลาย 3 นายสุริพงษ์ วินุราช 
15 ชุมชนตรอกขจร 3 จ.ส.อ.สุรชาญ บุญใช้ 
16 ชุมชนตลาดหน้าค่าย 3 นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส 
17 ชุมชนตรอก ส. เทคนิค                3 - 
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   2) การเลือกตั้ง  
    เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18  คน 
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2564  โดยมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งที่ผ่านมาดังนี้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / เพศ ชาย หญิง รวม 
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,085 7,164 13,249 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,075 5,196 9,271 

 (3) ประชากร 
      1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

รายการ/ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 
ประชากรชาย 7,921 7,740 7,703 
ประชากรหญิง 9,138 8,911 8,893 

รวม 17,059 16,651 16,596 
 

ครัวเรือน/ ปี พ.ศ. 2562 2563 2564 
ครัวเรือน 8,824 8,879 8,897 

       

   2) ข้อมูลประชากรแยกเป็นชุมชน 
ลำดับ ชุมชน ชาย/คน หญิง/คน รวม ครัวเรือน 

1 ชุมชนตรอกศึกษา 570 687 1,257 748 
2 ชุมชนโปร่งอรุณ 551 690 1,241 597 
3 ชุมชนวัดแจ้ง 517 629 1,146 371 
4 ชุมชนท้ายวัดหลวง 522 606 1,158 674 
5 ชุมชนเซียนซือ 895 1,021 1,916 1,267 
6 ชุมชนบ้านกลางใต้ 380 465 845 255 
7 ชุมชนร่วมใจ    664 733 1,397 887 
8 ชุมชนต้นกระบก 231 283 514 200 
9 ชุมชนคลองวัว 802 967 1,769 906 

10 ชุมชนบ้านกลางเหนือ 250 291 541 159 
11 ชุมชนบัวลาย 282 316 598 220 
12 ชุมชนตรอก ส. เทคนิค                316 343 659 505 
13 ชุมชนไทยวิเชียร   330 416 746 481 
14 ชุมชนโคกกะจะ   225 174 399 165 
15 ชุมชนถนอมจิตร   576 582 1,158 947 
16 ชุมชนตรอกขจร 369 451 820 331 
17 ชุมชนตลาดหน้าค่าย 169 214 383 175 

รวม 7,649 8,868 16,547 8,888 
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   3) ช่วงอายุและจำนวนประชากร  
 
 
   
 
 
 
 
     
 (4 ) 
สภาพทางสังคม   
   1) การศึกษา  
   สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในพื้นที่ รวม  6 แห่ง แยกเป็น 

สถานศึกษา จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
ห้องเรียน 

ระดับปฐมวัย    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 16 2 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 34 4 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 17 2 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 ศูนย์ที่ 1 (อุดมวิทย์สมใจ) 40 5 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 ศูนย์ที่ 2 (อุดมวิทย์สมใจ) 41 5 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 11 2 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 14 2 2 
อนุบาล ( อ.1 – อ.3)    
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 27 3 3 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 120 7 6 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 71 8 3 
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 317 15 14 
โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 40 4 3 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 48 3 3 
ประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6)    
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 66 10 6 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 320 16 12 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 182 13 8 
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 697 20 18 
โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 71 8 6 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 83 6 6 

ลำดับ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
1 เด็ก (ทารก - 6 ปี) 486 423 909 
2 เด็กโต (7-12 ปี) 520 539 1,059 
3 วัยรุ่น (13-17 ปี) 482 477 959 
4 ผู้ใหญ่ (18-59 ปี) 4,600 4,991 9,591 
5 ผู้สูงอายุ (60-99 ปี) 1,608 2,423 4,031 
6 ผู้สูงอายุ (100 ปี ขึ้นไป) 7 10 17 

รวม 7,703 8,863      16,566 
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มัธยมศึกษา ( ม.1 - ม.3)    
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 33 7 3 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 149 9 6 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 54 6 3 
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 201 10 6 
โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) - - - 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) - - - 

รวม 2,652 167 112 
    
  2) สาธารณสุข 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน  1 แห่ง สังกัด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล มีหน้าที่เก่ียวกับ - งานให้บริการรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้นในและนอกสถานที่ - งานปฐมพยาบาล – งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่
ประชาชน มีจำนวน บุคลกรที่ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้ 

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลสังกัดในเขตพื้นที่เทศบาล    
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน  คน 

1 พยาบาล 4 
2 นักวิชาการสาธารณสุข 1 
3 นักวิชาการสุขาภิบาล 2 
4 อสม. 171    

สถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     
- ศูนย์บริการสาธารณสุข         จำนวน 1 แห่ง     
- คลินิกทันตกรรม          จำนวน 6 แห่ง  
- คลินิกเวชกรรมทั่วไป          จำนวน 15 แห่ง   
- คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง         จำนวน 20 แห่ง    

3)  อาชญากรรม - 
4)  ยาเสพติด 

มีศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอบ้านสร้าง และศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อ 
เอาชนะยาเสพติดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

5)  การสังคมสงเคราะห์ 
   - มีศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

   - มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน, 
 
 

- การสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แยกเป็น 
  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน 2,718 ราย 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   จำนวน    481 ราย 
  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จำนวน      10 ราย   
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 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  1) การคมนาคมขนส่ง   

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีการคมนาคมทางบก ทางราง ที่สะดวก  โดยสามารถติดต่อระหว่าง 
อำเภอ   และจังหวัดข้างเคียง ได้ทุกด้าน  ดังนี้   

มีการจัดการขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลประชาชนสามารถใช้บริการในการเดินทางภายในเขต 
เทศบาลและรอบนอกเขตเทศบาลระหว่างอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี  และระหว่างจังหวัดได้อย่างสะดวก ได้แก่ 
สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี (ทางรถยนต์ รถตู้โดยสาร (ทางรถยนต์) และสถานีรถไฟจังหวัดปราจีนบุรี  ดังนี้ 
   1. เส้นทางติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่  

1.1) ทางหลวงหมายเลข 320, 33, 314,3 ปราจีนบุรี-นครนายก-หินกอง-รังสิต- 
กรุงเทพฯ ระยะทาง 155 กิโลเมตร  

1.2) ทางหลวงหมายเลข 320, 33,305 ปราจีนบุรี-นครนายก-องครักษ์-รังสิต- 
กรุงเทพฯ ระยะทาง 136 กิโลเมตร  

1.3) ทางหลวงหมายเลข 319,304, 314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ฉะเชิงเทรา-
กรุงเทพฯ ระยะทาง 158 กิโลเมตร  

1.4) ทางหลวงหมายเลข 319,3293,3481,304 ปราจนีบุรี-บ้านสร้าง-มีนบุร-ี
กรุงเทพฯ ระยะทาง 100 กิโลเมตร  

2. เส้นทางติดต่อภาคกลาง ได้แก่  
2.1) ทางหลวงหมายเลข 320, 33 ปราจีนบุรี-นครนายก ระยะทาง 28 กิโลเมตร  
2.2) ทางหลวงหมายเลข 320,33,1 ปราจีนบุรี-นครนายก-หินกอง-สระบุรี- ระยะทาง 

86 กิโลเมตร 9  
3. เส้นทางติดต่อภาคตะวันออก ได้แก่  
1) ทางหลวงหมายเลข319, 304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรีระยะทาง 

120 กิโลเมตร 
 2) ทางหลวงหมายเลข 319, 304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-แหลมฉบัง 

ระยะทาง 155 กิโลเมตร  
3) ทางหลวงหมายเลข 319, 304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-ส ัตหีบ 

ระยะทาง 205 กิโลเมตร  
4) ทางหลวงหมายเลข 319, 304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบ-มาบ

ตาพุด ระยะทาง 230 กิโลเมตร  
5) ทางหลวงหมายเลข 319, 304,314,3 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม-ชลบุรี-สัตหีบ-

ระยอง ระยะทาง 250 กิโลเมตร  
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4. เส้นทางติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
4.1) ทางหลวงหมายเลข 3452, 33, 304, 2 ปราจีนบุรี -กบินทร ์บ ุรี -ป ักธงช ัย-

นครราชสีมา ระยะทาง 194 กิโลเมตร  
4.2) ทางหลวงหมายเลข 3452, 33, 304, 24, 218 ปราจีนบุรี-สระแก้ว-วัฒนานคร-

นางรอง-บุรีรัมย์ ระยะทาง 295 กิโลเมตร  
4.3) ทางหลวงหมายเลข 3452, 33, 3198, 3395, 348, 24, 2182 ปราจีนบุรี-

สระแก้ว-วัฒนานครนางรอง-บุรีรัมย์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร  
5. เส้นทางตาม Southern Economic Corridor ได้แก่  
ทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 90 กิโลเมตร ถึงชายแดนกัมพูชา

ระยะทาง 156 กิโลเมตร กรุงพนมเปญ 500 กิโลเมตร และโฮจิมินซิตี้ ระยะทาง 604 กิโลเมตร 
6. รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย  
มีบริการขบวนรถไฟโดยสาร (รถธรรมดา) จากกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี4 ขบวน เวลา 

05.55 น. 09.40 น. และ 15.25 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.25 น. โดยมีสถานีรถไฟ ดังนี้  
- อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่ สถานีปราจีนบุรี   
- อำเภอบ้านสร้าง ได้แก่ สถานีบ้านสร้างหนองน้ำขาว  
- อำเภอประจันตคาม ได้แก่ สถานีประจันตคาม สถานีโคกมะกอก สถานีดงบัง  
- อำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ สถานีกบินทร์บุรี และสถานีหนองแสง                  

7. ถนนภายในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 106 สาย  ยาวประมาณ 41,030 เมตร  แยกเป็น 
        ก. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  85 สาย  ความยาว  29,998 เมตร   
                 ข. ถนนแอสฟัสท์ติค/ลาดยาง จำนวน  14 สาย ความยาว  9,857 เมตร   
       ค. ถนนลูกรัง/หินคลุก    จำนวน  7 สาย  ความยาว  1,175 เมตร   

     ง. ถนนที่มีทางระบายน้ำ จำนวน  73 สาย  ความยาว  40,752 เมตร  
8. พื้นที่ถนนและทางเท้า  จำนวน  334,331 ตารางเมตร 
9. สะพานข้ามแม่น้ำ จำนวน  4 แห่ง 

 
2)  การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี ในปัจจุบันสามารถ 

ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
- ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
- พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  100  %   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
- ไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลฯ   ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   315   ชุด                  

โดยครอบคลุมถนนทุกสาย และไฟฟ้าสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยว/โคมไฟ LED  จำนวน   1,395  ดวง 
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3) การประปา 
ปัจจุบันการประปาภายในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับบริการจากสำนักงานประปาจังหวัด 

ปราจีนบุรี 
-  ราษฎรใช้น้ำประปาท้ังสิ้น     8,633   ครัวเรือน 
-  มีปริมาณการใช้น้ำประปา   ประมาณ   8,000-10,000  ลบ.ม./วัน 

4)  โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่  

และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
ในเขตเทศบาลสามารถแยกประเภทของการสื่อสารได้ดังนี้ 

   -  โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลฯ ใช้บริการโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
ครอบคลุมพ้ืนที ่        

5)  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
-  การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลฯ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขการสื่อสาร แห่ง 

ประเทศไทย  จำนวน 1 แห่ง  สามารถให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลฯและใกล้เคียงได้อย่างสะดวก 
- บริการขนส่ง Kerry Express MasterShop สาขาเมืองปราจีนบุรี 
- บริการขนส่ง  j&t express สาขาเมืองปราจีนบุรี 
- บริการขนส่ง Flash Express สาขาเมืองปราจีนบุรี  
-   สถานีวิทยุ  มีสถานีวิทยุชุมชน  จำนวน  5  แห่ง คือ  
➢ สวช.วัดอุดมวิทยาราม 93.25 MHz 
➢ วทท.ท้องถิ่นไทย 102.75 MHz 
➢ ท็อปไลน์ไดมอน 90.75 MHz 
➢ วิทยาดาราไทย 103.50 MHz 
➢ สวช.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 106.25 MHz 

             -  ระบบเสียงตามสายและไร้สาย  ในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลได้เกือบทั้งหมด 
             -   ข่ายวิทยุสื่อสารปัจจุบันเทศบาลฯ มีข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลฯ โดยใช้นามเรียกขานว่า 
“โพธิ์ทอง” 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ  
   1) การเกษตร 
      เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีพ้ืนที่การเกษตร   
   2) การประมง  
      เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีพ้ืนที่การประมง     
   3) การปศุสัตว์  
     เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีพ้ืนที่การปศุสัตว์  
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   4) การบริการ  
     

พาณิชกรรมและการบริการ จำนวน/แห่ง 
สถานีบริการน้ำมัน 5 
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า 3 
ตลาดสด 2 
ตลาดริมเขื่อน 1 
อู่ซ่อมรถ  25 
ร้านเสริมสวย 30 
สถานที่สะสมอาหารประเภทของชำทั่วไป 2,071 
สถานที่สะสมอาหารประเภทร้านสะดวกซื้อ         10 
บ้านให้เช่า /หอพัก/ห้องเช่า 6 
สถานประกอบเทศพาณิชย ์  
สถานธนานุบาล 1 
โรงฆ่าสัตว์ 1 
สถานประกอบการด้านการบรกิาร  
โรงแรม  9 
ธนาคาร 10 
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 63 
 

   5) การท่องเที่ยวในพื้นที่  
      1.วัดแก้วพิจิตร   วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5   โดยเศรษฐีชาวปราจีนบุรี ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (พระอภัยวงศ์)  ได้สร้างและบูรณะ
วัดแห่งนี้ สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยการก่ออิฐถือปูน ตัววัดเด่นชัดด้วยสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานทั้งศิลปะไทย 
จีน ยุโรป และเขมร กำเนิดเกิดเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งรามเกียรติ์ ภาพพุทธประวัติทศชาติชาดก ตลอดจนลวดลาย
อันอ่อนช้อยงดงามท่ีประดับอยู่บริเวณเชิงบันไดขึ้นพระอุโบสถ 
      2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ส่วนใหญ่ได้จาก
เมืองโบราณสมัยทวารวดี อาทิ ศิวลึงค์ พระพุทธรูป เทวรูปของฮินดู เครื่องใช้สำริด ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการ
โบราณคดีใต้นํ้า ที่มีเครื่องสังคโลกที่พบใต้ทะเล บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี 
     3. งานวันเกษตรปราจีนบุรี ภายในงานมีตลาดนัดผลไม้และผลิตภัณฑ์การเกษตร การ
ประกวดพืช ผักผลไม้  การแข่งขัน และการสาธิตการเกษตร และศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางเก่า ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
  6) อุตสาหกรรม  
   เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
    - 
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  8) แรงงาน  
    แรงงานในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีทั ้งแรงงานในระบบ และนอกระบบ ส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานในพื้นที่ และแรงงานจากประเทศกัมพูชา แรงงานที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นแรงงานที่มีค่าจ้าง แรงงานขั้นต่ำตาม
กฏหมายแรงงานและแรงงานมาจากประชากรในพื่นที่ 
 
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  1)  การนับถือศาสนา  
  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองนับถือ ศาสนาพุทธ รองลงมาเป็น ศาสนาคริสต์ ตามลำดับ 
มีศาสนสถานภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 

- วัด         จำนวน  5   แห่ง 
- โบสถ์        จำนวน  1   แห่ง 

  2) ประเพณีและงานประจำปี  
    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า ในวันที่ 31 ธันวาคม และจัดงานต้อนรับ
พุทธศักราชใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นการเปลี่ยนแปลงพุทธศักราชใหม่ของไทย นับว่าเป็นการสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และเชิญชวนหน่วยงานทุก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โดยทั่วถึงกัน โดยกำหนด
กิจกรรมภายในงานที่มุ ่งสืบสานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสานต่อวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ศูนย์อาหารพื้นเมืองสะอาด รสชาติอร่อย  ลานแสดงสินค้าชุมชนที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มหรสพดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงโปงลาง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
                ประเพณีสงกรานต์ กำหนดจัดงานในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี วันสงกรานต์ คือประเพณี
ไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง เทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เล็งเห็นความสำคัญถึงประเพณีอันเก่าแก่ของชาติที่เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา จึงได้จัดทำ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยจัดให้มี
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณรและแม่ชี  พิธีสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ การ
รดน้ำขอพรผู้สงูอายุ พิธีแห่พระพุทธสิหิงส์จำลอง หลวงพ่อเพชรจำลอง ขบวนแห่ของเทศบาล ขบวนแห่ของชุมชน
ขบวนแห่ชมรมผู้ประกอบการค้า และขบวนแห่ของสถานศึกษา รอบตลาดปราจีนบุรี เป็นต้น 
        ประเพณีวันเข้าพรรษา กำหนดจัดงานในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยจัดให้มีพิธีทาง
ศาสนา เช่น  แห่เทียนจำพรรษา ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือเป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีการแห่เทียนพรรษา และคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเพ่ือให้พุทธศาสนิกชน
ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 
        ประเพณีลอยกระทง  กำหนดจัดงานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ประเพณีลอย
กระทงเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งเป็นมรดกท่ีบรรพบุรุษถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี ในคืนวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ำ เดือน 12  เป็นการแสดงความเคารพ สำนึกคุณแหล่งน้ำและขอขมาต่อแม่น้ำ ลำ
คลองที่มีความผูกพันกับมนุษย์เรา การลอยกระทงนั้นบางคนยังอธิษฐานสิ่งที่ตนปรารถนาหรือเสี่ยงหายเกี่ยวกับชีวิต
ของตน และพร้อมกันนั้นยังเป็นการสร้างความสนุกสนานรื่นเริง เพลิดเพลินใจ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจึงได้จัดงาน
ประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ การประกวดขบวนแห่กระทง 
การประกวดนางนพมาศ มหรสพ ดนตรีและการแสดงของนักเรียนเป็นต้น    
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  3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น    
   เทศบาลเมิองปราจีนบุรี ใช้ภาษากลางในการสื่อสารในพื้นที่  มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
    - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - วัดแก้วพิจิตร แหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมตะวันตก 
     - พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติ   
  4)   OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    สมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
 
 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
   1)  น้ำ 
   - แม่น้ำ 1 สาย คือ แม่น้ำปราจีนบุรี 
   - คลอง 1 แห่ง คือ คลองดักลอบ คิดเป็นที่กักเก็บประมาณ 6,400 ลบ.ม.  
   2)  ป่าไม้  
    ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล 
  3)  ภูเขา  
    ไม่มีพ้ืนที่ภูเขาในเขตเทศบาล 
  4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้ำสาขา ของแม่น้ำบางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำ 
2 สาย คือ แม่น้ำหนุมาน และแม่น้ำพระปรง แม่น้ำปราจีนบุรีจะไหล ผ่านอำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปบรรจบกับแม่น้ำ
นครนายกที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้ำบางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย 

 (9) อื่น ๆ (ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) 
   1) ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ 
ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ มีพ้ืนที่ ๐.๗๒ ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล มีการ
เปลี่ยนแปลงเขต จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
          ครั้งที่ ๑ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ.๒๔๙๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๗๑ เล่มที่ ๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๓ มีพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเดิมเป็น ๒.๔ ตารางกิโลเมตร 
          ครั้งที่ ๒ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๙ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๓ ตอนที่ ๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น ๓.๘๘ ตารางกิโลเมตร 
          ครั้งที่ ๓ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๐ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มี
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น ๘.๓๔ ตารางกิโลเมตร 
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2) อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ 

ของเทศบาลเมืองไว้ ดังนี้ 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ 

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50 
(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
หมวด 2 

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอานาจและหน้าที่ในการ 

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
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 3) โครงสร้างส่วนราชการ 
 
 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบรีุ 

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบรีุ 

รองนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาลเมืองปราจีนบรีุ 

รองนายกเทศมนตรี

มนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

สถานธนานบุาล 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

กองชา่ง กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดล้อม 

กอง

ยทุธศาสตร์

และ

งบประมาณ 

กอง

การศกึษา 

กอง

สวสัดิการ

สงัคม 

กอง 

การเจ้าหน้า

ที 

กองคลงั 

เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ส านกัปลดั 

เทศบาล 
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 4) อัตรากำลัง /พนักงานเทศบาล 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) รายรับ/รายจ่ายเทศบาล  

ลำดับ ประเภท ระดับ จำนวน/คน อัตราว่าง 
1 บริหารท้องถิ่น  สูง 1 - 
2 บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง กลาง 1 1 
3 อำนวยการ  ระดับกลาง กลาง 8 - 
4 อำนวยการ  ระดับต้น ต้น 12 6 
5 ศึกษานิเทศก์ คศ.1/คศ.2 - 1 
6 วิชาการ   ชำนาญการพิเศษ 1 1 
7 วิชาการ   ชำนาญการ 16 - 
8 วิชาการ   ปฎิบัติการ 11 - 
9 ทั่วไป ชำนาญงาน 18 10 
10 ทั่วไป ปฎิบัติงาน 13 - 
11 ลูกจ้างประจำ  9 -                          
12 พนักงานจ้างภารกิจ ตามวุฒิ (ป.ตรี) 7 14 
13 พนักงานจ้างภารกิจ ตามวุฒิ (วิชาชีพ) 39 1 
14 พนักงานจ้างภารกิจ ทักษะ 5 2 
15 พนักงานจ้างทั่วไป - 67 6 
16 พนักงานจ้างเหมา - - - 
 รวม  199 54 

รายรับ รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเกบ็    
หมวดภาษีอากร 11,502,511.69 9,248,700.00 9,573450.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,062,199.00 11,688,000.00 12,114,300.00 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 7,350,248.68 5,985,000.00 6,780,900.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 7,908,579.25 8,100,000.00 8,100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,850.00 73,00.00 272,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 36871388.62 35,094,700.00 36,840,650.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 77,352,908.22 69,500,000.00 76,100,000.00 
         รวมรายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วให้จัดสรรให้
อปท 

77,352,908.22 69,500,000.00 76,100,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 161,385,085.00 177,695,730.00 158,535,900.00 
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   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

161,385,085.00 177,695,730.00 158,535,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์    
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์ - -  
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - -  

รวม 257,609,3813.84 282,290,430.00 271,476,550.00 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 33,640,605.24 39,234,280.00 36,674,980.00 
งบบุคลากร 124,311,455.32 153,371,090.00 142,498,290.00 
งบดำเนินงาน 67,318,588.86 75,858,440.00 66,956,280.00 
งบลงทุน 7,935,300.00 6,043,000.00 16,682,000.00 
งบรายจ่ายอื่น   1,000.00 
งบเงินอุดหนุน 7,780,00000 776000000 8,664,000.00   
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 240,985,949.42 28226681000 271,476,550.00 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566–2570) 

ของเทศบาลเมอืงปราจีนบุรี  อำเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

   
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความสอดคล้อง  
เชื ่อมโยงกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออก  
แผนพัฒนากลุ่มงานจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เป็นต้น  

    แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
เขตเทศบาล ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พราะราชบัญญัติเทศบาล 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา  ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี  ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของร ัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื ่อให ้บรรล ุว ิส ัยทัศน์ประเทศไทย  
ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
นำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง   ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง” เพื ่อความสุขของคนไทยทุกคน 
    
        

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สรุปย่อได้  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจำชาติ  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  6 ด้าน 
เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
           1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
           2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
           5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ 20 ปี 
1.ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 
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2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม 

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ 

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
   (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา 
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร 

จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีไว้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของ 
ประเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางเศษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

(1) ยึด หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
(2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
(3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 

แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 
(4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน  

5 ปีแรก  และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ 
(5) ยึด หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐  

ยุทธศาสตร์  โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
3. การสร้างงความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
5. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
6. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
7. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
8. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
9. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา 
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3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออก จะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษา  

ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขัน
และสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่  ฐานการ
ผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษท่ีมี 
ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบ ให้ 

เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบิน
อู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุต  ระยะ ๓ ท่าเรือสัตหีบ 
รถไฟทางคู ่เชื ่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา -มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปา ภายในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับความ  ต้องการลงทุน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนใน 
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ เหมาะสม เป็นต้น  

3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ  
ต้องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด 
และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจาย 
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอ้ือต่อ การ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการ
ขยายตัวของ กรุงเทพฯ และการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การ
ให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน แห่งเอเชียโดย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบห่อ การ
แปรรูป และการจัดจำหน่าย  
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2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และ สระแก้ว  
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน ประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ ทันสมัย และพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่  
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ  วิธีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมง พ้ืนบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึง ความ 

ยั ่งยืนของแหล่งท่องเที ่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที ่ 

2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  
จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และอนุรักษ์
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยว เมืองเก่า โดยฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม การท่องเที่ยว สินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

3) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว 
อารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ๘.๕.๔  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศ 
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น ประตูและ 

ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ 
และอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น 
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ  การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์รวมถึงยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการและอ 
านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อำเภอโปุงน้ำร้อน จังหวัด 
จันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพื่อให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษให้มี 

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา  
1) บริหารจัดการน้ำเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมจันทบุรีตราด และสระแก้ว โดย 

ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้ำที่ 
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม  
การทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

2) ฟ้ืนฟูปา่ต้นน้ำให้เกดิความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝ้า 
ระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ  บริหารจัดการ
พ้ืนที่ปา่ของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม  

3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกำหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์ การใช้
ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟื้นฟู
ป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้ำ การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ำ พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และ
การทำประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก  

4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่น 
ละออง ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจใน
การปอ้งกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข  

5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลาง 
การค้าการท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ำสายหลักที่อยู่ ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ำระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ำพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง  
และ ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม  ประเภทการ
คัดแยกขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพื้นที่  อุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการลงทุนกำจัดให้
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก  

จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็น 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ในส่วนของ ภาค
ตะวันออก 2 ได้รับการกำหนดขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ของ
กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ของ
กลุ่มจังหวัด และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นปีงบประมาณแรก 
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วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ  

แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย  
โดยประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กำหนดประเด็นการ 

พัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จำนวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ  

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC  

และประเทศเพ่ือนบ้าน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร  

(ผลไม ้ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแต่ละ  

ประเด็นการพัฒนา 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาของ 

จังหวัดและประเด็นยุทธสาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด (วิสัยทัศน์ : VISION) 
สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายใจที่ดี อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  

เมืองสมุนไพรต้นแบบ 
โดยมีประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและ 

ยกระดับ การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  

1. วัตถุประสงค์:  
(1) ยกระดับสถานประกอบการและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
(2) ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้ความความปลอดภัยบนพ้ืนฐาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม  
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด:  
(1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนและประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์ 

จากโอกาสทางการค้าและ กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง  
(2) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
(3) การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน  
1.วัตถุประสงค์:  
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เก่ียวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่ 

จังหวัด เพ่ิมข้ึน  
      2. เป้าหมายและตัวชี้วัด:  

(1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
(2) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
(3) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้ 
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสม  

1.วัตถุประสงค์:  
เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  

ได้มาตรฐาน เป็น ที่ต้องการของตลาด  
2.เป้าหมายและตัวชี้วัด:  
ผลผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการ ของ 

ตลาด สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและ 

ยกระดับ การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  
1.วัตถุประสงค์:  
เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ 

ยอมรับในระดับประเทศสู่ระดับสากล  
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด:  
(1) การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
(2) การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ  
1. วัตถุประสงค์:  
(1) เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และประชาชนมี 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ 
(2) เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  

ป้องกันและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  
2.เป้าหมายและตัวชี้วัด:  
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ความเท่าเทียม และความ 

สมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนด

วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจงัหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2566 – 2570)  ดังนี้ 
        วิสัยทัศน์  “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาทุนสังคม ให้ประชาชน 

เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุสาหกรรมก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี” 
 ประเด็นการพัฒนา  4 ด้าน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
- วัตถุประสงค์  

เพื่อสร้างเสริมสังคมให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสนับสนุนบริการ
สาธารณสุข และบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคเพื่อบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง สืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ศิลปะ และจารีตประเพณี 

- แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคม 
 แห่งการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง  
6. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์    

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- วัตถุประสงค์  
     เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     เฝ้า

ระวัง และกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- แนวทางการพัฒนา  

       1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
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3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์   

   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย 

   สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรม
ก้าวหน้า 

- วัตถุประสงค์ 
     เพื ่อส ่งเสร ิมกิจกรรมการท่องเที ่ยว การผลิตส ินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย และ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน  
- แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนากลไกลการตลาดสำหรับสินค้า 
    การเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพในกระบวนการผลิต 
    สินค้าเกษตรปลอดภัย  
4. สนับสนุนกิจกรรมร่วมระหว่างสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชน 
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
- วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
- แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
    และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 
3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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(2) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้กำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ไว้ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์  
 “เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”  

“เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 
แยกประเด็นการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์  ได้ดังนี้ 
เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่    การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ในด้านต่าง ๆ 

- ด้านสังคม 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ท่ัวถึงและดีขึ้น 
- ด้านสวัสดิการแห่งรัฐ 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านการศึกษา 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น 
- ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ 
- ด้านการบริหารงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ด้านการให้บริการสาธารณะเพ่ือประชาชน 

2) ยุทธศาสตร์  
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นได้ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  (พ.ศ.2566 – 2570 ) 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตาม 

หลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 
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3) เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาตามวัตถุประสงค์และ 
การพัฒนาแยกตามประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อพัฒนาให้เเป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเป็นที่สนใจในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว 
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมจากรัฐอย่างทั่วถึง 
5. เพื่อให้ชุมชนได้รับการจัดระเบียบที่ดี  ประชาชนมีวินัย  มีความสามัคคี มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และ
ได้มาตรฐาน  
2. เพื ่อพัฒนาและปรับปรุง สภาพแวดล้อมภาย ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาล
สวยงาม น่าอยู่ 
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
4. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลใหม้ี
ความอุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา 
อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 

1.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 2. เพื่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 4 
การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ
การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 5 
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ให้
มีมาตรฐานและเพียงพอ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
2.เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง  
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4) ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัด   หมายถึง  เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดในการวัดระดับความสำเร็จของการนำโครงการ/กิจกรรม
ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฎิบัติ โดยได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น  2 ประเภท ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    มีค่าเป็นตัวเลข  เช่น ร้อยละ   จำนวน  น้ำหนักของงบประมาณ 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลผลิต 
ยุทธศาสตร์ 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน  
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมจากรัฐอย่างทั่วถึงร้อยละร้อย 
3. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการด้านมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์  
3. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง  
4. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ชุมชนเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 
4. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1.ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
2. ร้อยละของสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลสวยงาม น่าอยู่ 
3. จำนวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา 
อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 

1.ร้อยละของประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา และได้รับการศึกษามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. จำนวนวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน 
3. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านนันทการและการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ 4 
การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ
การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ 5 
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ให้

มีมาตรฐานและเพียงพอ 

1. ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
2. ร้อยละของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความเพียงพอและทั่วถึง  
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6) กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้บนพื ้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน 
3. แหล่งท่องเที ่ยวได้รับการพัฒนาและเป็นที ่สนใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว 
4. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมจากรัฐอย่างทั่วถึง 
5. ชุมชนได้รับการจัดระเบียบที่ดี  ประชาชนมีวินัย  มีความสามัคคี มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
6. ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1.ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้
มาตรฐาน  
2. สภาพแวดล้อมภาย ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม น่าอยู่ 
3. ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา 
อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 

1.ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 2. เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 4 
การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ
การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA  โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 5 
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 

1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน 
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเป็นที่สนใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว 
4. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมจากรัฐอย่างทั่วถึง 
5. ชุมชนได้รับการจัดระเบียบที่ดี  ประชาชนมีวินัย  มีความสามัคคี มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
6. ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งขึ้น 
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7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ได้กำหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นเป็นแผนการพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนด
กรอบและแนวทางการพัฒนา ให้หน่วยงานของเทศบาลต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “เมืองปราจีนบุรีน่า
อยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี  (พ.ศ.2566 – 2570 ) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตาม 

หลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 

 
 
 
 

8). ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1.ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และได้
มาตรฐาน  
2. สภาพแวดล้อมภาย ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม น่าอยู่ 
3. ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา 
อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการ 

1.ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 2. เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 4 
การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ
การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA  โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 5 
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ให้

มีมาตรฐานและเพียงพอ 

1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  
2. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง  
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  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3.) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

แผนยทุธศาสตร์ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนภาคตะวันออก 

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั 

แผนพฒันาจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 -2570) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
“เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 

           ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

         ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น 
                                 กีฬาและนันทนาการ 
           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 
 

 

แผนชมุชน 
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โดยข้อมูลจากการการเข้าประชุมประชาคม และแผนชุมชน ทำให้รับทราบปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนี้ 

ที่ ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 

1. 1. ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

1. ถนนชำรุด ถนนไมไ่ด้มาตรฐาน เปน็ถนนแคบ 
ทางเท้าชำรุดไม่มีไหล่ทางเดิน                                                                                                   
2.ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตนั หรือมีขนาดเล็ก 
3. ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด  และไม่ครอบคลุมพื้นที่                                            
5. ระบบนำ้ประปาไม่ครอบคลมุทุกชุมชน                                              
6.ระบบเสียงตามสาย/ไรส้าย ชำรุดบ่อยและไม่
เพียงพอ 
7. ระบบกล้องวงจรปดิมีไม่ครอบคลุมในเขตเทศบาล 

1. ถนนได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
2.ท่อระบายนำ้/รางระบายนำ้ได้รับการปรับปรุง 
ดูแล สามารถระบายน้ำได้ดี 
3. ไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างครอบคุลมพื้นที่                           
5. ระบบนำ้ประปาครอบคลุมทกุชุมชน                                              
6.มีระบบเสียงตามสาย/ไรส้าย เพียงพอ 
7. ระบบกล้องวงจรปดิครอบคลุมในเขตเทศบาล 

2. 2. ด้านเศรษฐกิจ 1.ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึน้            
2.ปัญหามีหนี้สิน    
3. ปัญหาคนว่างงาน           

1.ส่งเสริม ให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ ทีป่ระชาชน
สนใจ           

3. 3. ด้านสังคม 1.ปัญหาครอบครัว  สังคมไม่เข้มแข็ง                                                    
2.ปัญหาด้านคุณภาพการศีกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม3. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่                                                                     
3. ภัยธรรมชาติ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันครอบครัว 
2. พัฒนาคุณภาพการศีกษาให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริม สนับสนนุ อนุรักษ์ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
3. รณรงค์ เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในชุมมชน  
3. เตรียมพร้อม เฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

  1.ปัญหาการบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
3. สถานที่สำหรับเล่นกีฬา นนัทนาการ ไม่เพียงพอ 
 

1.ส่งเสริมสนับสนนุ การให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้ทั่วถึง 
3. จัดหาสถานทีส่ำหรับเลน่กีฬา นันทนาการ ให้
เพียงพอ 

 4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                     
2. ปัญหาผักตบชวา  วชัพืช                                                                  
3. สภาพคลองตื้นเขิน                                                                          
4. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง 

1. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม                      
2. ขุดลอกคลอง  
4. จัดระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง
ให้ถูกต้องหลักวิชาการและครบวงจร 

 5. ด้านการ
บริหารจัดการที่ด ี

1. องค์กรยังไม่มีความเข้มแข็งในหลักธรรมมาภิบาล 
2.พนักงานยงัขาดจิตสำนึกในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ 
3. สถานที่ปฎบิัติงานมีความคับแคบ ไม่สะอาด และ
เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย 

1. ส่งเสริมองค์กรให้มีความเข้มแข็งในหลักธรรม
มาภิบาล 
2.พัฒนาศักยภาพ พนักงานให้มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจิต
สาธารณะ 
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4. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญตอ่การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานทีป่ฎิบัติงานให้
เพียงพอ ต่อภารกิจ และรักษาสะอาด จัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัยในการปฎิบัติงาน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นรในทุกๆดา้นของการพัฒนา 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT  ANALYSIS) 
 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ  ของเทศบาล  รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล  ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของเทศบาลในปัจจุบัน  เพื ่อใช้ในการกำหนดงานต่อไป  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
ANALYSIS  เป็นเครื่องมือ 
  1. การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี  ความ
เข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ  ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ   เช่น  การบริหาร  
ระบบข้อมูล  อัตรากำลังบุคลากร  สถานะการคลัง  ภาพลักษณ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และทรัพยากรต่างๆ 
  2. การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย     
ความอ่อนแอ  ข้อจำกัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

  3. การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามี
สภาพเป็นอย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อเทศบาล  โดยต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
  4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อเทศบาล  โดยต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น   ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis   

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น SWOT  ANALYSIS  
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 เทศบาลมีอิสระในการกำหนดนโยบายการพัฒนา

ท้องถิ่น  การปกครอง การบริหารงานบุคคล 
การเงนิและการคลัง  

 มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น ในการปรับปรุงการบริการ 
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อ 
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รองรับความเจริญที่มีการขยายตัวทางด้าน 
เศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง 
ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น 

 เทศบาลมีโครงสร้างส่วนราชการหลัก  รองรับ
ภารกิจครอบคลุมทุกด้าน ตามอำนาจหน้าที่ ใน
การให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ 

 บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้องใช้
ทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่ รวมทั้งระบบการบริการที่มี
เทคนิคและ เทคโนโลยีสมัยใหม่  

 มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ครอบคลุมทุกด้าน 

 ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
ตนเองในการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ภายในท้องถิ่นและเข้าใจว่าเป็นอำนาจ 
หน้าที่ของเทศบาลเมือง 

 มีผู้นำชุมชนที่มีจิตสาธารณะพร้อมทำงานด้าน
สาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 

 ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ 
ปัญหาน้ำท่วมขงั 

 เป็นองค์กรที่สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีเอกภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และ สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 ประชากรมีการแบ่งพรรค แบ่งพวก 
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองท้องถิ่น 

 ที่ตั้งของเทศบาลมีความเหมาะสมในการให้บริการ  อาคารสำนักงานเก่ามีความคับแคบ ไม่เป็น
สัดส่วน  

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หลากหลาย
ช่องทาง 

 ระบบหอกระจายข่าว มีข้อจำกัดเนื่องจาก
เป็นชุมชนเมือง เกิดการชำรุดเสียหายบ่อย 

โอกาส  (Opportunity = O อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat = T)   
 รัฐบาลกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ ตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอน การ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 เพ่ือให้ สอดคล้องกับการกำหนด
อำนาจและหน้าที่ 

 มีประชากรแฝงอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเป็น
จำนวนมาก เช่น แรงงานต่างด้าว เด็ก 
นักเรียน  นักศึกษาท่ีมาศึกษาในพ้ืนที่ เข้า
มาเช่า หอพักหรือบ้านพักอยู่ทำให้ยากต่อ
การควบคุมดูแลความปลอดภัย และโรคภัย
คุกคามภายในเขตเมือง เนื่องจาก ไม่มี
ทะเบียนประวัติที่ชัดเจน 

 รัฐบาลให้การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อให้การมี การดำเนินการที่
ทันสมัย เป็นระบบ มีการปรับปรุง ระบบ
ฐานข้อมูล 

 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 
และ ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาล เมืองมีงบประมาณไม่
เพียงพอ 

 หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงบประมาณได้โดยตรง 

 เทศบาลเมืองมีข้อจำกัดในการดำเนิน
โครงการ ขนาดใหญ่ 
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 เป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจ มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบ
ทำให้มีโอกาสจัดเก็บรายเพ่ิม เพ่ือใช้เป็น
งบประมาณในการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

 มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ ในแต่ละปีมากกว่างบประมาณ 
ที่มีอยู่ ทำให้การประเมินผลแผนพัฒนาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 เทศบาลเมืองให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาที่ถูกทิศทางและ เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการ 
ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เก่ียวข้อง แยกเป็น  ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 1. ประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  มีการวางผังเมืองแบบจริงจังแต่ยังขาดงบประมาณดำเนินการ 
  1.2  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในบางพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ยังไม่ทั่วถึงต้องอาศัยระยะเวลา 
ในการพัฒนา 
  1.3  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกก่อสร้างขึ้นในแต่ละปี  ยังให้ความสำคัญในการดูแล 
บำรุง  รักษาให้เป็นประจำไม่ดีเท่าท่ีควร  ดังนั้นควรมีการดำเนินการตรวจเช็คสภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความปลอดภัย  และป้องกันการชำรุดก่อนเวลาอันควร 
 2.ประเด็นปัญหาด้านการศึกษา 
  2.1  เทศบาลยังขาดบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่  ทำให้การจัด 
กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษายังไม่ครอบคลุมในทุกเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
  2.2   ค่านิยมของประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา  เพราะการสนับสนุนให้
บุตรหลานทำงานจะมีรายได้ที่ดีกว่า 
  2.3  ประชาชนบางส่วนยังคงมีฐานะยากจน ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของ
บุตรหลานได้ 
 3. ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
  3.1.  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
    3.1.1  เทศบาลยังขาดบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางสาธารณสุขหลายด้าน 
การบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อแก่ ประชาชนโดยส่วนรวมยังไม่ไดผ้ลดี
เท่าท่ีควร 
      3.1.2 กลุ่มอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข  ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเทศบาลต้องเข้าไปดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้  ประสบการณ์ และ  สร้างจิตสำนึกใน การ
ปฏิบัติงาน 
      3.1.3  เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นเขตร้อน ชื้น และเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด  ทำให้การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อยากยิ่ง ประชาชนและเยาวชน ยังไม่ให้
ความสำคัญใน การป้องกัน ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและค่อนข้างทำได้ยาก     
 3.2  ปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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   3.2.1   บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการของเทศบาลยังไม่เพียงพอ ทำให้   การบริหาร
จัดการยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจและขาดความต่อเนื่อง  เทศบาลควรดำเนินการ สรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพ่ือดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้
บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ 
   3.2.2   ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย  เล่นกีฬา  และทำกิจกรรมนันทนาการ  ซึ่งเทศบาลต้องดำเนินการรณรงค์  ส่งเสริม 
ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการในลักษณะของ
ความต่อเนื่อง และมีการควบคุม  ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
   3.2.3  ข้อจำกัดและความจำเป็นของประชาชนในบางกลุ่ม  เช่น  กลุ่มอาชีพค้าขาย    ฯลฯ 
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 3.3  ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม 
   3.3.1   มีบุคลากรในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาล  น้อยไม่เพียงพอ ทำให้
การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจและยังให้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่มาก
เท่าที่ควร 
   3.3.2   กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ     กลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ กลุ่มเด็ก
นักเรียนที่มีฐานะยากจน  ฯลฯ  มีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาความยากจน  เทศบาลต้องดำเนินการวางแผนแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่างมีระบบ 
   3.3.3  อุปสรรคทางด้านระเบียบ - กฎหมายของท้องถิ่น  และภารกิจถ่ายโอน  ยังไม่เปิด
โอกาส ให้เทศบาลเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้อย่างเต็มที่    
 3.4 ปัญหาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
   3.4.1   คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของชุมชนในกลุ่มองค์กรชุมชน  ยังต้องได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  อาทิเช่น  บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการภายในชุมชน  การประสานงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงประชาชนในชุมชนที่ควรจะมีความรู้ในการ
คัดเลือกผู้นำที่ด ีการรู้จักติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำ  ตลอดจนการมีความรู้สึก  การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน อันจะส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถ แก้ไขปัญหา  พัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
อย่างสมบูรณ ์
   3.4.2   กิจกรรมที่สามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากับเทศบาลตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้  ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจ ซึ่งเทศบาลควรดำเนินการ โดยส่วน  การงานต่างๆ
ของเทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้   
 3.5 ปัญหาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.5.1   หน่วยงานและประชาชนในบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญที่จะร่วมกันอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   5.2  โครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเทศบาลในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 3.6  ปัญหาด้านความม่ันคงและปลอดภัย 
   3.6.1   การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ของเทศบาลยังไม่เพียงพอและครอบคลุมเท่าที่ควร  เช่น  ด้านการจัดกิจกรรมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เทศบาล  การฝึกอบรม  อปพร.  การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
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   3.6.2   ควรสร้างและปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการเฝ้าระวังภัย  การป้องกัน และแก้ไข 
ปัญหาในเบื้องต้นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนของตนเอง 
 3.7  ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.7.1  การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในทุกด้านไม่
ว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตลอดจน สถานที่ในการปฏิบัติงานต้องอาศัย
ระยะเวลาในการพัฒนา  เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของเทศบาลในภารกิจที่มีมากขึ้น 
   3.7.2   ข้อจำกัดทางด้านระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น เป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุน
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการให้การ สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัคร
ของเทศบาล เช่น อปพร.  
   3.7.3   ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  การกีดขวางการดับ เพลิงของประชาชน  การไม่
รู้จักป้องกันในเบื้องต้น  รวมถึงวิธีการแจ้งเหตุเมื่อเกิด เหตุการณ์จริง 
 4.ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   4.1   ภารกิจด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวบางด้านต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  เช่น การ
พัฒนาตลาดริมน้ำ การปรับภูมิทัศน์  การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก  ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนตามระเบียบกฎหมาย 
   4.2  ขาดพ้ืนที่สำหรับจัดการค้า  จึงมีการตั้งแผงลอยบนทางเท้าและผิวจราจร  กีดขวาง 
การสัญจรไปมาของประชาชน  และร้านค้าบางแห่งตั้งวางสินค้า และการรุกล้ำ สร้างความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง   
   4.3  การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้า OTOP ยังไม่ครอบคลุมทุกแนวทางโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสำรวจและหาตลาดสินค้า  รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มอาชีพ 
   4.4   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดปราจีนบุรี  ส่งผลให้มีร้านและที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นจุดเริ่มของปัญหาความแออัด  
ปัญหามลพิษ ที่เทศบาลต้องวางมาตรการรองรับ 
 5.ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
        5.1  ประชาชนในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวบางส่วนยังขาดความรู้  ขาดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
   5.2  เทศบาลยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์  สถานที่ และการวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีต้องใช้วงเงิน
งบประมาณท่ีค่อนข้างมาก และต้องมาจากการประสานความร่วมมือของหลายหน่วยงาน 

5.3  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
 
 
 
  
 6.ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร 

6.1  ปัญหาที่เกี่ยวกับบุคลากร 
6.1.1 บุคลากรบางส่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และขาดความรับผิด ไม่มีจิต 

สาธารณะในองค์กร 
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    6.1.2  บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในบางส่วน ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ือประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาองค์กรได้ดีเท่าที่ควร 
       6.1.3 เทศบาลยังมีการติดตามและประเมินผลด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ไม่มากเท่าที่ควร 
       6.2 ปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
   6.2.1  บางส่วนการงานยังขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ อัน
เนื่องมาจาก ภารกิจหน้าที่ที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
   6.2.2  การได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงตาม
ความต้องการของแต่ละส่วนการงานที่ได้กำหนดไว้ 
   6.2.3  การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการปฏิบัติงานยังไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควร 
   6.2.4  การดูแลและรักษาทรัพย์สินส่วนรวม ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร 
     6.3 ปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าที่และประสานงานภายในองค์กร 
   6.3.1  ส่วนการงานที่ได้รับการประสานงาน ยังไม่สามารถนำลักษณะของงานที่ถูกแจ้ง
ประสานไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 
   6.3.2  การมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในหน้าที่บางอย่าง ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
เช่น ความไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณของโครงการและวิธีการปฏิบัติงานทางราชการตาม
ข้อบังคับตามกฎหมาย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ สร้างความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
      6.4 ปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าที่และประสานงานภายนอกองค์กร 
    6.4.1  การให้ความสำคัญในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอื่นยังไม่มีและยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
    6.4.2  การไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างที่ควรจะเป็น 
    6.4.3  ข้อจำกัดทางระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุนหรือ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
      6.5 ปัญหาด้านการให้บริการประชาชน 
    6.5.1 เทศบาลมีอาคาร สถานปฎิบัติงานและให้บริการ ที่คับแคบ มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ  
    6.5.2 พนักงานผู้ให้บริการยังไม่เข้าใจ หลักการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการ 
    6.5.3  ยังมีประชาชนในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลใน
การจัดทำและให้บริการสาธารณะ 

  6.5.4  ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือดีเท่าที่ควร เช่น ประชาชนผู้หลีกเลี่ยง
ภาษีการก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตตามระเบียบฯ  ฯลฯ 
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ส่วนที่  3 

การนำแผนงานพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฎิบตัิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 การนำแผนงานพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฎิบัติ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง 
 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย ์ กองสาธารณสุขฯ 
โรงรับจำนำ 

กองช่าง 
 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด 

บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด ฝ่ายป้องกนั 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด 
การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสต์ฯ 

2 ยุทธศาสตร์ที่  2   
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมอย่างยั่งยืน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 
 

กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ที่  3   
การพัฒนาและส่งเสริม 
การศึกษา อนุรักษ์
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
กีฬาและ                    
นันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา โรงเรียน 
ในสังกัด 

บริการชุมชนและสังคม 
 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา โรงเรียน 
ในสังกัด 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาองค์กร 
บุคลากรและการ
บริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
กองคลัง 
กองการเจ้าหน้าที่ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ทุกส่วนราชการ 

5 ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ให้มี
มาตรฐานและเพียงพอ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

เคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง กองสาธารณสุข 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองสาธารณสุข 
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