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1 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565  

สวนที่ 1 ขอมลูเพื่อการพัฒนา 
 

1. ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต  
จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยูชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกของอาวไทย       

อยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 3,961,250 ไร คิดเปนรอยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออกและเทากับรอยละ 1.8 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวังสมบูรณ 
 อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 
 ทิศใต  ทะเลอาวไทย (มีแนวชายฝงทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร)  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง 
 ราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร) 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเขาชะเมา อําเภอแกลงจังหวัดระยอง และอําเภอบอทอง  
 จังหวัดชลบุรี 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้  

(1) ปาไม ภูเขา และเนินสูง อยูทางดานเหนือและตะวันออกของจังหวัด ไดแก อําเภอแกงหางแมว 
อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน และตอนบนของอําเภอขลุง มีจุดสูงสุดของ
จังหวัดอยูท่ียอดเขาสอยดาวใต ซึ่งเปนยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีความสูง 1,675 เมตร 
และมีเขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา และเขตรักษาพันธุสัตวปา คิดเปนรอยละ 29.42 

(2) ที่ราบสลับภูเขา อยูตอนกลางของจังหวัด ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
ตอนบนของอําเภอทาใหม อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลมสิงห คิดเปนรอยละ75.04  

(3) ที่ราบฝงทะเล  ไดแก พ้ืนที่อําเภอนายายอาม ตอนลางของอําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห และ
อําเภอขลุง มีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลสลับดวยเนินเขา และบริเวณปาชายเลน คิดเปนรอยละ 5.54  

จังหวัดจันทบุรีมีแมน้ําที่สําคัญ 4 สาย คือ  
(1) แมน้ําจันทบุรี มีตนกําเนิดจากเขาสอยดาวใตในเขตอําเภอโปงน้ํารอน และเขาสามงาม เขาชะอม

ในเขตอําเภอมะขาม ไหลผานอําเภอเมืองจันทบุรี ออกสูอาวไทยในเขตอําเภอแหลมสิงห ระยะทางประมาณ 
123 กิโลเมตร  

(2) แมน้ําพังราด ประกอบดวยลําน้ําสายสั้นในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และ อําเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแลวไหลออกสูปากน้ําพังราด เปนแนวเขตระหวางจังหวัดระยองและ
จันทบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  

(3) แมน้ําเวฬุ มีตนกําเนิดจากเขาชะอม เขามะกอก และ เขาสระบาป ไหลผานอําเภอขลุงและ              
ออกทะเลทางเกาะจิก อําเภอขลุง ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร 

(4) แมน้ําวังโตนด ประกอบดวย 2 สาขา คือ คลองโตนด และคลองประแกต ไหลออกสูทะเลที ่
บานปากน้ําแขมหนู อําเภอทาใหม ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร 

 
 



 

 
 

ภาพที่ 1 : แสดงอาณาเขต และสภาพภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี
 

 

  ที่มา :สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเมืองรอน 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
เซลเซียสเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 
ตรวจวัดได 8.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 

 ฤดูหนาว  เริ่ มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึ งกลางเดือนกุมภาพันธ  ซึ่ ง เปนช วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขามา
ปกคลุมประเทศไทย แตเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยูในละติจูดที่ต่ํา และมีพื้นที่ติด
อิทธิพลจากลมทะเลทําใหอากาศไมหนาวเย็นมากนัก

 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ

แสดงอาณาเขต และสภาพภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุร ี

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเมืองรอน (Tropical Monsoon Climate
เนื่องจากไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 

าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได 
2542 สวนอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ํา

องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2497 ประกอบดวย 3 ฤดูกาล 
เริ่ มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึ งกลางเดือนกุมภาพันธ  ซึ่ ง เปนช วงของมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขามา
ปกคลุมประเทศไทย แตเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยูในละติจูดที่ต่ํา และมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝงทะเลซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากลมทะเลทําใหอากาศไมหนาวเย็นมากนัก 

2 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565  

Tropical Monsoon Climate) 
เนื่องจากไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.4 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได 38.8 องศา
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําที่สุดที่เคย

เริ่ มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึ งกลางเดือนกุมภาพันธ  ซึ่ ง เปนช วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนเขามา 

บริเวณชายฝงทะเลซึ่งไดรับ



 

 
 

3 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565  

 
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเขาสูฤดูรอนอากาศ           

จะรอนขึ้นแตไดรับกระแสลมจากทะเล ทําใหอากาศไมรอนอบอาวมากนัก 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต              

พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผานอาวไทยเขาสูภาคตะวันออก ทําให
อากาศจะชุมชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป  

 จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีฝนมากของประเทศไทย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเปน
เทือกเขาสูง บริเวณที่อยูดานหนาของทิวเขาจะเกิดลักษณะฝนภูเขาตกอยูเสมอ ลักษณะดังกลาวอาจทําให
เกิดน้ําปาไหลหลากรุนแรง เขาทวมพื้นที่ใกลเคียงและบริเวณตัวเมืองได ประกอบอยูใกลทะเลจึงไดรับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ ทําใหมีฝนตกชุกท่ัวไปบริเวณอําเภอเมือง อําเภอทาใหม อําเภอ
แหลมสิงห และอําเภอขลุงซึ่งเปนบริเวณชายฝงทะเลดานรับลม 

 สําหรับพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูบริเวณจังหวัดจันทบุรีสวนใหญเปนพายุดีเปรสชันมี
แหลงกําเนิดจากทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก โดยเคลื่อนผานประเทศเวียดนาม 
ลาว และกัมพูชา เขาสูประเทศไทย ซึ่งสงผลใหมีลมแรง ฝนตกหนัก และทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมขึ้นไดใน 
บางพ้ืนที่  

 

ตารางท่ี 1 : สถิติปริมาณน้ําฝน และสถิติอุณหภูมขิองจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2557 - 2561 
 

รายการ/ป พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ฝนรวม (มิลลิเมตร) 2,768.7 2,721.4 3,449.4 3,681.6 2,402.20 

จํานวนวันฝนตก (วัน) 159 157 168 176 178 
ฝนสูงสุด (มลิลิเมตร) 141.5 197.1 181.7 131.9 226.5 
อุณหภูมิสูงสุด (˚C) 36.4 36.0 37.0 36.5 36.2 
อุณหภูมิต่ําสุด (˚C) 15.1 18.2 15.4 16.0 18.2 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

1.4 การใชประโยชนที่ดิน 
 การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดจันทบุรี จากขอมูลการใชที่ดินรายจังหวัดของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา
ในป พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2559 มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
เพิ่มขึ้น แสดงวามีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับจํานวนประชากรของจังหวัดจันทบุรีที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ป พ.ศ. 2561 พบวามีพื้นที่
ทางเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไมยืนตนที่มีปริมาณการปลูกเพิ่มมากขึ้น สําหรับพื้นที่ปาและพื้นที่แหลงน้ํา 
พบวา มีปริมาณลดลงไมมาก 



 

 
 

4 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565  

ที่มา : กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2561 
 

ภาพที่ 2 : แผนที่การใชที่ดินจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2561 
 

ตารางที่ 2: การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2559 และ ป พ.ศ. 2561 

ประเภทการใชที่ดิน 
พ.ศ. 2559 พ.ศ.2561 รอยละการ 

เปลี่ยนแปลง เนื้อที่ (ไร) รอยละ เนื้อที่ (ไร) รอยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 136,081 3.44 142,753 3.59 +0.15 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 136,081 3.44 142,753 3.59 +0.15 

พื้นที่เกษตรกรรม  2,251,610 56.85 2,256,479 56.97 -0.12 
พื้นที่นา 61,453 1.56 53,461 1.35 -0.21 
พืชไร 104,514 2.64 103,542 2.62 -0.02 
ไมยืนตน 870,962 22.00 889,151 22.44 +0.44 
ไมผล 1,039,201 26.22 1,036,271 26.16 -0.06 
พืชสวน 8,108 0.20 8,018 0.20 0 
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 896 0.03 962 0.03 0 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 116,476 4.20 165,074 4.17 -0.03 

พื้นที่ปาไม  1,312,893 33.14 1,310,001  33.07 -0.07 
ปาสมบูรณ 1,296,571 32.74 1,296,215  32.72 -0.02 
ปารอสภาพฟนฟ ู 16,322 0.40 13,786 0.35 -0.05 

พื้นที่น้ํา  131,706 3.33 129,728 3.28 -0.05 
พื้นที่แหลงน้ํา 131,706 3.33 129,728 3.28 -0.05 

พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 128,960 3.24 122,289 3.09 -0.15 
พืน้ที่ลุม 25,832 0.65 2,6370 0.67 +0.02 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 103,128 2.59 9,5919 2.42 -0.17 

รวมทั้งหมด 3,961,250 100 3,961,250 100  
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1.5 โครงสรางพื้นฐาน 
(1) การคมนาคม  

จังหวัดจันทบุรี มีการคมนาคมทางบกเพียงอยางเดียว การติดตอระหวางจังหวัดกับจังหวัด หรือ
อําเภอกับอําเภอเปนไปดวยความสะดวก เพราะมีเสนทางคมนาคมเชื่อมติดตอกัน มีถนนสายหลักและ
โครงขายที่สําคัญ ดังนี้ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา – หาดเล็ก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของถนน
ทางหลวงสายเอเชีย AH123 (ระยอง-บานหาดเล็ก) เขาสูจังหวัดจันทบุรี ผานอําเภอนายายอาม  อําเภอทา
ใหม อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง เขาสูจังหวัดตราด 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 317  สายปากแซง (จันทบุรี) – สระแกว เริ่มจากถนนสุขุมวิทหลัก
กิโลเมตร 333 ที่อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผานอําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว และอําเภอโปงน้ํา
รอน เขาสูจังหวัดสระแกว  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 316 (ถนนรักศักดิ์ชมูล) สายเขาไรยา–จันทบุรี เปนทางหลวง
ทองถิ่นของจังหวัดจันทบุรี เสนทางหลักท่ีใชเดินทางเขาสูตัวเมืองจันทบุรี  

โครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 317(โปงน้ํารอน) – ชายแดน/กัมพูชา (บานแหลม) 

โครงขายถนนเพื่อการทองเที่ยวชายฝงทะเลระดับสากลอยางยั่งยืน (Scenic Route) ทาง
หลวงชนบทสาย รย. 3736 หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เขาสูจังหวัดจันทบุรี โดยผานหาดคุงวิมาน จุดชม
วิวเนินนางพญา อําเภอนายายอาม ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห) ขาม
สะพานปากแมน้ําจันทบุรี ผานคุกข้ีไก เลาะไปตามแนวชายทะเลแหลมสิงห แลวสิ้นสุดที่สามแยกเฉลิมบูรพา
ชลทิตจุดตัดทางหลวงแผนดิน 3149 อําเภอแหลมสิงห 

ปจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีสายทางที่อยูภายใตการดูแลของ 
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 37 สายทาง ระยะทาง 627.111 กิโลเมตร             

โดยสวนใหญเปนถนนลาดยาง  
แขวงทางหลวงจันทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 19 สายทาง 25 ตอนควบคุม ระยะทาง 466.466 

กิโลเมตร โดยทัง้หมดเปนถนนลาดยาง  
องคกรปกครองส วนทองถิ่น จากระบบฐานขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปจจุบันพบวา มีจํานวนถนหนลูกรัง 3,582 สาย ถนนลาดยาง 1,338 สาย 
ถนนคอนกรีต 2,972 สาย และถนนอื่นๆ จํานวน 367 สาย  
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ภาพที่ 3 : แผนที่โครงขายถนนจังหวัดจันทบุรี 
 

ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี, 2562 

                            ทางหลวงแผนดนิ 
                            ทางหลวงชนบท 

ถนนทองถิน่ (บางสวน) 
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ที่มา : สถิติจังหวัดจันทบรุ,ี 2561 
 

(2) ไฟฟา 
 ปจจุบันการใหบริการกระแสไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการกระแสไฟฟาแกประชาชนครบทุก

อําเภอแลว โดยมีสถานีจายกระแสไฟฟาจํานวน 7 แหง สามารถจายพลังไฟฟาไดสูงสุด จํานวน 270 เมกกะวัตต 
มีจํานวนหมูบานที่มีไฟฟาใชแลวรวม 719 หมูบาน 203,246 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 98.35 ของหมูบาน
ทั้งหมด หรือรอยละ 87.14 ของครัวเรือนทั้งหมด คงเหลือครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช จํานวน 2,728 ครัวเรือน 

 

ตารางที่ 3 : ขอมูลผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟาของจังหวัดจันทบุรี ในป พ.ศ. 2561  

อําเภอ 
จํานวนผูใช
ไฟฟา (ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกจิและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อื่น ๆ 

เมืองจันทบุรี 63,837 36.43 15.42 19.30 1.44 0.28 

ขลุง 25,445 9.61 4.38 5.18 0.01 0.04 

ทาใหม 41,296 19.93 9.10 9.59 1.17 0.07 

โปงน้ํารอน 11,736 8.08 2.17 5.84 0.03 0.04 

มะขาม 18,850 5.90 3.54 2.19 0.10 0.06 

แหลมสิงห 11,263 9.66 2.34 7.20 0.11 0.02 

สอยดาว 30,034 14.09 5.09 8.84 0.04 0.11 

แกงหางแมว 9,542 1.92 1.61 0.29 -- 0.01 

นายายอาม 20,437 8.93 3.73 5.12 0.02 0.05 

เขาคิชฌกฏู 15,879 4.66 3.41 1.13 0.10 0.02 

รวม 248,319 199.20 50.79 64.70 30.10 0.70 
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี, 2562 
 

(3) ประปา 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และสาขาขลุง รับผิดชอบการจําหนายน้ําประปาในพ้ืนที่

จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ใหบริการ 151 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีผูใชน้ํา จํานวน 64,980 ราย และจากระบบ
ฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พบวา จังหวัดจันทบุรีมีจํานวนครัวเรือนที่
มีน้ําประปาใช 153,639 ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนที่ยังไมมีน้ําประปาใช 43,811 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 4: สถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิต และการจําหนายของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี 
ปงบประมาณพ.ศ. 2558 - 2561 

รายการ/ป พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ผูใชน้ํา (ราย) 58,035 53,451 55,412 64,980 
กําลังการผลิต (ลูกบาศกเมตร) 22,502,600 22,663,200 22,750,800 21,748,734 
ปริมาณน้ําที่ผลิตได (ลูกบาศกเมตร) 16,865,045 20,770,927 17,945,297 18,978,722 
ปริมาณน้ําท่ีจําหนายแกผูใช (ลกูบาศกเมตร) 14,149,009 13,523,604 13,532,431 3,027,035 
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(4) อินเตอรเน็ต 
จังหวัดจันทบุรีมีผูใหบริการอินเตอรเน็ต ดังนี้ 
ผูใหบริการเอกชน 
TOT  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ความเร็วอินเตอรเน็ตสูงสุดของบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber optic) ในเขตพ้ืนที่ จ.จันทบุรี : 1Gbps/500 Mbps 
CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)ความเร็วอินเตอรเน็ตสูงสุดของ 

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี :  
1Gbps /500 Mbps 

TRUE ทรู คอรปอเรชั่นความเร็วอินเตอรเน็ตสูงสุดของบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผาน
โครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber optic) ในเขตพ้ืนที่ จ.จันทบุรี : 200/50 Mbps 

3BB บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด ความเร็วอินเตอรเน็ตสูงสุดของบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber optic)  ในเขตพ้ืนที่ จ.จันทบุรี : 1,000/100 Mbps 

AIS  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิสความเร็วอินเตอรเน็ตสูงสุดของบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber optic)  ในเขตพ้ืนที่ จ.จันทบุรี : 500/100 Mbps 

CTV บริษัท เคเบิล ทีวี จันทบุรี จํากัดความเร็วอินเตอรเน็ตสูงสุดของบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber optic)  ในเขตพ้ืนที่ จ.จันทบุรี : 50/20 Mbps 

ผูใหบริการภาครัฐ 
เน็ตประชารัฐ เปนการยกระดับโครงสรางพื้นฐาน ดวยการขยายโครงขายอินเทอรเน็ต ใหเขาถึง

หมูบานเปาหมายในพื้นที่หางไกลที่ยังไมมีโอกาสเขาถึงบริการของภาครัฐ โดยมีคุณสมบัติของอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10Mbps ในรูปแบบสัญญาณเคเบิลใยแกวนําแสง FTTx สําหรับใชประโยชนใน
ชุมชนโดยไมมีคาใชจาย โดยมีการติดตั้งจํานวน 24,700 หมูบาน ครอบคลุมทั่วประเทศ  

สําหรับป พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐกระจายครบทุกอําเภอ จํานวน 221 
หมูบาน จากท้ังหมด 728 หมูบาน โดยมีสํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

จากขอมูลทางสถิติพบวา ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2559 – 2561) จังหวัดจันทบุรีมีสัดสวนผูใช
อินเตอรเน็ตตอจํานวนประชากร ดังนี้ ในป 2559 รอยละ 52.24 ป 2560 รอยละ 56.42 2558 และในป 
2561 รอยละ 60.90 จะเห็นไดวาประชากรในจังหวัดมีการใชงานอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น 



 

 
 

2.ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

2.1 ดานเศรษฐกิจ 
(1) โครงสรางดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
 โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอ

รวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) ในป พ

บริการ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 36 

ภาพที่ 4 : แสดงสัดสวนโครงสรางการผลิต

(2) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
จังหวัดจันทบุรีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 

138,443ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
จัดอยูอันดับที่ 21 ของประเทศ โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดจันทบุรีอยูในภาคการเกษตร
จํานวน 80,326 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
44.60 ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดตอหัว 
จัดอยูอันดับที่ 14 ของประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น
16 ของประเทศ 

เนื่องจากการผลิตภาคเกษตรมีสัดสวนรอยละ 
รอยละ 22.95 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 
(ทุเรียน ลําไย มังคุด) สําหรับการผลิตภาคนอกเกษตร มีสัดสวนรอยละ 
ขยายตัวสูงรอยละ 14.70 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ

โครงสรางดานเศรษฐกิจของจังหวัด  
โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยูกับภาคการเกษตรเปนสําคัญ โดยผลิตภัณฑมวล

ในป พ.ศ. 2560 มีสัดสวนภาคการเกษตร รอยละ 58 

36 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6  

แสดงสัดสวนโครงสรางการผลิต ป พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจําป ของจังหวัดจันทบุรี

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) 
จังหวัดจันทบุรีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP)  ณ ราคาประจําป ในป พ

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.89 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (15,
ของประเทศ โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดจันทบุรีอยูในภาคการเกษตร

ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.02 และภาคนอกเกษตรจํานวน 58,116 ลานบาท คิดเปนรอยละ
ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดตอหัว (GPP Per Capita) มีมูลคา 254,

เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีมูลคา 205,522.15 บาทตอคนตอป จัดอยูอันดับที่ 

เนื่องจากการผลิตภาคเกษตรมีสัดสวนรอยละ 58.02 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ขยายตัวสูง
เทียบกับที่ลดลงรอยละ -6.73 ในป 2559 ผลผลิตสําคัญที่ขยายตัวสูง ไดแก ไมผล 

สําหรับการผลิตภาคนอกเกษตร มีสัดสวนรอยละ 41.98 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
เทียบกับการขยายตัวรอยละ 7.94 ในป 2559 

  

ภาคการเกษตร 
(API), 58

ภาคอุตสาหกรรม 
(IPI), 6

ภาคบริการ 
(SI), 36

9 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565  

ยูกับภาคการเกษตรเปนสําคัญ โดยผลิตภัณฑมวล

58 รองลงมาเปนภาค

ของจังหวัดจันทบุรี 

 

ณ ราคาประจําป ในป พ.ศ. 2560 เทากับ
,451,959 ลานบาท)  

ของประเทศ โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดจันทบุรีอยูในภาคการเกษตร  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 

,582 บาทตอคนตอป 
บาทตอคนตอป จัดอยูอันดับที่ 

ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ขยายตัวสูง
ผลผลิตสําคัญที่ขยายตัวสูง ไดแก ไมผล  

ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
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ตารางที ่5 : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม อัตราการขยายตัว และ โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีประจําป พ.ศ. 2558 – 2560 
รายการ  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (ลานบาท) สัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจ  

ณ ราคาประจําป 
อัตราการขยายตัว 

ณ ราคาคงที่ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ภาคเกษตร 59,221 60,440 80,326 56.88 54.63 58.02 -7.28 -6.73 22.95 
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 59,221 60,440 80,326 56.88 54.63 58.02 -7.28 -6.73 22.95 
ภาคนอกเกษตร 44,895 50,196 58,116 43.12 45.37 41.98 7.65 7.94 14.70 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 230 357 255 0.22 0.32 0.18 -1.67 23.76 -29.00 
การผลิต 5,204 5,680 7,062 5.00 5.13 5.10 1.12 4.89 21.15 
ไฟฟา กาซไอน้ํา และระบบปรับอากาศ 1,186 1,236 1,276 1.14 1.12 0.92 -1.07 6.74 1.94 
การจัดหาน้ําการจัดการ และ 
การบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และ 
สิ่งปฏิกูล 

224 229 257 0.21 0.21 0.19 7.59 2.47 1.87 

การกอสราง 3,078 3,749 3,115 2.96 3.39 2.25 32.60 24.79 -18.23 
การขายสงและการขายปลีก 
การซอมยานยนต และจักรยานยนต 

15,427 17,577 23,193 14.82 15.89 16.75 10.36 6.53 32.14 

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 1,474 1,745 2,185 1.42 1.58 1.58 1.87 15.74 24.38 
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 678 740 1,000 0.65 0.67 0.72 9.67 1.60 25.97 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 611 425 451 0.59 0.38 0.33 21.22 -31.17 5.75 
กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

4,473 5,218 5,500 4.30 4.72 3.97 8.80 15.93 6.89 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 2,162 2,541 2,539 2.08 2.30 1.83 2.65 17.95 -0.02 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร 
และเทคนิค 

88 136 157 0.08 0.12 0.11 27.77 53.46 14.00 

กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน 

315 343 363 0.30 0.31 0.26 16.60 8.97 4.14 

การบริหารราชการการปองกัน
ประเทศ และการประกันสังคม 
ภาคบังคับ 

2,483 2,646 2,770 2.39 2.39 2.00 13.61 2.41 1.10 

การศึกษา 4,361 4,467 4,696 4.19 4.04 3.39 -2.81 -0.58 2.35 
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 

2,273 2,406 2,561 2.18 2.18 1.85 -0.11 2.19 3.73 

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 149 188 225 0.14 0.17 0.16 3.49 35.98 18.67 
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ 480 514 513 0.46 0.46 0.37 4.05 6.66 -1.44 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 104,115 110,636 138,443 100.00 100.00 100.00 -1.25 -0.40 19.21 
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (บาท) 197,448 206,564 254,582 
ประชากร (1,000 คน) 527 536 544 

 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, 2562 
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(4) มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตร 
จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป ภาคการเกษตร ในป  

พ.ศ. 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) พบว า  
มีมูลคาจํานวน 80,326 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.02 ประกอบดวยการผลิตดานเกษตรกรรม การปาไม และ
การประมง  

จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 2,285,014 ไร คิดเปนรอยละ 57.68 ของพื้นที่
ทั้งหมด 3,961,250 ไร) โดยเปนพื้นที่ปลูกไมผลยืนตน จํานวน 1,689,279 ไร คิดเปนรอยละ 73.93 พืชไร 
369,515 ไร คิดเปนรอยละ 15.86 พืชเกษตรอื่นๆ 193,845 ไร คิดเปนรอยละ 8.48 ที่นา 32,140 ไร  
คิดเปนรอยละ 1.41 และสวนผักและไมดอก 7,236 ไร คิดเปนรอยละ 0.32  

ผลผลิตพืชดานพืชที่สําคัญไดแก ทุเรียน ยางพารา ลําไย และมังคุดเปนตน 
 
ตารางที่ 6: พื้นที่ปลูกพืชสําคัญของจังหวัดจันทบุรี ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย ป 2560 – 2562 

พืชสําคัญ เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ขาว 
ขาวนาป 16,557 13,708 n/a 5,976 6,457 n/a 361 356 n/a 

พืชไร 
มันสําปะหลัง 76,981 49,855 18,927 260,655 169,916 66,701 3,386 3,408 3,524 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 11,897 11,599 9,117 7,818 8,178 6,343 657 705 696 
ออยโรงงาน 5,031 4,697 n/a 45,783 48,515 n/a 9,100 10,329 n/a 

สับปะรด 649 904 n/a 2,789 3,891 n/a 4,297 4,304 n/a 

สวนไมผล ไมยืนตน 
ยางพารา 540,632 561,143 n/a 127,589 131,307 n/a 236 234 n/a 

ลําไย 183,294 200,062 208,453 344,370 279,609 279,776 1,879 1,398 1,342 
ทุเรียน 173,672 181,960 190,728 284,874 279,075 339,292 1,640 1,534 1,779 
มังคุด 129,537 129,807 130,133 107,138 36,356 125,834 827 280 967 
เงาะ 56,491 55,455 54,757 94,324 85,915 96,326 1,670 1,549 1,759 
ลิ้นจี ่ 1,988 1,943 1,052 1,081 1,989 n/a 544 1,024 n/a 

ปาลมน้ํามนั 22,563 22,311 n/a 47,653 46,929 n/a 1,942 2,103 n/a 

มะพราว 1,195 1,195 n/a 582 580 n/a 487 485 n/a 

พริกไทย 3,576 3,824 n/a 2,450 1,946 n/a 685 509 n/a 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ีและศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562                     หมายเหตุ : n/a ไมมีขอมูล  
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ภาพที่ 5 : ปริมาณผลผลิต ทุเรียน ลําไย มังคุด และยางพารา ของจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2560– 2562

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2562 

 

 
ภาพที่ 6 : ราคาผลผลิต ทุเรียน ลําไย มังคุด และยางพารา ของจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2560 – 2562 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร,ี 2562 
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สถานการณพืชเศรษฐกิจหลัก 
ทุเรียน เปนผลไมที่มีความตองการจากประเทศจีนสูง จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัด

จันทบุรี พบวา ปริมาณผลผลิตทุเรียนในป 2562 ขยายตัวรอยละ 21.58 เมื่อเทียบกับป 2561 ปริมาณ
ผลผลิตที่มากขึ้นในป 2562 เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยตอการติดดอกออกผล บวกกับปจจัย 
ที่จํานวนพื้นที่ใหผลทุเรียนเพิ่มมากขึ้น สําหรับราคาทุเรียนเฉลี่ยในป 2562 ขยายตัวรอยละ 10.71  
เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากไดปจจัยสนับสนุนจากกลุมผูคัดแยกบรรจุผลไม (ลง) รายใหมๆ ที่รับซื้อทุเรียน
เพื่อบรรจุกลอง และจัดสงไปจําหนายตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจาก 
ความตองการบริโภคทุเรียนของชาวจีน ที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10-15% ตอป  

ลําไย เปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่นิยมปลูกในชวง 10 ปที่ผานมา เนื่องจากเปนที่ตองการของ
ผูบริโภคในประเทศจีน สงผลใหเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ในเขตอําเภอโปงน้ํารอนและสอยดาว เพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกลําไยมากขึ้น จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พบวา ปริมาณผลผลิตลําไยในป 2562 
ขยายตัวรอยละ 0.06 เมื่อเทียบกับป 2561 แมพื้นที่ใหผลลําไยเพิ่มมากขึ้น แตเนื่องจากสารราดลําไยขาด
ตลาดและสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย สงผลใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นไมมาก สําหรับราคาลําไยในป 2562 
หดตัวรอยละ 21.22 เมื่อเทียบกับป 2561  

มังคุด เปนผลไมท่ีนิยมของผูบริโภคในประเทศและตางประเทศ จากขอมูลของสํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี พบวา ปริมาณผลผลิตมังคุดในป 2562 ขยายตัวรอยละ 148.10 เมื่อเทียบกับป 2561 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในป 2562 เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการติดดอกออกผล ประกอบ
กับมังคุดมีการพักตนในป 2561 ทําใหมีความพรอมตอสภาพการออกดอกมากขึ้น สําหรับราคามังคุดเฉลี่ยใน
ป 2562 หดตัวรอยละ 51.65 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากผลผลิตมังคุดในป 2562 ออกสูตลาดมาก  
ซึ่งเปนไปตามกฎ demand supply ขอจํากัดของการผลิตมังคุดคือถึงแมเปลือกหนาแตก็เปนผลไมที่ช้ําชอก
งาย ดังนั้นนอกจากจะตองเก็บเกี่ยวอยางระมัดระวังแลว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวก็ตองกระทําอยาง
นุมนวล จึงจะไดมังคุดที่มีคุณภาพดี สามารถเก็บรักษาไดนาน  

ยางพารา ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่เคยทํารายไดหลักใหแกจังหวัดจันทบุรีมาเปนเวลา 
หลายทศวรรษ แตในชวง 5-6 ป ที่ผานมาราคายางพาราลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรโคนยางและปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นทดแทน เชน ทุเรียน มังคุด ลําไย เปนตน จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
พบวา ปริมาณผลผลิตยางพาราในป 2561 ขยายตัวรอยละ 7.61 เมื่อเทียบกับป 2560 ที่หดตัว 
รอยละ 37.61 เมื่อเทียบกับป 2559 เนื่องมาจากพนจากภัยแลงเมื่อป 2559 และสภาพอากาศอํานวย 
สําหรับราคายางพาราเฉลี่ยในป 2560 พบวา หดตัวรอยละ 20.5 เมื่อเทียบกับป 2560 เนื่องมาจาก 
สภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประกอบกับผลผลิตยางพาราของโลกมีมากกวาความตองการใช  

ผลผลิตดานประมงที่สําคัญ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดชายฝงทะเล ทําใหการผลิตใน
สาขาประมงมีบทบาทท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงหลัก คือ กุงขาวแวนนาไม
และกุงกุลาดําซึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เพาะเลี้ยงคิดเปนรอยละ 4.02 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด  
โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจะกระจายตัวอยูในแหลงเพาะเลี้ยงสําคัญ คือ บริเวณอาวคุงกระเบน อําเภอ  ทาใหม 
อําเภอนายายอาม อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง 
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ตารางที่ 7: เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร กุงของจังหวัดจันทบุรี ป 2557 - 2559 
 

ผลผลิตกุง/ป 2557 2558 2559 
เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง (ไร) 36,097 35,111 32,704 
ผลผลิต (ตัน) 34,787 33,731 35,483 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.) 964 961 1,085 

    ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561                    

จากขอมูลของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา ป 2559 
จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตกุง 35,483 ตัน สูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ ทําใหจังหวัดจันทบุรีเปนฐานการผลิต
กุงทะเลที่สําคัญลําดับตนๆ ของประเทศไทยและมีความเขมแข็งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุงตลอด
สายการผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรผูเลี้ยงกุงยังไดรวมตวักันจัดงานวันกุงจันทตะวันออก ซึ่งในป 2564 ถือเปน
ครั้งที่ 26 แลว แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความเขมแข็งของเกษตรกร และกลุมผูเลี้ยงกุงที่จะมุงมั่นพัฒนา
คุณภาพกุงใหไดมาตรฐานสากลและขยายชองทางไปสูตลาดตางประเทศ            

(4) มูลคาผลิตภัณฑนอกภาคเกษตร 
จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป นอกภาคการเกษตร ในป พ.ศ. 

2560 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา มีมูลคาจํานวน 
58,116 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.98 ประกอบดวยภาคบริการมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 36 และ
ภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6  

ภาวะการผลิตภาคบริการ จากเครื่องชี้ภาคบริการ ในป 2560 มีอัตราการขยายตัว รอยละ 12 
ขยายตัวตอเนื่องจากป 2559 จากรายไดผูประกอบการคาสงคาปลีก จํานวนนักทองเที่ยวตามอุทยาน
แหงชาติรายไดผูเยี่ยมเยือน และการจัดเก็บภาษีโรงแรม ที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการสงเสริมและกระตุนการ
ทองเที่ยวของภาครัฐ ตามนโยบายตางๆ ทําใหการบริโภคและการทองเที่ยวในจังหวัดขยายตัว สําหรับในป 
2562 คาดวาจะขยายตัว รอยละ 10.4 ขยายตัวในอัตราที่ลดลง (ชะลอตัวลง) เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจาก
มาตรการสงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น ผาน
โครงการ “ชิม ชอป ใช” ในชวงปลายป 2562 ยังมีผลอยางตอเนื่องรวมถึงกฎหมายผังเมืองใหมที่ผอนปรนให
มีการตั้งโรงแรมในบางพื้นที่ไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ภาคบริการของจังหวัดจันทบุรีควรมีอัตราการขยายตัวที่
มากกวานี้โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวซึ่งมีศักยภาพที่มากมายและหลากหลาย ไมวาจะเปนภูเขา น้ําตก 
ทะเลศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการผจญภัย เปนตน 

ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรม มีสัดสวนคิดเปน รอยละ 6 ของโครงสรางเศรษฐกิจของ
จังหวัดจันทบุรีโดยสวนใหญเปนโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร เชน โรงงานแปรรูปผลไม หอง
เย็นแชแข็งพืช ผัก ผลไม และผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง โรงงานแปรรูปยางพารา โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง 
โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว เปนตน  
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ตารางที่ 8 : สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี ป 2559 – 2561 

ที่มา:   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุร,ี 2562 
หมายเหตุ:  สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหา
แรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 

 
จากเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม มีอัตราการขยายตัวเล็กนอยในแตละป ซึ่งเปนผลดีตอภาคเกษตร 

กลาวคือ สามารถเก็บผลิตผลทางการเกษตรและนําไปใชประโยชนตางๆ ไดยาวนานขึ้น และหากเปนวัตถุดิบที่
ออกมาเฉพาะฤดูกาลชวงนอกฤดูกาลก็สามารถหาไดจากการนํามาผานกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
นอกจากนี้ยังเปนวิธีการหนึ่งในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไมใหเกิดการลนตลาดมากจนเกินไป และยังชวย
เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นและสามารถขายไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยสรางตลาด
ใหกับประเทศไดมากยิ่งขึ้น เพราะสินคาที่ผานกระบวนการจะมีอายุที่ยืนยาวทําใหสามารถขนสงไปยังตลาด
ตางประเทศไดมากขึ้น  
  

ประเภทอุตสาหกรรม 2559 2560 2561 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2559 2560 2561 

การเกษตร 180 184 176 2.27 2.22 -4.34 
อาหาร 101 105 108 3.06 3.96 2.85 
เคร่ืองด่ืม 3 3 4 50.00 - 33.33 
สิ่งทอ 2 2 2 - - - 
เคร่ืองแตงกาย 1 1 1 - - - 
เคร่ืองหนัง - - - - - - 
ไมและผลิตภัณฑจากไม 43 43 42 2.38 - -2.32 
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน 12 13 13 - 8 - 
กระดาษและผลิตภัณฑจาก
กระดาษ 

2 1 1 - -50.00 - 

สิ่งพิมพ 2 2 2 - - - 
เคม ี 4 5 5 - 25 - 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 7 7 7 - - - 
ยาง 16 16 16 - - - 
พลาสติก 10 10 10 - - - 
อโลหะ 59 59 57 - 3.28 0.00 -3.38 
โลหะ - - - - - - 
ผลิตภัณฑโลหะ 23 22 19 - - 4.35 -13.63 
เคร่ืองจักรกล 28 25 24 - - 10.71 -4.00 
ไฟฟา - 1 - - - - 
ขนสง 72 76 76 2.86 5.56 - 
อื่น ๆ 73 72 74 - 1.35 - 1.37 3 

รวม 638 646 637 1.27 1.25 -1.7 
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จะเห็นไดวา ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรี ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกและจากปจจัย
สนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงขอบังคับผังเมืองจังหวัดจันทบุรี (กฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) ซึ่งมีผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรี คือ 
ในบางพื้นที่สามารถตั้งโรงงานที่มีกําลังแรงมาสูงขึ้นได เชน จากที่กําหนดใหตั้งไดเฉพาะโรงงานจําพวก 1 
หรือโรงงานจําพวก 2 ก็ขยายใหสามารถตั้งโรงงานจําพวก 3 ไดในโรงงานบางประเภทและบางพื้นที่ ซึ่งการ
ตั้งโรงงานไดมากขึ้นก็อาจทําใหเกิดผลกระทบทางดานมลพิษและสิ่งแวดลอม หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ควรมีการกํากับดูแลสอดสองในเรื่องการควบคุมมาตรฐานการจัดการโรงงานและสิ่งแวดลอมดวย 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   
จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในดานการเจียระไนพลอย รวมถึงการเปนผูนําในการเผาพลอยเพื่อเพ่ิม

มูลคามาตั้งแตอดีต ซึ่งนับวาเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันที่จะทําใหไทยกาวไปเปนศูนยกลางอัญมณีของโลก 
โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอัญมณีฯ ประกอบดวย ดานอุตสาหกรรมการผลิต จากกิจกรรม การผลิต
เครื่องประดับจากเพชรพลอย และการเจียระไนพลอย ดานการขายสงฯ จากกิจกรรมการขายสงพลอยและหินมีคา 
และกิจกรรมรานขายปลีกทองคํา ทองรูปพรรณ และเครื่องเพชรพลอย โดยมีการจางงานกวา ๕ หมื่นคน 

ปจจุบันจังหวัดจันทบุรีเปนศูนยกลางการซื้อขายอัญมณีแหลงใหญที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํารายไดใหกับจังหวัดปละกวาหมื่นลานบาท โดยมูลคาการคาอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี ในป 2561 มีมูลคาเทากับ 37,631.19 ลานบาท ลดลง 1,425.37 ลานบาท คิดเปน รอยละ 3.64 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 39,056.56 ลานบาท  

ตารางที่ 9 : มูลคาการคาอัญมณีและเครื่องประดับ        
รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

โครงสรางการตลาดของคลัสเตอรอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบรุ ี:    
- สินคาอัญมณีประเภทพลอย 90% 35,146.81 38,207.51 36,813.12 
- เคร่ืองประดับ 10% 781.04 849.06 818.07 

รวมมูลคาการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุร ี 35,927.85 39,056.56 37,631.19 
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดจนัทบุรี, 2562   หนวย : ลานบาท 
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ตารางที่ 10 : ภาวะดานการคลังจังหวัดจันทบุร ี    

เคร่ืองชี้ดานการคลัง หนวย 
ปงบประมาณ 

(2559) 
ปงบประมาณ 

(2560) 
ปงบประมาณ 

(2561) 
รายไดจัดเก็บ ลานบาท 1,599.5 1,361.9 1,419.2 
 % yoy 3.7 1.8 4.2 
สรรพากรพื้นที่จันทบุร ี ลานบาท 1,397.9 1,218.2 1,290.3 
 % yoy 1.0 3.5 5.9 
สรรพสามติพื้นที่จันทบุร ี ลานบาท 30.1 29.3 34.9 
 % yoy -9.5 -7.8 -12.9 
ดานศุลกากร ลานบาท 4.7 11.6 11.4 
 % yoy -47.6 39.8 -17.0 
ธนารักษพ้ืนที่จันทบุร ี ลานบาท 22.9 12.3 15.0 
 % yoy 109 14.3 -3.2 
สวนราชการอื่น ลานบาท 143.9 90.4 81.9 
 % yoy 36.5 -17.7 -9.5 
รายไดนําสงคลัง ลานบาท 979.5 965.1 987.9 
 % yoy 11.3 5.4 2.4 
รายจายเงินงบประมาณรวม ลานบาท 7,821.7 11,500.9 11,697.8 
 % yoy 15.0 -3.8 1.7 
-งบประจํา ลานบาท 4,534.6 8,767.5 9,078.8 
 % yoy 3.2 1.4 3.5 
-งบลงทุน ลานบาท 2,151.8 1,851.6 2,053.5 
 % yoy 31.9 -20.3 10.9 
-งบประมาณปกอน ลานบาท 1,135.3 881. 8 565.5 
 % yoy 46.5 -10.6 -35.9 
ดุลเงินงบประมาณ ลานบาท -6,842.3 -10,535.8 -10,709.9 
 % yoy 15.6 -4.6 1.7 
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, 2562 

 
(6) การคาชายแดน  

(6.1) จุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนการคา  
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาทางบกเปนระยะทาง 85 กิโลเมตรโดยมี

ชองทางการคาทั้งหมด 5 จุด อยูในพื้นที่อําเภอสอยดาว 2 จุด และอําเภอโปงน้ํารอน จํานวน 3 จุด ดังนี้ 
จุดผานแดนถาวรบานแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปงน้ํารอน ติดกับบานกร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.

พระตะบอง (หางจากตัวเมืองจันทบุร ี75 กม. และหางจากตัวเมืองพระตะบอง 115 กม.) 
จุดผานแดนถาวรบานผักกาด ต.คลองใหญ อ.โปงน้ํารอน ติดกับ ชองพรม (หรือปรม) บานโอ

คอม ต.ตรึงไกร  อ.สลักกาว จ.ไพลิน  (หางจากตัวเมืองจันทบุรี 70 กม. หางจากตัวเมืองไพลิน 25 กม. และ
หางจากเมืองพระตะบอง ประมาณ 104 กม.) 

จุดผอนปรนบานสวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว ติดกับ บานโอลั๊ว อ.กร็อมเรียง จ. พระตะบอง   
จุดผอนปรนบานซับตารี ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว ติดกับ บานโอลําดวน อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง 
จุดผอนปรนบานบึงชะนังลาง อ.โปงน้ํารอน ติดกับบานสวายเวง อ.กร็อมเรียง  จ.พระตะบอง 
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ภาพที่ 7 : แผนที่แสดงจุดผานแดนถาวรและจุดผอนปรนการคาชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุร ี

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี, 2561 

 
(6.2) มูลคาการคาชายแดน 

จากขอมูลการคาชายแดนและการคาผานแดนกับประเทศเพื่อนบาน ป 2561 ของ                   
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย โดยสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. พบวา 
จุดผานแดน - ดานศุลกากรจันทบุรี มีมูลคาการคาสูงเปนอันดับ 12 ของประเทศ ในชวงป 2560 - 2561 
มูลคาการคาลดลงรอยละ 3.9 โดยในป 2561 มีมูลคาการคา 12,341 ลานบาท สําหรับการสงออกและ             
นําเขาในชวงป 2561 มีดังนี ้
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1) การสงออก ลดลงรอยละ 5.1 โดยสินคาสงออกที่มีมูลคามากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอลมีมูลคา 1,847 ลานบาท ลดลงจากป 2560 รอยละ 27.8 รองลงมา ไดแก ผลิตภัณฑขาวสาลี
อื่นๆ (785 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 46.3) อาหารทะเลแปรรูป (451 ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 1.1)              
ยางยานพาหนะ (446 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.7) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (403 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.3)  

2) การนําเขา เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 โดยสินคานําเขาที่มีมูลคามากที่สุด คือ ผักและของ           
ปรุงแตงจากผัก มีมูลคา 461 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 6.9 รองลงมา ไดแก อะลูมิเนียมและ
ผลิตภัณฑ(424 ลานบาท ลดลงรอยละ 34.8) ธัญพืช (352 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 450.4) ผลไมอื่นๆ และ
ของปรุงแตงจากผลไม (47 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.2) และพืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่นๆ (15 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 98.9)  

ไทยไดเปรียบดุลการคา 9,681 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.7 
  

ตารางท่ี 11 : มูลคาการคาชายแดนไทย – กัมพูชา ณ ดานศุลกากรจังหวัดจันทบุรี ป 2557 - 2561 

การคา 
ชายแดน 

 มูลคา (ลานบาท)  อัตราการ
เจริญเติบโต 
(รอยละ)  
ป 57-61 

อัตราการ
เจริญเติบโต 
(รอยละ)  
ป 60-61 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

มูลคารวม 7,419 12,899 15,896 12,836 12,341 18.5 -3 
สงออก 6,799 12,250 14,406 11,606 11,011 18.3 -5.1 
นําเขา 620 649 1,491 1,230 1,330 31.3 8.1 
ดุลการคา 6,179 11,602 12,915 10,375 9,681 18.2 -6.7 

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย โดยสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช., 2562 
 

(7) การทองเที่ยว 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดแบงแหลงทองเที่ยวตามความสําคัญและสภาพแวดลอมได 12 

ประเภท ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญทั้ง 12 ประเภท ดังนี้ 
(7.1) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก หมูบานไรแผนดิน บานบางชัน (อําเภอขลุง) และบาน

หนองชิ่ม-เกาะเปริด(อําเภอแหลมสิงห) มีที่พักแบบโฮมสเตยและกิจกรรมลองแพเปยก ชมปาชายเลน ดู
เหยี่ยว เที่ยวทะเลในและทะเลแหวกปากน้ําเวฬ(ุอําเภอขลุง) 

(7.2) แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ไดแก สถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบพระชนมพรรษา (อําเภอทาใหม) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี (อําเภอเมืองจันทบุรี) 

(7.3) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล ชุมชน
ริมน้ําจันทบูร ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชคายเนินวง อูตอเรือพระเจาตากสิน วัดทอง
ทั่ว วัดพลับ (อําเภอเมืองจันทบุรี) คุกขี้ไก ตึกแดง ปอมไพรีพินาศ (อําเภอแหลมสิงห) เขาพลอยแหวน 
(อําเภอทาใหม) 

(7.4) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดแกศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลน อยูภายในศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(อําเภอทาใหม) ผาหินกูบ ที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาว (อําเภอสอยดาว) 

(7.5) แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ไดแก Oasis Sea World(อําเภอแหลมสิงห) และวีวา 
ฟอเรสตา ฟารม (อําเภอนายายอาม) 
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(7.6) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดแก งานนมัสการพระพุทธบาทพลวง ที่อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ(อําเภอเขาคิชฌกูฏ) ประเพณีแขงเรือวัดจันทนาราม (อําเภอเมืองจันทบุรี) ประเพณีชักพระบาท 
(อําเภอขลุง)งานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชรําลึกงานเทศกาลคริสมาสต ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล (อําเภอเมืองจันทบุรี) งานปอมไพรีพินาศรําลึก (อําเภอแหลมสิงห)  

(7.7) แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด ไดแก หาดเจาหลาว หาดแหลมเสด็จ หาดคุงวิมาน 
(อําเภอทาใหม) หาดแหลมสิงห (อําเภอแหลมสิงห) 

(7.8) แหลงทองเที่ยวประเภทน้ําตก ไดแกน้ําตกพลิ้ว น้ําตกคลองนารายณ น้ําตกเขาสิบหาชั้น
(อําเภอแกงหางแมว) น้ําตกเขาสอยดาว(อําเภอสอยดาว) น้ําตกตรอกนอง (อําเภอขลุง)  

(7.9) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ํา ไดแก ถ้ําเขาวงกต (อําเภอแกงหางแมว) 
(7.10) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ไดแกเกาะจิก เกาะเปริด เกาะนมสาว 
(7.11) แหลงทองเที่ยวประเภทแกง ไดแก ลองแกงคลองโปงน้ํารอน (อําเภอโปงน้ํารอน) 
(7.12) แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุรอนธรรมชาติ ไดแก น้ําพุรอนโปงน้ํารอน (อําเภอ โปงน้ํารอน) 

จะเห็นไดวาจังหวัดจันทบุรีมีแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความโดดเดนไมวาจะเปน                    
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเล ภูเขา น้ําตก รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
โบราณสถาน และเรื่องราวนาสนใจทรงคุณคากับภูมิปญญาทองถิ่นทีไ่ดรับการสืบทอดมาชานาน 

จากขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวของสํานักงานสถิติจังกวัดจันทบุรี พบวาป 2561 จังหวัด
จันทบุรีมีผูเยี่ยมเยือน  จํานวน 2,468,214 คน แบงออกเปน  

1) นักทองเที่ยว จํานวน 1,787,728 คน เปนชาวไทย 1,649,344 คน ชาวตางประเทศ 69,699 คน  
2) นักทัศนาจร จํานวน 680,486 คน เปนชาวไทย 655,997 คน ชาวตางประเทศ 24,489 คน 

และมีรายไดจากทองเที่ยวทั้งหมด 8,520.18 ลานบาท 
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ตารางที่ 12: สรุปจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว จังหวัดจันทบุรีป 2559 – 2561      

รายการ/ป 2559 2560 2561 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

จํานวนหอง (หอง) 4,718 6,227 6,227 31.98 - 
จํานวนผูเย่ียมเยือน 1,943,860 2,360,286 2,468,214 21.42 4.57 
  ชาวไทย     1,862,998      2,270,094      2,374,026  21.85  4.58  
  ชาวตางประเทศ         80,862          90,192          94,188  11.54  4.43  
 จํานวนนักทองเท่ียว1/    1,344,081     1,716,230     1,787,728  27.69  4.17  
  ชาวไทย     1,285,453      1,649,344      1,718,029  28.31  4.16  
  ชาวตางประเทศ         58,628          66,886          69,699  14.09  4.21  
 จํานวนนักทัศนาจร2/      599,779       644,056       680,486  7.38  5.66  
  ชาวไทย       577,545        620,750        655,997  7.48  5.68  
  ชาวตางประเทศ          22,234           23,306           24,489  4.82  5.08  
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว (วัน)            2.11             2.15             2.19  1.90  1.86  
  ชาวไทย             2.11              2.15              2.19  1.90  1.86  
  ชาวตางประเทศ             2.13              2.17              2.19  1.88  0.92  
คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)3/           
 ผูเยี่ยมเยือน      1,658.74       1,759.64       1,853.97  6.08  5.36  
  ชาวไทย       1,614.57        1,716.35        1,807.10  6.30  5.29  
  ชาวตางประเทศ       2,646.01        2,829.65        3,023.65  6.94  6.86  
 นักทองเท่ียว      1,764.74       1,854.96       1,955.65  5.11  5.43  
  ชาวไทย       1,713.44        1,805.79        1,902.41  5.39  5.35  
  ชาวตางประเทศ       2,878.98        3,056.50        3,267.86  6.17  6.92  
 นักทัศนาจร      1,157.29       1,213.23       1,269.08  4.83  4.60  
  ชาวไทย       1,150.36        1,205.58        1,260.41  4.80  4.55  
  ชาวตางประเทศ       1,337.60        1,416.81        1,501.49  5.92  5.98  
รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท)           
 ผูเยี่ยมเยือน      5,700.99       7,628.47       8,520.18  33.81  11.69  
  ชาวไทย       5,311.73        7,151.82        7,984.60  34.64  11.64  
  ชาวตางประเทศ         389.26          476.65           535.58  22.45  12.36  
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561 

เมื่อพิจารณารายไดการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรียอนหลัง 3 ป (ป 2559 – 2561) พบวามี
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะในป 
2561 รายไดจากการทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 11.69 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีผลมาจาก 

1) นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง (Less visited area) ของภาครัฐที่ตองการกระจายรายได
และลดความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนภายในประเทศ และมุงหวังใหการทองเที่ยวเมืองรองเปนกลไกท่ีชวย
กระจายรายไดสูชุมชน สรางรากฐานที่แข็งแกรง นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม โดยจังหวัดจันทบุรี 
เปน 1 ใน 55 จังหวัดที่ประกาศใหเปนจังหวัดทองเที่ยวรอง ซึ่งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดดําเนินการ
สรางปฏิทินทองเที่ยว รวมกิจกรรมประจําเมือง เพื่อดึงนักทองเที่ยวทั้งป ไมกระจุกเฉพาะชวงเทศกาลในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีดวยจากนโยบายดังกลาวทําใหจังหวัดจันทบุรีไดรับการันตวีาเปนตนแบบของเมืองรอง   

 



 

 
 

22 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565  

2) โครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดจันทบุรีสงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวภายในจังหวัด 
- เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ การขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏ เพื่อไป

สักการบูชารอยพระพุทธบาทจนกลายเปนงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน กําหนดจัดงานเทศกาล
นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ในวันขึ้น 1 ค่ําเดือน 3 ของทุก ๆ ป รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

- กิจกรรม Chanthaburi Miracle Christmas เปนการนําเสนอวิถีชีวิตริมแมน้ําจันทบุรี และ
ชุมชนเวียดนาม เพื่อใหประชาชนรูจัก และเขาใจเนื้อหาของเทศกาลคริสตมาสของคริสตชน ซึ่งเปนเทศกาล
แหงความชื่นชมยินดีที่พระกุมาร “เยซู” ซึ่งเปนองคศาสดาของศาสนาคริสตไดทรงบังเกิดมาในโลก  
โดยหัวใจสําคัญของวันคริสตมาส คือ พิธีมิสซาเที่ยงคืนในวันที่ 24 ธันวาคม ทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเพื่อเปน
การเฉลิมฉลอง การประสูติของพระกุมารเยซู มีการจัดงานเทศกาลรื่นเริง แสดงถึงความสุขสนุกสนาน 

- การจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท เปนการสงเสริมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  
สินคา OTOP อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาเกษตรคุณภาพ กระตุนใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ
เขามาทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น 

- การจัดงาน Otop เมืองจันทจากผูผลิตสูผูบริโภคสูตลาดสากล เปนการเพิ่มชองทาง
การตลาดสินคา OTOP ควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด 

- การจัดกิจกรรมเปดตลาดนัดถนนคนเดิน ตามนโยบายรัฐบาล สงเสริมการทองเที่ยว  
กระตุนเศรษฐกิจฐานราก “เดนิ กิน ชิม เที่ยว” 

- การจัดงานปอมไพรีพินาศรําลึก ณ ปอมไพรีพินาศและเจดียอิสระภาพ เขาแหลมสิงห  
ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี เพื่อยอนรําลึกถึงเหตุการณประวัตศาสตร รศ.112 และการฉลองเมือง
จันทบุรีหลังจากไดรับอิสระภาพจากการยึดครองของฝรั่งเศส สงเสริมการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
อนุรักษโบราณสถานและวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น 

ปญหาและอุปสรรคดานการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานยัง
ไมเพียงพอตอการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตดานการทองเที่ยวของจันทบุรี ใหเชื่อมโยงการเดินทางไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกรวมถึงประเทศใกลเคียง ดังนั้น ควรเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในการเดินทางเขาถึงโรงแรม รานอาหาร และสถานที่ทองเที่ยว หนุนใหเกิดการคาและการ
ขยายตัวของชุมชนมากยิ่งขึน้ รวมถึงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได 

(8) การดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
ป 2562 จังหวัดจันทบุรี มีผลิตภัณฑ จํานวน 801 ราย/กลุม รวม 3,008 ผลิตภัณฑ ดังนี้ 

(8.1) ประเภทผลิตภัณฑ ม ี5 ประเภทดังนี้ 
- ประเภทอาหาร จํานวน 1,044 ผลิตภัณฑ 
- ประเภทเครื่องดื่ม  จํานวน 179  ผลิตภัณฑ 
- ประเภทผา เครื่องแตงกาย จํานวน 1,082 ผลิตภัณฑ 
- ประเภทของใช ของตกแตง จํานวน 255 ผลิตภัณฑ 
- ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 448 ผลิตภัณฑ 

(8.2) รายไดการจําหนาย OTOP ป พ.ศ. 2559 – 2561 
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ตารางที่ 13 : แสดงรายไดจากการจาหนายสินคาOTOP ของจังหวัดจันทบุร ีป พ.ศ. 2560-2562 
ป พ.ศ. รายไดการจําหนาย OTOP (บาท) 
2560 1,476,417,991.00 
2561 1,779,172,901.00 
2562 2,200,167,873.00 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุร,ี 2562 

(8.3) สรุปผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ป 2562 จังหวัดจันทบุรี  
สงผลิตภัณฑเขารับการคัดสรร จํานวน 253 ผลิตภัณฑ ปรากฏผลการคัดสรร ดังนี้ 

ระดับ 5 ดาว  จํานวน 67 ผลิตภัณฑ 
ระดับ 4 ดาว  จํานวน 128 ผลิตภัณฑ  
ระดับ 3 ดาว  จํานวน 44 ผลิตภัณฑ  
ระดับ 2 ดาว  จํานวน 11 ผลิตภัณฑ 
ระดับ 1 ดาว  จํานวน  3 ผลติภัณฑ 

สถานการณ/แนวโนม 

การลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีการลงทะเบียนเปนยอดสะสมอยางตอเนื่องมาตั้งแต   

ป 2557 โดยสามารถลงทะเบียนไดทั้งผูประกอบการรายเดิมที่ตองการเพิ่มผลิตภัณฑ และผูผลิต ผูประกอบการรายใหม 

หากไมไดดําเนินกิจการแลวสามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเฉพาะผลิตภัณฑได  

จากการดําเนินการที่ผานมามีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและคาดวาจะมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป

ตอไป ทั้งผูผลิต ผูประกอบการรายใหม และผูผลิต ผูประกอบการรายเดิมที่ผลิตผลิตภัณฑใหม ๆ เพิม่ขึ้น  

ดานรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดจันทบุรีมียอดรายไดจากการจําหนายที่เพิ่มขึ้น

ในแตละป และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น และจากการลงทะเบียนของผูผลิต 

ผูประกอบการรายใหม 

ดานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย การดําเนินงานในป 2559 มีการคัดสรรฯ 

จํานวน 193 ผลิตภัณฑ ป 2552 มีการคัดสรรฯ จํานวน 253 ผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑที่ไดรับการจัดระดับอยู

ในระดับ 4 - 5 ดาว เพิ่มมากข้ึน ผลิตภัณฑที่เขารับการคัดสรรฯ สวนใหญ เปนผลิตภัณฑเครื่องประดับจาก     

อัญมณีและคาดวาในการคัดสรรฯ ครั้งตอไปจะมีจํานวนผลิตภัณฑท่ีเขารับการคัดสรรฯ เพิ่มมากขึ้น 

 
(9) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

จากขอมูลการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา 
(9.1) รายไดของครัวเรือน ป 2560 ครัวเรือนของจังหวัดจันทบุรีมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 

32,894 บาท สวนใหญเปนรายไดจากการทํางานรอยละ 85.09 ซึ่งไดแก กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร
รอยละ 39.04 คาจางและเงินเดือนรอยละ 35.62และกําไรสุทธิจากการทําธุรกิจรอยละ 10.43และมีรายไดที่
ไมไดเกิดจากการทํางาน เชน เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐรอยละ 4.57รายได
จากทรัพยสินเชน ดอกเบี้ยรอยละ 0.31นอกจากนั้นไดรับรายไดในรูปสวัสดิการ/สินคาและบริการตางๆที่ได
รับมาโดยไมตองซื้อรอยละ 9.71 (รวมคาการประเมิน คาเชาบาน/บานของตนเอง) 
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(9.2) คาใชจายของครัวเรือน ป 2561 ครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีมีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 
20,922 บาท หรือคิดเปนรอยละ 62.69 ของรายไดเปนคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสูงถึง          
รอยละ 89.91 คือ คาใชจายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 38.36 (เปนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล           
รอยละ 2.30 และยาสูบรอยละ 0.62) รองลงมาเปนคาเดินทาง และการสื่อสาร รอยละ 23.59 ที่อยูอาศัย
เครื่องแตงบานและเครื่องใชภายในบานรอยละ 18.18 คาใชจายสวนบุคคล/เครื่องนุงหม/รองเทารอยละ 
5.18เวชภัณฑ/คารักษาพยาบาลรอยละ 1.08 การบันเทิง การอานและกิจกรรมทางศาสนา รอยละ 1.59 
การศึกษา รอยละ 1.03 การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษมีเพียง รอยละ 0.87 สําหรับคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภคเชนคาภาษีของขวัญเบี้ยประกันภัยซื้อสลากกินแบง/หวยดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 10.08 

(9.3) หนี้สินของครัวเรือน ป 2560 พบวาครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีมีหนี้สินเฉลี่ย 341,223บาท
ตอครัวเรือนหรือประมาณ 10.37 เทาของรายได โดยสวนใหญรอยละ 66.77 เปนการกอหนี้เพื่อใชใน
ครัวเรือน คือหนี้เพื่อใชในการอุปโภคบริโภครอยละ 43.47รองลงมาใชในการซื้อบานและที่ดินรอยละ 22.94
และหนี้เพื่อใชในการศึกษามีเพียงรอยละ 0.36 สําหรับหนี้เพื่อใชในการลงทุนและอื่นๆ รอยละ 33.23 พบวา
สวนใหญเปนหนี้เพื่อใชทําการเกษตรสูงถึงรอยละ 23.25 รองลงมาคือใชทําธุรกิจรอยละ 8.93 และอื่นๆ  
รอยละ 1.05 และเมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวา ครัวเรือนของผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 
มีหนี้สินเฉลี่ยสูงมากถึง 1,051,083 บาท  

(9.4) การเปรียบเทียบรายไดคาใชจาย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะทางเศรษฐ
สังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ) ป 2560 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวาครัวเรือนของผูถือครองทํา
การเกษตรเปนเจาของที่ดิน และครัวเรือนของผูถือครองทําการเกษตรไมไดเปนเจาของที่ดิน มีรายไดเฉลี่ย
สูงสุดถึง 57,039 บาท และ 53,526 บาท ตามลําดับ รองลงมาไดแกครัวเรือนลูกจางที่เปนผูจัดการ/
นักวิชาการ/ผูปฏิบัติงานวิชาชีพมีรายไดเฉลี่ยสูงสุดถึง 47,347บาทสวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ําสุดคือครัวเรือน
ของผูถือครองทําการเกษตรดานประมง,   ปาไม, หาของปา และบริการทางการเกษตร 14,165 บาท ในสวน
ของรายจาย พบวาครัวเรือนของครัวเรือนของผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานวิชาชีพ มีรายจายเฉลี่ย
สูงสุดถึง 33,944 บาท รองลงมาไดแก ครัวเรือนของผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของที่ดิน และไมไดเปน
เจาของที่ดิน มีรายจายเฉลี่ยสูงถึง 25,220 บาท และ 23,041 บาทตามลําดับ สวนครัวเรือนที่มีรายจายต่ําสุด
คือครัวเรือนของผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 14,165 บาท 

 สําหรับสัดสวนของเงินรายไดที่เหลือสําหรับการออมเก็บและชําระหนี้ของครัวเรือน
จังหวัดจันทบุรีคิดเปนรอยละ 62.69และเมื่อพิจารณาตามอาชีพพบวา ครัวเรือนของผูถือครองทําการเกษตร
เปนเจาของท่ีดินและไมเปนเจาของที่ดิน มีสัดสวนคาใชจายตอรายไดไมสูงมากนัก รอยละ 40.40 และ 47.12 
ตามลําดับ ซึ่งจะมีผลทําใหสัดสวนของเงินรายไดที่เหลือสําหรับการเก็บออมและชําระหนี้มีมากกวาอาชีพอื่น 
และพบวา ครัวเรือนของผูถือครองทําการเกษตรดานประมง, ปาไม, หาของปา และบริการทางการเกษตรมี
สัดสวนคาใชจายตอรายไดสูงถึง รอยละ 100.55 ซึ่งไมมีเงินเหลือสําหรับการเก็บออมและชําระหนี้เลย 
รองลงมาเปนครัวเรือนของผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ รอยละ 97.72 ซึ่งจะมีผลทําใหสัดสวนของเงิน
รายไดที่เหลือสําหรับการเก็บออมและชําระหนี้นอยกวาอาชีพอ่ืน  

 (9.5) การเปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือนป 2558 และ 2560 เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค (Gini-Coefficient) ดานการกระจายรายไดของครัวเรือนจังหวัดจันทบุรี 
พบวา มีคาเพิ่มขึ้นจาก 0.517ในป 2558 เปน 0.526 ในป 2560 บงชี้ใหเห็นวาจังหวัดจันทบุรีมีการกระจาย
รายไดที่ไมเสมอภาคหรือไมเทาเทียมกัน 
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จากขอมูลสัดสวนคนจน (วัดจากรายจายเพื่อการบริภาคอุปโภค) จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะ
สังคม สศช. พบวา ป พ.ศ. 2560 จังหวัดจันทบุรีมีสัดสวนคนจน รอยละ 6.12 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 
2559 และป 2558 ที่มีสัดสวนคนจน รอยละ 3.69 แสดงวา ครัวเรือนของจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมคอยดี มีประชากรที่มีการใชจายไมเพียงพอตอการดํารงชีพในสัดสวนที่สูง 

ภาพที่ 8 : สถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําของจังหวัดจันทบุร ี

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดย สํานักพัฒนา
ฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 

2.2 ดานสังคมและความมั่นคง 
(1) เขตการปกครองและประชากร 

จังหวัดจันทบุรีไดแบงเขตการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 731 หมูบาน 33 ชุมชน 
องคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 82 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล
เมือง 5 แหง เทศบาลตําบล 42 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 34 แหง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 533,500 
คน เปนชาย 261,928 คน เปนหญิง  271,572 คน   
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ตารางที่ 14: แสดงการแบงเขตการปกครองในจังหวัดจันทบุรี 

ที ่ อําเภอ 
พื้นที่  

(ตร.กม.) 
ระยะทาง 
ถึงจังหวัด 

ตําบล หมูบาน อบจ. 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 

1 เมืองจันทบุรี 253,093 - 11 98 1 3 7 4 

2 ขลุง 756,038 24 12 90 - 1 6 5 

3 ทาใหม 612,800 12 14 124 - 1 5 7 

4 โปงน้ํารอน 926,970 42 5 47 - - 4 2 

5 มะขาม 480,102 13 6 95 - - 7 - 

6 แหลมสิงห 190,814 32 7 65 - - 2 4 

7 สอยดาว 733,821 72 5 70 - - 2 4 

8 แกงหางแมว 1,254,125 78 5 66 - - 1 4 

9 นายายอาม 300,017 42 6 67 - - 3 4 

10 เขาคิชฌกฏู 830,220 28 5 45 - - 5 - 

รวม 10 อําเภอ 6,338,000  76 731 1 5 42 34 

 
 
ตารางที่ 15: จํานวนประชากรรายอําเภอ แยกตามเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

อําเภอ จํานวน จํานวน
ครัวเรือน 

ตําบล หมูบาน อบต. เทศบาล ประชากร  
เมือง ตําบล ชาย หญิง รวม 

เมืองจันทบุรี 11 98 4 3 7 61,368 67,834 129,202 69,020 
ทาใหม 14 124 7 1 5 34,130 36,267 70,397 27,357 
แหลมสิงห 7 65 4 - 2 14,661 15,619 30,280 11,604 
มะขาม 6 59 - - 7 15,700 16,012 31,712 13,603 
ขลุง 12 90 5 1 6 27,744 29,091 56,835 22,538 
โปงน้ํารอน 5 47 2 - 4 23,313 21,839 45,152 18,034 
สอยดาว 5 70 4 - 2 32,959 32,675 65,634 25,493 
แกงหางแมว 5 66 4 - 1 21,220 20,920 42,140 19,457 
นายายอาม 6 67 4 - 3 16,582 16,528 33,110 13,534 
เขาคิชฌกฏู 5 45 - - 5 14,251 14,787 29,038 12,585 
รวม 76 731 34 5 42 261,928 271,572 533,500 233,225 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี , 2562 

(2) แรงงาน 
(2.1) สถานการณดานแรงงาน 
 กําลังแรงงานและการมีงานทําประชากรและกําลังแรงงานจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุ 15 ป

ขึ้นไป จํานวน 462,988 คน เปนชาย 224,694 คน คิดเปนรอยละ 48.53 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 
เปนหญิง 238,294 คนคิดเปนรอยละ 51.47 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 
345,737 คน เปนผูมีงานทํา 344,420 คน (รอยละ 99.62 ของผูอยูในกําลังแรงงาน) ผูวางงาน 1,317 คน 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี , 2562 
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(อัตราการวางงานรอยละ 0.38 ของผูอยูในกาลังแรงงาน) ผูที่รอฤดูกาล 0 คน (รอยละ 0.00 ของผูอยูในกําลังแรงงาน)
การมีงานทําจากการสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากรผูมีงานทําในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 344,420 
คน ปรากฏวามีจํานวน 159,364 หรือรอยละ 46.27 ของผูมีงานทําทั้งหมด ทํางานในภาคเกษตร ผูมีงานทํา
จํานวน 185,056 คน หรือรอยละ 53.73 ของผูมีงานทําทัง้หมด ทํางานนอกภาคเกษตร 

  - ผูมีงานทําจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตรจะทํางานในสาขาการขาย
สงการขายปลีก จํานวน 61,714 คน คิดเปนรอยละ 17.92 ของผูมีงานทําทั้งหมด สาขากิจกรรมโรงแรม และ
อาหาร จํานวน 30,404 คน คิดเปนรอยละ 8.83 สาขาการผลิต จํานวน 25,422 คน คิดเปนรอยละ 7.38
ของผูมีงานทําทั้งหมด และสาขาอ่ืนๆ ลดลงไปตามลําดับ 

  - ผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและ
การประมง จํานวน 141,617 คน (รอยละ 41.12) ของผูมีงานทําทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและ
พนักงานในรานคาและตลาด จํานวน 73,912 คน (รอยละ 21.46) ของผูมีงานทําทั้งหมด และอาชีพขั้น
พื้นฐานตางๆ จํานวน 40,639 คน (รอยละ 11.80) ของผูมีงานทําทั้งหมด 

  - ผูมีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ผูมีงานทําสวนใหญทํางานสวนตัว จํานวน
109,370 คน (รอยละ 31.75) ของผูมีงานทําทั้งหมด รองลงมา คือ ลูกจางเอกชน จํานวน 95,401 คน (รอย
ละ 27.70) ของผูมีงานทําทั้งหมด และชวยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 87,089 คน (รอยละ 25.29) ของผูมีงาน
ทําทั้งหมดการวางงาน จังหวัดจันทบุรีมีผูวางงานทั้งสิ้น 1,317 คน หรือมีอัตราการวางงานรอยละ 0.38 ของ
ผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว พบวาผูวางงานทั้งหมดเปน 
เพศชาย จํานวน 398 คน (รอยละ 30.22) ของผูวางงานทั้งหมด เปนเพศหญิง จํานวน919 คน (รอยละ 
69.78) ของผูวางงานทั้งหมดอัตราคาจางขั้นต่ําคณะกรรมการคาจางไดกําหนดใหพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตรา
คาจางขั้นต่ํา = 318 บาทตอวัน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 

(2.2) การสงเสริมการมีงานทํา 
 การบริการจัดหางาน ในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2562 (กรกฎาคม – กันยายน) นายจาง/

สถานประกอบการไดแจงตําแหนงงานวาง จํานวน 738 อัตรา ลดลงจากไตรมาสที่แลวรอยละ 0.40 (เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.03) โดยมีผูลงทะเบียนสมัครงาน 216 คน 
ลดลง 

 จากไตรมาสที่แลว รอยละ 53.75 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.09) และการบรรจุงาน 550 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลว รอยละ 13.87 (เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว เพิ่มขึ้นรอยละ 27.91)  

 การจัดหางานตางประเทศ ในไตรมาส 3 ป 2562 มีแรงงานในจังหวัดจันทบุรีแจงการ
เดินทางไปทํางานตางประเทศตามกฎหมาย จํานวน 14 คน ลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ 39.13 เปนชาย 
12 คน (รอยละ 85.71ของจํานวนแรงงานที่แจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศตามกฎหมายทั้งหมด) เปน
หญิง 2 คน (รอยละ14.29 ของจํานวนแรงงานที่แจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศตามกฎหมายทั้งหมด) 
แรงงานตางดาว มีแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1,636 คนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่แลว รอยละ 4.40 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว เพิ่มขึ้นรอยละ 6.03) แบงเปนประเภท
ตลอดชีพ จํานวน 1 คน (รอยละ 0.06 ของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด) 
ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จํานวน 1,325 คน (รอยละ 80.99 ของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานถูกตอง
ตามกฎหมายทั้งหมด) และประเภทมาตรา 13 ยกเวนมติครม. (4) และ (5) จํานวน 310 คน (รอยละ 18.95 
ของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด) สวนแรงงานตางดาวที่อนุญาตใหทํางานตาม
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มติครม. เปนแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในจังหวัดมีจํานวน 13,451 คน ลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ 0.16 (เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.16) โดยแบงเปนสัญชาติพมา 1,460 คน (รอย
ละ 10.85 ของจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานตามมติครม.ทั้งหมด) สัญชาติลาว 2,921 คน 
(รอยละ 21.72 ของจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานตามมติครม.ทั้งหมด) และสัญชาติ
กัมพูชา 9,070 คน  (รอยละ 67.43ของจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางานตามมติครม.ทั้งหมด) 

 หมายเหตุ :ขอมูลสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
(2.3) ภาวะการวางงานของประชากร จังหวัดจันทบุรีมีผูวางงานทั้งสิ้น 1,667 คน หรือมีอัตรา

การวางงานรอยละ 0.49 ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว 
พบวาผูวางงานทั้งหมด เปนเพศชาย จํานวน 379 คน คิดเปน รอยละ 22.72 เพศหญิง จํานวน 1,288 คน            
คิดเปนรอยละ 77.27  

(2.4) อัตราคาจางขั้นต่ําคณะกรรมการคาจางไดกําหนดใหพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตราคาจาง
ขั้นต่ําเทากับ318 บาทตอวัน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 เปนตนไป ซึ่งมีอัตราเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น รอยละ 4.26 เมื่อเทียบกับป 2560 เทากับ 305 บาท  

(2.5) การดูแลใหลูกจางและผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามสิทธิ 
 การประกันสังคม  ขอมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรีมีสถาน

ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 3,036 แหงสวนผูประกันตน มีจํานวน 68,884 คน  
มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เปนสถานพยาบาลของรัฐ จํานวน 1 แหง และสถานพยาบาล
เครือขาย จํานวน 45 แหง แบงเปน โรงพยาบาลเครือขายประจําอําเภอ จํานวน 11 แหง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 29 แหงศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีจํานวน 1 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 
จํานวน 4 แหง 

 กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 มีจํานวนผูประกันตน

ของจังหวัดจันทบุรี ที่มาใชบริการกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 จํานวน 82,442 ครั้ง  

ตั้งแต เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน 2562 โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการ

สูงสุด ไดแก กรณีสงเคราะหบุตรมีผูประกันตนมาใชบริการ จํานวน 51,698 ครั้ง รองลงมากรณีวางงาน มี

ผูประกันตนมาใชบริการ จํานวน 11,848 ครั้ง กรณีเจ็บปวย มีผูประกันตนมาใชบริการ จํานวน 9,104 ครั้ง กรณีชรา

ภาพ มีผูประกันตนมาใชบริการจํานวน 6 ,605 ครั ้ง  กรณีท ุพพลภาพมีผู ประกันตนมาใช บร ิการ  

จํานวน 1,793 ครั ้ง กรณีคลอดบุตรมีผูประกันตนมาใชบริการ จํานวน 1,109 ครั้ง และกรณีตาย มี

ผูประกันตนมาใชบริการ จํานวน 285 ครั้ง ทั้งนี้การจายเงินประโยชนทดแทน จํานวน 211,744,385.24 

บาท เปนการจายเงินกรณีวางงานสูงสุด จํานวน 79,275,057.75 บาท รองลงมาไดแก กรณีชราภาพ 

จํานวน 40,363,870.85 บาท กรณีสงเคราะหบุตร จํานวน 34,251,200.00 บาท กรณีคลอดบุตร 

จํานวน 24,841,110.00 บาท กรณีทุพพลภาพ จํานวน 18,028,068.44 บาท กรณีเจ็บปวย  

จํานวน 10,468,437.95 บาท และกรณีตาย จํานวน 6,956,860.40 บาท 

 กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จํานวนผูประกันตนของจังหวัดจันทบุรี ที่มาใชบริการ

กองทุนประกันสังคมมาตรา 40  จํานวน 932 ครั้ง ตั้งแต เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน 2562 โดย

ประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย จํานวน 683 
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ครั้ง รองลงมากรณีบําเหน็จชราภาพ จํานวน 148 ครั้ง กรณีเสียชีวิต จํานวน 69 ครั้ง กรณีทุพพลภาพ จํานวน 29 ครั้ง

และกรณีสงเคราะหบุตร จํานวน 3 ครั้ง ทั้งนี้การจายเงินประโยชนทดแทน จํานวน 2,857,637.04 

บาท เปนการจายเงินกรณีประสบอันตราย/เจ็บปวยสูงสุด จํานวน 1,342,800.00 บาท รองลงมา ไดแก กรณี

เสียชีวิตจํานวน 1,127,000.00 บาท กรณีบําเหน็จชราภาพ จํานวน 347,400.04 บาท กรณีทุพพล

ภาพ จํานวน 29,500.00 บาท และกรณีสงเคราะหบุตร จํานวน 10,937.00 บาท 

(3) การศึกษา 
 จังหวัดจันทบุรี มีหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยขอมูลดานการศึกษาของจังหวัด ประจําป
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 16 : โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ 

อําเภอ รวม 
สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาภาคเอกชน 

กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น 

อื่นๆ 

เมืองจันทบุรี 44 29 10 3 2 
ขลุง 33 28 2 2 1 
ทาใหม 38 30 4 4 - 
โปงน้ํารอน 29 28 1 - - 
มะขาม 14 13 - - 1 
แหลมสิงห 14 14 - - - 
สอยดาว 26 22 2 1 1 
แกงหางแมว 21 17 1 - 3 
นายายอาม 20 18 2 - - 
เขาคิชฌกฎู 14 14 - - - 

รวม 252 213 21 10 8 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561 

 (3.1) ดานโอกาสทางการศึกษา  
อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียนจั งหวัดจันทบุรี  กลุมอายุ  2-23ป 

ปการศึกษา 2560-2562ในภาพรวม พบวา อัตราการเขาเรียน ปการศึกษา 2560รอยละ 73.48ปการศึกษา 2561 
รอยละ 81.74 และปการศึกษา 2562 รอยละ 76.44  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน 
กลุมอายุ 2-23 ป ระหวางปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ปรากฏวา ลดลงรอยละ 5.30 
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ตารางที่ 17 :  อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน กลุมอายุ 2-23 ป ปการศึกษา 2560-2562 
ชวงอาย ุ ประชากรวัยเรียน 

ตาม ทร.14 (คน) 
จํานวนผูเรียน (คน) อัตราการเขาเรียน  

(รอยละ) 
เปรียบเทียบ    
ปการศึกษา 
2561-2562 
(+เพ่ิม/-ลด) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562  

2 ป 5,996 5,597 5,321 282 6,980 3,698 4.70 124.71 69.50 - 55.21 

3 - 5 ป 18,682 18,349 17,459 15,661 15,037 15,428 83.83 81.95 88.37 + 6.42 

6 - 11 ป 36,669 36,771 37,155 40,904 41,122 38,351 111.55 111.83 103.22 - 8.61 

12 - 14 ป 19,191 19,117 18,948 19,183 19,120 18,979 99.96 100.02 100.16 +0.15 

15 - 17 ป 19,659 19,391 19,152 14,867 14,687 15,442 75.62 75.74 80.63 + 4.89 

18 - 23 ป 46,216 37,782 44,292 16,692 15,046 16,696 36.12 39.82 38.16 -1.66 

รวม 146,413 137,007 142,327 107,589 111,992 108,594 73.48 81.74 76.44 - 5.30 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี, 2562 
 

 จํานวนผูเรียนออกกลางคันจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามสังกัดและสาเหตุ ปการศึกษา 
2561 พบวา ผูเรียนออกกลางคัน จํานวนทั้งสิ้น 1,321 คน คิดเปนรอยละ 1.16 จําแนกสาเหตุ ไดแก กรณีอื่น 
ๆ 760 คน คิดเปนรอยละ 57.53 คน อพยพตามผูปกครอง 312 คน คิดเปนรอยละ 23.62 ฐานะยากจน 54 
คน คิดเปนรอยละ 4.09 คน หาเลี้ยงครอบครัว 61 คน คิดเปนรอยละ 4.62 มีปญหาในการปรับตัว 59 คน 
คิดเปนรอยละ 4.47 มีปญหาครอบครัว 34 คน คิดเปนรอยละ 2.57 สมรสแลว 30 คิดเปนรอยละ 2.27 และ
เจ็บปวย อุบัติเหตุ 11 คน คิดเปนรอยละ 0.83 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2561 กับป
การศึกษา 2560 ผูเรียนออกกลางคันปการศึกษา 2560 จํานวน 1,901 คน ปการศึกษา 2561 จํานวน 1,321
คน ปการศึกษา 2561 ลดลงจากปการศึกษา 2560 จํานวน 580 คน คิดเปนรอยละ 30.51  

จํานวนผูเรียนพิการเรียนรวมจังหวัดจันทบุรี ปการศึกษา  2562 พบวา จํานวนผูเรียน
พิการเรียนรวมทั้งหมด 606 คน จากผูเรียนทั้งหมด 113,641 คน คิดเปนรอยละ 0.53 ประเภทความพิการที่
มีผูเรียนมากที่สุด คือ ทางสติปญญา จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 29.87 รองลงมาคือ ทางรางกาย/
สุขภาพ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 19.47 ทางการเรียนรู จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 16.34 พิการ
ซ้ําซอน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 12.38 ออทิสติก จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 9.90 ทางการพูด/
ภาษา จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 5.28 ทางพฤติกรรม/อารมณ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.30 
ทางการเห็น จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.81 และทางการไดยิน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ  1.65 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ผูเรียนพิการเรียน
รวมปการศึกษา 2561 จํานวน 4,627 คน และปการศึกษา 2562 จํานวน 606 คน ลดลงจากปการศึกษา 
2561 จํานวน 4,021 คน คิดเปนรอยละ 3.54 

ผูเรียนดอยโอกาสจังหวัดจันทบุรี ปการศึกษา 2562 พบวา จํานวนผูเรียนดอย
โอกาสทั้งหมด 5,511 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 113,641 คน คิดเปนรอยละ 4.85  เมื่อจําแนกตาม
ประเภท พบวา ประเภทเด็กยากจนมากที่สุด จํานวน 5,310 คน คิดเปนรอยละ 96.35 รองลงมาคือ เด็ก
กําพรา จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 1.38 และ อื่น ๆ (ไมมีระบุประเภท) จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
1.31 เด็กในสถานพินิจ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 0.49 ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว จํานวน 
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14 คน คิดเปนรอยละ 0.25 เด็กที่ถูกทําราย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.11 เด็กที่มีปญหายาเสพติด 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.07 และเด็กถูกทอดทิ้ง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.04 ตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 จํานวนผูเรียนดอย
โอกาสปการศึกษา 2561 จํานวน 21,514 คน และปการศึกษา 2562 จํานวน 5,511 คน ลดลงจากป
การศึกษา 2561 จํานวน 16,003 คน คิดเปนรอยละ 14.08 

(3.2) ดานคุณภาพการศึกษา  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ผลในภาพรวม พบวา จํานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 269 แหง เขารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบสาม จํานวน 266 แหง คิดเปนรอยละ 98.88 ไดรับการรับรอง จํานวน 262 แหง คิด
เปนรอยละ 98.50 ไมไดรับการรับรองจํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 1.50 และสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการ
ประเมิน จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 1.12 

ตารางที่ 18 : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีโดย 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

หนวยงาน จํานวนสถานศกึษา ผลการประเมิน 
จํานวน
(แหง) 

เขารับการ
ประเมิน (แหง) 

รับรอง 
(แหง) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมรับรอง 
(แหง) 

คิดเปน
รอยละ 

สพป.จันทบุรี เขต 1 83 83 79 95.18 4 4.82 
สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106 106 100 0 0 
สพม.17 จนัทบุร ี 23 23 23 100 0 0 
สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 2 1 1 100 0 0 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 

21 20 20 100 0 0 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) 7 7 7 100 0 0 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

10 10 10 100 0 0 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ : 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

6 6 6 100 0 0 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ :  
โรงเรียนเทศบาล 

9 8 8 100 0 100 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) : 
วิทยาลยันาฏศิลจันทบุรี 

1 1 1 100 0 100 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) :  
วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลาจันทบุร ี

1 1 1 100 0 100 

รวมทั้งสิ้น 269 266 262 98.50 4 1.50 
ทีม่า : สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี, 2562 
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รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 พบวารอยละของคาเฉลี่ยทุกรายวิชาและคาเฉลี่ยรวม 
ระดับจังหวัดสูงกวาระดับภาคและประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางการศึกษา 256 กับปการศึกษา 2560 
ระดับจังหวัดพบวา รอยละของคาเฉลี่ยรวมปการศึกษา 2561 สวนใหญสูงวาปการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณา
รายทุกกลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงกวา 50 วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยต่ํากวา 50 
 
ตารางที่ 19 : รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary 

National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2559-2561 
ปการศึกษา ระดับ ภาษา 

ไทย 
สังคม
ศึกษา 

คณิต 
ศาสตร 

วิทยา   
ศาสตร 

อังกฤษ คาเฉลี่ยรวม 

2561 จังหวัด 59.30 - 42.42 41.63 42.12 46.37 

ภาค 57.74 - 38.93 40.93 41.76 44.84 

ประเทศ 55.90 - 37.50 39.93 39.24 43.14 

2560 จังหวัด 49.49 - 40.30 40.48 39.31 42.40 

ภาค 47.94 - 38.18 39.80 38.46 41.10 

ประเทศ 46.58 - 37.12 39.12 36.34 39.79 

2559 จังหวัด 56.41 48.58 44.48 42.75 36.74 45.79 

ภาค 54.19 47.42 41.66 41.74 31.11 43.22 

ประเทศ 52.98 46.68 40.47 41.22 34.59 43.19 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี, 2562 
หมายเหตปุการศึกษา 2560 และ ปการศึกษา 2561 ไมมีการสอบวิชาสังคมศึกษา 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ปการศึกษา 2560 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยทุกรายวิชาและคาเฉลี่ยรวม 
ระดับจังหวัดสูงกวาระดับภาคและประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางการศึกษา 2561  และ ปการศึกษา 
2560 ระดับจังหวัดพบวา รอยละของคาเฉลี่ยรวมปการศึกษา 2561 สูงกวาปการศึกษา 2560   เมื่อ
พิจารณารายทุกกลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงกวา 50 วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยต่ํากวา 50 
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ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี, 2561 
 

ตารางที่ 20 :รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2559-2561 

 
 

 
 
 

 
 

(4) การสาธารณสุข 
(4.1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
จังหวัดจันทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง คือ โรงพยาบาลพระปกเกลา (ระดับ A) มี

โรงพยาบาลชุมชน 11 แหง (อําเภอทาใหม มี 3 รพ.คือ รพ.ทาใหม รพ.สองพี่นอง และ รพ.เขาสุกิม) สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 105 แหง   

 
ตารางที่ 21 : จํานวน และประเภทสถานบริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี จําแนกรายอําเภอ 

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจันทบุรี, 2562 

ชั้น ปการศึกษา ระดับ ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

อังกฤษ คาเฉลี่ยรวม 

ม.3 2561 จังหวัด 57.19 - 32.40 37.18 29.94 39.18 

ภาค 55.59 - 30.44 36.38 29.86 38.07 

ประเทศ 54.42 - 30.04 36.10 29.45 37.50 

2560 จังหวัด 50.30 - 28.71 33.48 30.97 35.87 

ภาค 49.36 - 27.09 32.68 30.92 35.01 

ประเทศ 48.29 - 26.30 32.28 30.45 34.33 

2559 จังหวัด 48.26 51.25 31.27 36.12 32.72 39.92 

ภาค 47.39 50.13 30.09 35.56 32.64 39.16 

จังหวัด 46.36 49.00 29.31 34.99 31.80 38.29 

ลําดับ อําเภอ รพศ. รพช. ระดับ สสอ. 
สอ./ 

รพ.สต. 

PCU 
ที่ต้ัง 

สอ./รพ.สต. 
ที่ต้ัง 
รพ. 

อื่นๆ รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

เมือง 
ขลุง 
ทาใหม 
โปงน้ํารอน 
มะขาม 
แหลมสิงห 
สอยดาว 
แกงหางแมว 
นายายอาม 
เขาคิชฌกูฎ 

1 0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 
F1 
F2 
F2 
F1 
F2 
M2 
F2 
F1 
F2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
15 
17 
8 
10 
7 
11 
11 
7 
6 

13 
15 
17 
8 
10 
7 
11 
11 
7 
6 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16 
16 
20 
9 
11 
8 
12 
12 
8 
7 

รวม 1 11 11 10 105 105 12 2 119 
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(4.2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบดวยโรงพยาบาลเอกชน 2แหง สถานพยาบาลไมมี
เตียงแผนปจจุบันสาขาเวชกรรมชั้น 1 จํานวน 70 แหง สถานผดุงครรภไมมีเตียงชั้น 1 จํานวน 50 แหง รานขายยา
แผนปจจุบัน จํานวน 115 แหง รานขายยาแผนโบราณ จํานวน 17 แหง และคลินิกแพทยแผนไทย จํานวน 7 แหง 
 

ตารางที่ 22 : จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จังหวัดจันทบุรี 
ประเภทสถานบริการ จํานวน (แหง) ประเภทสถานบริการ จํานวน (แหง) 

คลินิกเวชกรรม 

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 

คลินิกทันตกรรม 

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ 

คลินิกเทคนิคการแพทย 

คลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทยแผนจีน 

38 

29 

33 

1 

62 

1 

3 

คลินิกกายภาพบําบัด 

คลินิกการแพทยแผนไทย 

สหคลินิก 

โรงพยาบาลเอกชน 

พยาบาลชั้น 2 

ทันตกรรมชั้น 2 

 

5 

8 

3 

2 

1 

1 

 

 
 

(4.3) ขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ 
 

ตารางที่ 23: จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทย และอัตราสวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 

อําเภอ 
เจาหนาที่ทางการแพทย ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน 

แพทย 
ทันต
แพทย 

เภสัชกร พยาบาล 
พยาบาล
เทคนิค 

แพทย 
ทันต
แพทย 

เภสัชกร พยาบาล 
พยาบาล
เทคนิค 

เมืองจันทบุรี 187 16 40 650 15 675 7,887 3,156 194 8,415 

ขลุง 6 4 6 70 1 9,419 14,129 9,419 807 56,514 

ทาใหม 12 6 9 124 1 5,860 11,719 7,813 567 70,320 

โปงน้ํารอน 5 4 5 62 1 8,692 10,865 8,692 701 43,460 

มะขาม 5 3 4 54 - 6,277 10,462 7,846 581 - 

แหลมสิงห 5 3 3 50 1 6,072 10,120 10,120 607 30,360 

สอยดาว 6 5 6 82 1 10,739 12,887 10,739 786 64,434 

แกงหางแมว 4 2 5 47 - 10,390 20,781 8,312 884 - 

นายายอาม 5 4 4 51 - 6,705 8,381 8,381 657 - 

เขาคิชฌกูฏ 1 4 4 39 - 28,478 7,120 7,120 730 - 

รวม  236     51      86      1,229     20        2,230   10,318    6,120     428      26,314    

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561 

(4.4) ขอมูลดานสุขภาพ 
จากรายงานขอมูลผูปวยนอกที่เขารับการรักษาจากสถานบริการของรัฐสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จําแนกตาม 21 กลุมโรค ป 2562 พบวา อัตราผูปวยที่เขารับการรักษาดวยโรคระบบไหลเวียน
เลือดมากที่สุด รองลงมาเปน โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิสัม โรคระบบยอยอาหารรวม
โรคในชองปาก โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม และโรคระบบหายใจ ตามลําดับ  

  

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจันทบุรี, 2561 
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ตารางที่ 24 : แสดงแนวโนมของสาเหตุการปวยของผูปวยนอก ตั้งแตป 2557 – 2561 
ป พ.ศ. โรค 

ระบบไหลเวียนเลือด ตอมไรทอ ระบบยอยอาหาร ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ 
2557 315,295 274,456 180,898 177,818 212,364 
2558 341,003 293,078 198,637 197,566 232,126 
2559 379,312 315,662 230,090 208,907 228,134 
2560 431,247 352,585 260,428 235,366 201,191 
2561 413,114 338,262 257,657 222,699 186,295 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจันทบุรี, 2562  
 

 
สําหรับกลุมโรคที่พบบอยของผูปวยใน 5 อันดับแรก คือ โรคปอดบวม, โรคหลอดลม

อักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเนื้อรังอื่น การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ ภาวะแทรกซอน
อื่นๆของการตั้งครรภ และการคลอดโรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 
 
ตารางที่ 25 : ลําดับโรคของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุการปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557 – 2561 

สาเหตุของโรค 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ปอดบวม 1,190 1,426 2,495 3,007 3,213 
2. โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรัง
อืน่ 

1,246 1,226 1,782 2,565 2,712 

3. การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 560 570 854 1,661 2,188 
4. ภาวะแทรกซอนอื่นๆของการตั้งครรภ และการคลอด 831 728 1,246 1,821 1,879 
5. โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 1,053 1,001 1,453 1,693 1,834 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจันทบุรี, 2562  

 

ตารางที่ 26 : แสดงอัตราตายตอแสนประชากร จําแนกตามสาเหตุการตาย ป 2559-2561 
กลุมโรค 2559 2560 2561 

มะเร็งรวม 139.8 140.24 167.15 

โลหิตเปนพิษ 41.12 26.98 25.17 

โรคหัวใจ 39.78 45.23 48.08 

อุบัติเหตุรวม 55.65 55.49 68.92 

ทํารายตนเอง 11.67 9.5 10.33 

เบาหวาน 10.52 18.62 24.6 

โรคมะเร็ง ทุกประเภท (รวม) เปนสาเหตุการตายอันดับที่ 1 ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และ
พบวามแีนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป  
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ตารางที่ 27 : แสดงอัตราปวยตอแสนประชากร ของการเจ็บปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวังทางระบาดวิทยา ป 2559-2561 
กลุมโรค 2559 2560 2561 

อาหารเปนพิษ 210.18 225.76 264.99 

ไขเลือดออก 119.72 62.14 75.87 

HFM 135.78 66.57 58.81 

ปอดบวม 373.89 452.09 403.78 

ไขหวัดใหญ 443.32 613.23 341.62 

จากตาราง พบวา โรคที่มีแนวโนมพบผูปวยสูงขึ้นในจังหวัดจันทบุรี คือ ไขหวัดใหญ  ปอดบวม และ 
ในป 2561 ทุกโรคมีแนวโนมเจ็บปวยลดลง ยกเวน อาหารเปนพิษสูงขึ้น 
 

(5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สาธารณภัย จากขอมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พบวาปญหาการเกิดสาธารณภัยป 2561 

ดานวาตภัยสูงสุดสวนใหญเกิดกับสวนผลไม รองลงมาคือปญหาชางปา ที่ออกมาหากินในพื้นที่อําเภอแกงหางแมว 
สอยดาว โปงน้ํารอน ซึ่งสรางความเดือดรอนแกเกษตรกรในพื้นที่อยางมากเนื่องจากชางปาออกมาหากินใกลที่อยู
อาศัยของราษฎรและมักเกิดปญหาทํารายประชาชนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งพืชสวนพืชไร เสียหาย และ
อุทกภัย ตามลําดับในรอบปที่ผานมาซึ่งมีแนวโนมมากขึ้น 

ตารางที่ 28 : ขอมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 (จํานวนครั้ง) 
ปงบประมาณ วาตภัย ชางปา อุทกภัย ภัยแลง อัคคีภัย น้ํากัดเซาะ 

2558 14 12 4 1 4 - 
2559 28 30 10 1 14 - 
2560 49 45 16 - 3 1 
2561 77 63 25 - 2 - 
2562       

ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุร,ี 2562 

อุบัติเหตุ ในรอบป พ.ศ.2562 ที่ผานมา จังหวัดจันทบุรีมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 
295 ราย (ขอมูล 3 ฐาน) เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2561 ซึ่งมีผูเสียชีวิต จํานวน 179 ราย เพิ่มขึ้นจํานวน 116 ราย  
คิดเปนรอยละที่ เพิ่มขึ้น 64.80 สําหรับจั งหวัดจันทบุรี  อัตราการเสียชีวิ ตจากอุบัติ เหตุทางถนน 
มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่องทุกป (ตามตาราง) ซึ่งอัตราการเสียชีวิตตอแสนประชากรสูงเปนลําดับที่ 3 ของประเทศ 
ถึงแมจังหวัดจะมีมาตรการ/ขอสั่งการตาง ๆ อยางตอเนื่องก็ตาม แตเนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว สภาพการเดินทางที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ผูใชรถใชถนนมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
อัตรากําลังเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการอํานวยความปลอดภัย การบังคับใชกฎหมาย มีจํากัด งบประมาณในการ
ปองกันและแกไขมีจํากัด จึงไมสามารถจะดูแล ควบคุม ไดอยางครอบคลุม จึงมีความจําเปนที่ทุกภาคสวน  
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัครตาง ๆ ตองรวมมือกันในการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยาง
เปนรูปธรรม และมีความตอเนื่องตลอดทั้งป จึงจะทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของจังหวัด
ลดลงได 
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ตารางที่ 29 : อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตอประชากรแสนคน 
ปงบประมาณ อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตอประชากรแสนคน 

2557 30.66 
2558 36.85 
2559 38.06 
2560 38.77 
2561 46.20 
2562 55.29 

ที่มา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุร,ี 2562 

คดีอาญา จากขอมูลทางสถิติของจังหวัดจันทบุรี ในป พ.ศ. 2561 พบวา คดีความผิดที่รัฐ
เปนผูเสียหายที่ไดรับแจงความและที่จับกุมได รวม 7,293 คดี ลดลงจากป พ.ศ. 2560 (6,660 คดี) เปน
ประเภทคดีที่รัฐเปนผูเสียหายรอยละ 89.30 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยรอยละ 5.67 คดีฐานความผิดพิเศษ
รอยละ 2.46  คดคีวามผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกาย และเพศรอยละ 2.55   

ตารางท่ี 30 : สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2559- 2561 
ประเภทความผิด 2558 (2015) 2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018) 

 รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
รางกาย และเพศ  

301 282 213 186 169 152 198 186 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 688 524 466 291 494 358 549 414 

ฐานความผิดพิเศษ 153 100 187 109 261 119 303 180 

คดีความผิดที่รัฐเปน
ผูเสียหาย 

5,213 6,703 4,253 4,660 5,280 6,031 5,797 6,513 

  รวม  6,355 7,609 5,119 5,246 6,204 6,660 6,847 7,293 
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561 

(6) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สถานการณการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ป 2560 – 2562 พบการเขารับ

การบําบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล ทั้งหมด ( ระบบสมัครใจและบังคับบําบัด) จํานวน 545,758, 934 
คน ตามลําดับ โดยสวนใหญมาจากระบบการบังคับบําบัด จํานวน 433, 660 และ 832 คน ตามลําดับ สวน
ระบบสมัครใจ พบจํานวนเพียง 112,,362 และ 332 คน ตามลําดับ 

ในปงบประมาณ 2562 มีเปาหมายการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 711 คน มีผูปวยยาเสพติด
บําบัดรักษาทั้ งหมด (ระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด) จํานวน 934 คน คิดเปนรอยละ 131.4  
สวนใหญเปนระบบบังคับบําบัด จํานวน832 ราย คิดเปนรอยละ 219.5 ( เปาหมาย 379 )ระบบสมัครใจ พบเพียง 
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 30.7 (เปาหมาย 332 ) พบอัตราสวนเพศชายมากกวา เพศหญิง 1 : 7 (เพศชาย
รอยละ 87.91 , เพศหญิงรอยละ 12.09) เมื่อจําแนกตามกลุมอายุ พบวา สวนใหญเปนกลุมอายุ 18-24 ป รอยละ 
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28.21 รองลงมาเปนกลุมอายุ 25-29 ป รอยละ 20.44 และ 30-34 ป รอยละ 16.51 ตามลําดับ นอกจากนี้จะพบ
กลุมเด็กและเยาวชนอายุ 12-17 ป รอยละ 2.11 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวากลุมอาชีพผูใชแรงงานเขารับการบําบัดสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 40.31 
รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 20.36 และอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 17.18 และเมื่อผูเขารับการ
บําบัดผานการคัดกรองจําแนกระดับการใชยา/ สารเสพติด พบวา สวนใหญเปนกลุมผู เสพ คิดเปน 
รอยละ 57.77 รองลงมาเปนกลุมผูติดยา คิดเปนรอยละ 40.02  และกลุมผูใชคิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ 

สวนใหญเขารับการบําบัดยาเสพติดใชสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนคือ ยาบา  
คิดเปนรอยละ 54.32 ยาไอซคิดเปนรอยละ 28.79 และกัญชา คิดเปนรอยละ 9.79 และสารระเหย คิดเปน
รอยละ 0.10 ตามลําดับ 

เมื่อซักประวัติสาเหตุการใชยา/ สารเสพติด กลุมผูปวยสวนใหญใหเหตุผลสูงที่สุด 3 อันดับแรก 
ไดแก อยากลองรอยละ 37.70 รองลงมาเปนเพ่ือนชวน รอยละ 32.94 และทําใหหายปวย รอยละ 8.34 
 

ตารางที่ 31 : ผลการดําเนินงานบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดจันทบุรีจําแนกตามระบบการบําบัดรักษา ประจําปงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาล เปาหมาย 

(สมัครใจ+บังคับ) 
ผลการดําเนินงาน 
(สมัครใจ+บังคับ) 

รอยละ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบดั 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

พระปกเกลา 107 114 106.5 51 7 13.7 56 107 191.1 

ทาใหม 46 53 115.2 21 8 38.1 25 45 180.0 

สองพี่นอง 30 41 136.7 20 6 30.0 10 35 350.0 

เขาสุกิม 7 28 400.0 3 1 33.3 4 27 675.0 

ขลุง 81 93 114.8 48 1 2.1 33 92 278.8 

แหลมสิงห 50 46 92.0 30 7 23.3 20 39 195.0 

มะขาม 57 82 143.9 27 6 22.2 30 76 253.3 

โปงน้ํารอน 62 101 162.9 17 13 76.5 45 88 195.6 

สอยดาว 125 146 116.8 65 12 18.5 60 134 223.3 

นายายอาม 57 66 115.8 27 19 70.4 30 47 156.7 

แกงหางแมว 49 102 208.2 3 15 500.0 46 87 189.14 

เขาคิชฌกฏู 40 62 115.0 20 7 35.0 20 55 275.0 

รวม 711 934 131.4 332 102 30.7 379 832 219.5 

ที่มา:ระบบรายงานยาเสพตดิ (บสต.) ขอมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 

 
(8) คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 จากขอมูลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2560 – 2564 ของกรมการพัฒนา
ชุมชน ไดกําหนดเกณฑรายไดเฉลี่ยครัวเรือนไมนอยกวาคนละ 38,000 บาทตอป ผลการจัดเก็บขอมูล 
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดจันทบุรี ป 2561ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี พบวามี
ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑเรื่องรายได จํานวน 103 ครัวเรือน 47 หมูบาน 18 ตําบล 6 อําเภอ ดังนี ้
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ตารางที่ 32 : ขอมูลครัวเรือนที่ไมผานเกณฑเรื่องรายได ป 2561 
ที่ อําเภอ จํานวน (ครัวเรือน) ที่อยู รายไดเฉลี่ยตอคนตอป 

1 ขลุง 1 บานบอลาง ตําบลบอ 29,000.- 
1 บานหนองกวาง ตําบลวังสรรพรส 17,500.- 

2 ทาใหม 2 บานนาบนเนิน ตําบลพลอยแหวน 28,500 – 30,000.- 
3 แหลมสิงห 4 บานปลายเนิน ตําบลปากน้ําแหลมสิงห 20,975 – 36,833.- 

1 บานเกาะเปริด ตําบลเกาะเปริด 30,000.- 
1 บานเขาตาหนวย ตําบลเกาะเปริด 28,333.- 
1 บานลาง ตําบลหนองชิ่ม 18,400.- 
1 บานกลาง ตําบลบางสระเกา 20,000.- 
1 บานเนนิกลาง ตําบลบางสระเกา 26,200.- 
1 บานกองหนิ ตําบลบางสระเกา 33,200.- 

4 โปงน้ํารอน 1 บานพังงอน ตําบลทับไทร 24,000.- 
5 บานซับตาเมา ตําบลหนองตาคง 9,600 – 26,880.- 
9 บานแปลง ตําบลหนองตาคง 5,000 – 33,333.33 
1 บานคลองคต ตําบลหนองตาคง 34,000.- 
1 บานแสมด ตําบลหนองตาคง 20,000.- 
8 บานซับมงคล ตําบลหนองตาคง 12,250 – 30,000.- 
1 บานแหลม ตําบลเทพนิมิต 10,000.- 

5 มะขาม 2 บานมะขาม ตําบลมะขาม 20,000 – 31,300.- 
1 ชุมชนที่ 1 ตําบลมะขาม 20,000.- 
1 บานพญาลาง ตําบลมะขาม 21,800.- 
2 บานปถวี ตําบลปถว ี 13,750 – 36,800.- 
1 บานมะทาย ตําบลปถว ี 13,000.- 
1 บานทุงดาน ตําบลปถว ี 12,800.- 
1 บานคลองเวฬุ ตําบลปถว ี 19,033.33 
1 บานขนนุ ตําบลวังแซม 27,500.- 
7 บานแกลง ตําบลวังแซม 18,750 – 37,500.- 
1 บานตะบกเตี้ย ตําบลฉมนั 27,000.- 

6 เขาคิชฌกูฏ 2 บานทุงสะพาน ตําบลชากไทย 16,000 – 18,400.- 
1 บานชากไทย ตําบลชากไทย 32,500.- 
2 บานเขารูปชาง ตําบลชากไทย 17,500 – 32,500.- 
1 บานคลองหินลอย ตําบลชากไทย 20,000.- 
1 บานกระทิง ตําบลพลวง 28,571.- 
2 บานลําพัง ตําบลตะเคียนทอง 4,000 – 4,375.- 
2 บานตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง 23,333 – 28,142.- 
1 บานคลองไพบูลย ตําบลตะเคียนทอง 17,100.- 
2 บานคลองเกวียนลอย ตําบลคลองพล ู 27,777 – 32,222.- 
9 บานน้ําขุน ตําบลคลองพล ู 20,000 – 37,500.- 
6 บานทุงกบินทร ตําบลคลองพล ู 32,500 – 37,200.- 
2 บานวังยายมุก  ตําบลคลองพล ู 18,266 – 30,625.- 
7 บานจันทเขลม ตําบลคลองพล ู 8,000 – 33,000.- 
1 บานสะทอน ตําบลคลองพล ู 26,666.- 
5 บานคลองชีพ ตําบลคลองพล ู 22,222 – 36,100.- 
1 บานคลองชนั ตําบลคลองพล ู 20,000.- 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุร,ี 2561 

 
(8.1) การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ป 2561จังหวัดจันทบุรี มีกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง จํานวน 762 กองทุน เปนหมูบาน 731 กองทุน ชุมชน 31 กองทุน ดังนี้ 
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ตารางที่ 33 : ขอมูลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ป 2561 

อําเภอ 
จํานวน
กองทุน 

จดทะเบยีนนิติบุคคล เพิ่มทุนระยะที่ 1 เพิ่มทุนระยะที่ 2 เพิ่มทุนระยะที่ 3 
จดแลว คงเหลือ เพิ่มทุนแลว คงเหลือ เพิ่มทุนแลว คงเหลือ เพิ่มทุนแลว คงเหลือ 

เมืองจันทบุร ี 111 99 12 26 85 84 27 62 49 
ขลุง 97 94 3 25 72 89 8 84 13 
ทาใหม 135 135 - 53 82 128 7 128 7 
มะขาม 59 59 - 29 30 59 - 59 - 
โปงน้ํารอน 47 47 - 10 37 47 - 47 - 
แหลมสิงห 65 65 - 24 41 65 - 64 1 
นายายอาม 67 67 - 18 49 67 - 66 1 
สอยดาว 70 70 - 17 53 65 5 62 8 
แกงหางแมว 66 66 - 24 42 63 3 50 16 
เขาคิชฌกูฏ 45 45 - 27 18 45 - 45 - 

รวม 762 747 15 253 509 712 50 667 80 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุร,ี 2561 

(8.2) การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาหมูบาน 
 จังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีหลักการดําเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของผูนําชุมชน แกนนําชุมชน ครอบครัวพัฒนา เปนกลไกที่สําคัญไดใชความรู 
ความสามารถทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมูบาน การพัฒนากลุมองคกร ตามเกณฑในการประเมินการ
พัฒนาหมูบาน ตามหลัก 6x2 (การลดรายจาย เพิ่มรายได การประหยัด การเรียนรู การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และการเอื้ออารีตอกัน) และการประเมินการพัฒนาหมูบาน ตามเกณฑกระทรวงมหาดไทย (4 ดาน 32 
ตัวชี้วัด) และประเมิน ความ “อยูเย็นเปนสุข” รวมถึงการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาและหนวยงานที่
เกี่ยวของในหมูบาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม สนองนโยบาย
รัฐบาลที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารประเทศ 

 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบของจังหวัดจันทบุรี เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน ในรูปแบบประชารัฐ ไดแก แกนนําชุมชน
ครอบครัวพัฒนา ผูใหญบาน กํานัน นายอําเภอ องคกรเครือขายในชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่ เปนกําลังสําคัญใหหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสงผลใหหมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันที่ดี และนําไปสูความยั่งยืน 

 จังหวัดจันทบุรี ดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบตั้งแตป งบประมาณ  
พ.ศ. 2552-2560 แลวจํานวน 105 หมูบาน  
 

(9) ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index – HAI)  
   จากขอมูลดัชนีความกาวหนาของคน ประจําป 2562 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พบวา จังหวัดจันทบุรีมีการพัฒนาคนในภาพรวม อยูลําดับที่ 30 จาก 77 จังหวัด         
ทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.6208) ซึ่งมีความกาวหนาการพัฒนาคนมากขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 (ดัชนี HAI 
= 0.6206) ซึ่งอยูลําดับที่ 23 จาก 77 จังหวัด    
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    การพัฒนาคนในแตละดานไมคอยมีความโดดเดนมากนัก โดยการพัฒนาคนดานชีวิตการงาน
และดานการคมนาคมและการสื่อสารมีความกาวหนาใกลเคียงกัน คือ อยูลําดับที่ 13 และ 14 จาก 77 
จังหวัดตามลําดับ อยางไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีมีจุดเดนที่มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนคอนขางสูงมาก เทากับ 
36,024 บาท/เดือน (คาเฉลี่ยของประเทศ 26,915 บาท/เดือน) โดยอยูลําดับที่ 6 จาก 77 จังหวัด และอัตรา
การวางงานนอยมากเพียงรอยละ 0.31 โดยอยูในลําดับที่ 6 เชนเดียวกัน 

    ในทางกลับกันการพัฒนาคนดานการมีสวนรวมและดานชีวิตครอบครัวและชมชนของจังหวัด
จันทบุรีมีความกาวหนานอยมาก คือ อยูลาดับที่ 67 และ 65 จาก 77 จังหวัดตามลําดับ รวมทั้งจังหวัด
จันทบุรีมีจุดดอยในบางประเด็นเชนความไมเสมอภาคของรายไดคอนขางสูง ประชากรที่ประสบภัยแลง
คอนขางมากและ ครัวเรือนที่มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานก็คอนขางนอยมากโดยอยูลําดับที ่
75 จาก 77 จังหวัด 

 
ตารางที่ 34 : ดัชนีความกาวหนาของคน จําแนกตามมิติของจังหวัดจันทบุรี ป 2558 2560 และ 2562 

มิติยอย คะแนน ลําดับท่ี 

2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

ดัชนียอยดานสุขภาพ 0.5865 0.5503 0.5463 48 51 50 

ดัชนียอยดานการศึกษา 0.4441 0.4520 0.4776 32 27 29 

ดัชนียอยดานชีวิตการงาน 0.7232 0.7299 0.7227 19 21 29 

ดัชนียอยดานรายได 0.6097 0.5793 0.5820 26 31 32 

ดัชนียอยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 0.7210 0.8495 0.8551 70 50 52 

ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน 0.5452 0.5874 0.5513 65 52 65 

ดัชนียอยดานการคมนาคมและการสื่อสาร 0.6105 0.7549 0.7693 21 11 12 

ดัชนียอยดานการมีสวนรวม 0.5648 0.5551 0.5544 58 31 31 

ดัชนีความกาวหนาของคน 0.5943 0.6206 0.6208 45 23 30 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2562 
หมายเหตุ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําขอมูลตามดัชนีความกาวหนาของคน  
ป พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินความกาวหนาของคนในระดับจังหวัดดวยดัชนี 8 ดัชนียอย ไดแก  
1) ดัชนียอยดานสุขภาพ 2) ดัชนียอยดานการศึกษา 3) ดัชนียอยดานชีวิตการงาน 4) ดัชนียอยดานรายได  
5) ดัชนียอยดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 6) ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ดัชนียอยดานการคมนาคมและ
การสื่อสาร 8)การมีสวนรวม 
 

 เมื่อพิจารณาดัชนียอยพบวา การพัฒนาที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมมีความกาวหนามากที่สุด คือ 

มีคาดัชนี 0.8551 รองลงมาเปนการพัฒนาคมนาคมและการสื่อสาร ดานชีวิตการเงิน รายได การมีสวนรวม 

ชีวิตครอบครัวและชุมชน สุขภาพ สวนดานการศึกษามีความกาวหนานอยที่สุด คือ มีคาดัชนี 0.4776  
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2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(1) ทรัพยากรปาไม 

จังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่ปาไมจํานวน 1,302,219.90  ไร หรือประมาณรอยละ 32.48 ของพื้นที่
ทั้งหมดของจังหวัด โดยสามารถแบงประเภทของปาของจังหวัดจันทบุรีได ดังนี้ 

ปาดงดิบ หรือ ปาดิบชื้น เปนปาที่มีใบไมสีเขียวตลอดปสภาพปารกทึบมักจะพบปาชนิดนี้ขึ้นอยู
ตามบริเวณหุบเขา เนินเขา พื้นที่ริมหวย แมน้ํา ลําธารตางๆ หรือบริเวณที่อยูบนภูเขาที่มีความชุมชื้นสูงเปน
บริเวณที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียวดินเหนียวปนทรายที่สามารถเก็บความชุมชื้นไดนาน ตนไมที่มีอยูในปาชนิดนี้
จะมีลําตนใหญขึ้นหนาแนนแสงสวางสองไมถึงพื้นทําใหอากาศในปานี้ชุมชื้นอยูตลอดเวลามีอุณหภูมิอยูใน
ระดับสม่ําเสมอ พบที่บริเวณอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว , อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ , อุทยานแหงชาติเขา
ชะเมา-เขาวง และอุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น เปนตน 

ปาเบญจพรรณ เปนปาผลัดใบประเภทหนึ่งที่ตนไมสวนใหญตางทิ้งใบหมดในชวงฤดูแลงและเริ่ม
ผลิใบใหมในตนฤดูฝนอยูในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน ๑,๐๐๐ เมตรพันธุไมเดนในปาเบญจ
พรรณไดแก ไมสัก ไมแดง ไมประดู ไมมะคาโมงไมตะแบกใหญ ไมไผ ไมเถา และไมอิงอาศัย เชน 
กระแตไตไม นมตําเลีย กระเชาสีดา เอื้องกะเรกะรอนเอื้องเงิน นอกจากนี้ปาเบญจพรรณยังอุดมไปดวยเฟน
ชนิดตางๆ อีกหลากหลายชนิดตลอดจนพืชสมุนไพรที่สําคัญ เชน บุกและพญากาสักดํา พบที่อุทยานแหงชาติ
เขาสิบหาชั้น , ปาสอยดาว , ปาขุนซอง , ปาทาสอน และปาทามวง เปนตน 

ปาชายเลน หรือปาโกงกาง (Mangrove forest หรือ intertidal forest) คือกลุมของสังคมพืช
ซึ่งขึ้นอยูในเขตน้ําลงต่ําสุด และน้ําขึ้นสูงสุดบริเวณชายฝงทะเลปากแมน้ํา หรืออาวปาชายเลนเปนบริเวณที่
อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งพืชและสัตว ปาชายเลนจึงใหประโยชนแกมนุษยมากมายทั้งในดาน
พลังงานและไมใชสอย ตลอดจนเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนที่สําคัญเนื่องจากปาชายเลนเปนที่วางไข แหลง
อาหารและเจริญเติบโตของสัตวน้ําเศรษฐกิจนานาชนิด นอกจากนี้ปาชายเลนยังชวยปองกันภัยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะเปนเกราะกําบังและลดความรุนแรงของคลื่นลมชายฝง ชวยดักตะกอนสิ่งปฏิกูล และสารพิษตางๆ
มิใหไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝงและในทะเล บริเวณที่พบ ไดแก ปาเลนปากน้ําพังราด ,ปาคุงกระเบน-
อาวแขมหนู , ปาเลนคลองบางกะจะ , ปาเลนบางกะไชย , ปาเลนคลองพลิ้ว และปาเลนปากน้ําเวฬ ุ

จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรปาไม ประกอบดวยปาสงวน
แหงชาติ18 แหง เชน ปาจัน-ตาแปะ ปาเขาวังแจง ปาเขาลูกชาง ปาเขาแกรด ปาเขาสุกิม และปาปถวี อุทยาน
แหงชาติ 3 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - 
เขาวง วนอุทยาน 1 แหง คือ วนอุทยานเขาแหลมสิงห เขตรักษาพันธุสัตวปา 3 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาว เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน และเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เขต
หามลาสัตวปา 1 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน  
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ตารางที่ 35 : การเปรียบขอมูลพื้นที่ปาของหวัดจันทบุรี ป 2558 - 2561 

ป พ.ศ. พื้นที่ปา (ไร) 
การเปลี่ยนแปลง (+/-) 
ปเทียบ รอยละ 

2558 1,303,023.54   
2559 1,306,863.31 3,839.77 0.29 
2560 1,300,524.60 -6,338.71 -0.49 
2561 1,302,219.90 1,695.30 0.13 

 ที่มา :  สํานักจัดการที่ดินปาไมกรมปาไม, 2561 

จากขอมูลพื้นที่ปาไมของสํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม พบวา พื้นที่ปาไมของจังหวัด
จันทบุรี ในชวงป 2561 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 1,695.30 ไร คิดเปนรอยละ 0.13 เมื่อเทียบกับป 2560  

(2) ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรดินในจังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณสูงมาก ซึ่งสวนใหญแลวเปนดินที่เกิดจากการสลายตัวของ
หินปูน ทําใหดินมีความเปนดางเหมาะแกการปลูกผลไมอันเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ดินมี
ลักษณะเปนดินตื้นถึงลึกอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ โดยดินสวนมากของจังหวัดจันทบุรีเปนดินที่
สามารถระบายน้ําออกไดดีถึงดีมาก อยางไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ดินที่ไมเหมาะสมกับการทําเกษตร
ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร โดยปญหาทรัพยากรดินที่พบมากที่สุดคือดินเค็มในบริเวณชายฝงทะเล ดิน
เปรี้ยว ดินทราย และดินตื้น 

ภาพที่ 9 : แผนที่แสดงบริเวณดินที่มีปญหาของจังหวัดจันทบุรี   

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศการพัฒนาที่ดินรายจังหวัด, กรมพัฒนาท่ีดิน ,2558 
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(3) ทรัพยากรน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาตจิังหวัดจันทบุรีมีลําธารหลายสาย ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้ําจากเหนือลงใต

เปนสวนใหญ แมน้ําสาขาของลุมน้ํานี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย    
แมน้ําพังราด  แมน้ําพังราดเปนลําน้ําสายสั้นๆ ความยาวจากตนกําเนิดของลําน้ําเขาวงศถึงปาก

แมน้ําพังราด ทั้งสิ้น 30 – 50 กิโลเมตร ลําน้ําตอนตนเกิดจากคลองเขาวงศ คลองนายายอาม และมีคลอง
หวงหิน และคลองหวยเตย ซึ่งกําเนิดจากเขาทะลาย ไหลลงสูคลองนายายอามและตอเนื่องเปนลําน้ําพังราด 

แมน้ําวังโตนด  กําเนิดจากเนินเขาบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว และอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ คือ 
คลองโตนด และคลองประแกต        

แมน้ําจันทบุรี  เปนแมน้ําที่มีความสําคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวยลําน้ําสาขาที่
สําคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ ยังมีคลองทุงเพล (คลองปรือ หรือคลองพยาธิ) ไหลลง
มารวมกับแมน้ําจันทบุรีที่ตอนใตของวัดพญาลาง ผานตัวเมืองจันทบุรีออกปากแมน้ําที่อําเภอแหลมสิงห รวม
ความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร        

แมน้ําเวฬุ  กําเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุงสะพานหิน ตั้งอยูหางจาก
อําเภอมะขาม ทางตะวันออก 10 กิโลเมตร แมน้ําเวฬุ ความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร  

ลุมน้ําโตนเลสาป ตนน้ําเทือกเขาสอยดาวไหลลงสูคลองโปงน้ํารอนในพื้นที่อําเภอโปงน้ํารอน
จากทางทิศตะวันออกสูทิศตะวันออกลงสูที่ราบของราชอาณาจักรกัมพูชา 

ระบบชลประทานจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 237,250 ไร สวนใหญเปนโครงการ
ปองกันน้ําเค็ม และเก็บกักน้ําจืด ในลําคลองและอางเก็บน้ํา โดยมีแหลงเก็บน้ําที่สําคัญ ดังนี้ 

ตารางที่ 36 : แหลงเก็บน้ําที่สําคัญของจังหวัดจันทบุร ี

ที ่

 
อางเก็บน้ํา/เขื่อน 

/ประตูระบายน้ํา/ฝาย 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ปริมาณน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

ความตองการ
ใชน้ํา 

(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ํา 

(ลาน ลบ.
ม.) 

ความตองการ
ใชน้ํา 

(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

ความตองการ
ใชน้ํา 

(ลาน ลบ.ม.) 

1 อางเก็บน้ําคลองศาลทราย 11.11 21.69 11.16 12.69 11.396 9.80 
2 อางเก็บน้ําคลองพระพุทธ 70.50 56.61 73.73 83.19 60.63 79.55 
3 อางเก็บน้ําคลองประแกต 28.55 - 44.96 6.34 61.62 6.34 
4 เขื่อนคีรีธาร 71.91 - 72.57 - 70.99 - 
5 เขื่อนพลวง 37.72 - 69.61 - 72.21 - 
6 โครงการขนาดกลางอื่นๆ 12.05 114 12.13 113.09 12.08 146.30 
ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี, 2562 

 จังหวัดจันทบุรี เปนแหลงพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญโดยเฉพาะ”ผลไม” สามารถทํา

รายไดเขาประเทศ โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมรายไดภาคเกษตรในจังหวัดรอยละ 55 ประมาณ 56,000 ลาน

บาทตอป จึงตองมีแผนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อรองรับความตองการใชน้ําภาคการเกษตรที่จะมีเพ่ิมขึ้น  

 จากแผนงานการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนและพื้นที่ชลประทาน ยังคงไม

เพียงพอกับความตองการใชน้ําทั้งในภาคการเกษตร และภาคสวนอื่นๆ จึงมีความจําเปนตองหาแนวทางการ

พัฒนาเพิ่มเติม และควรมีการวางแผนวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนในแตละป อีกทั้งรายละเอียดของ

แผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม ปญหาอุปสรรค แตกตาง

กันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม บางโครงการอาจ

เขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพื้นที่สําหรับบางโครงการที่มีพื้นที่ดําเนินการอยูในเขต

อนุรักษตางๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ เปนตนจึงแนะนําใหภาคการเกษตรควรมีแผนการรับมือ

ภัยแลงเตรียมรับมือไว โดยการขุดสระเก็บน้ําสํารองไวในพื้นที่การเกษตรประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่

เพาะปลูก 

ภาพที่ 10 : แผนที่แสดงลุมน้ํายอย อางเก็บน้ํา ประตูระบายน้ํา และฝายทดน้ํา ของจังหวัดจันทบุรี 

ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี, 2561 
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แหลงน้ําบาดาล จากขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบวา จังหวัดจันทบุรีมีแหลงน้ํา
บาดาลที่มีศักยภาพสูง ไดแก น้ําบาดาลในชั้นหินในน้ําตะกอนหินรวน สํารวจพบในพื้นที่ทางตอนใตของ
จังหวัดโดยทั่วไปสามารถพัฒนาน้ําบาดาลไดที่ความลึก 9- 24 เมตร น้ําบาดาลมีคุณภาพดีจนถึงปานกลาง 
สวนใหญใหน้ําบาดาลไมเกิน 10 ลบ.ม./ชม. บางบริเวณอาจใหน้ําในเกณฑมากกวา 20 ลบ.ม./ชม. ไดแก 
บริเวณบานคลองนารายณ บานสระบาปบน บานคลองตะเฆ ในเขตตําบลคลองนารายณ อําเภอเมืองจันทบุรี                 
บานหวงปลาดุก ในเขตตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เปนตน   

 
(4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ชายฝงยาวประมาณ 108 กิโลเมตร ขอบเขตชายฝงเริ่มจากปากแมน้ํา 
พังราดดานทิศตะวันออก ซึ่งเปนเขตติดตอกับจังหวัดระยองทอดยาวลงมาทางตะวันออกเฉียงใตถึงปากแมน้ํา
เวฬุ ซึ่งเปนเขตติดตอกับจังหวัดตราด ชายฝงทะเลของจังหวัดจันทบุรีมีหลายประเภท เชน ชายฝงหิน     
หาดทราย ที่ราบน้ําขึ้นถึงและพรุ แตชายฝงสวนมากเปนที่ราบน้ําทวมถึง ปาชายเลนครอบคลุมพื้นที่ชายฝง
ตั้งแตอําเภอแหลมสิงห อําเภอขลุง อําเภอทาใหมและอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมีปาสงวนแหงชาติที่เปน 
ปาชายเลน 6 แหง 

 
ตารางที่ 37 : พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดจันทบุร ี

พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ปาไม 
(ตร.กม.) 

ขนาดพื้นที่ปาชายเลน 

ตร.กม. พันไร 
รอยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
รอยละของพ้ืนที่ปาไม

ในจังหวัด 
6,338.00 2,118.68 89.77 56.11 1.42 4.24 

ที่มา :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบรุี, 2561 

แนวปะการัง จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่แนวปะการัง 448.75 ไร พบมากในบริเวณหาดเจาหลาว 
อําเภอทาใหม สภาพของแนวปะการังสวนใหญอยูในระดับเสื่อมโทรมมากถึงสมบูรณปานกลาง โดยมีปะการัง
ชนิดเดน ไดแก ปะการังโขด (Porities lutea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังสมองใหญ 
(Symphyllia recta) ปะการังชองเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองรองยาง(Platygyradaedalea) 
ปะการังที่พบสวนใหญอยูในสภาพท่ีสมบูรณปานกลาง โดยพื้นที่ๆ พบปะการังมากที่สุด คือหินอายหลาวกอง
ใน รองลงมาไดแก เกาะนมสาว เกาะสะบา และหินอายหลาวกองนอก ตามลําดับ และที่แหลมเสด็จพบ
ปะการังนอยที่สุด  

แหลงหญาทะเล จากผลการศึกษาโครงการ UNEP GEF และการสํารวจของศูนยวิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก จังหวัดจันทบุรีมีแหลงหญาทะเลดังนี้ 

ปากแมน้ําพังราด พบหญาทะเล 1 ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม 
อาวคุงกระเบน พบหญาทะเล 6 ชนิด ไดแก หญาคาทะเล (Enhalusacoroides) หญากุยชาย

เข็ม (Halodulepinifolia) หญากุยชายทะเล (Haloduleuninervis) หญาเงาใส (Halophila decipiens) 
หญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญาใบมะกรูดเล็ก (Halophila minor)   

อาวหมูนอย พบหญาทะเล ๒ ชนิด คือ หญากุยชายเข็ม และหญากุยชายทะเล 
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(5) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แมน้ําและคลองสาขา)  
จากขอมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินของ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยใช

ดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index: WQI) พบวา ในป 2560 จังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑพอใชถึงดี รอยละ 68 ลดลงจาก ป 2559 ที่เทากับ 71 โดยไมมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดี
มากและเสื่อมโทรมมาก 

(6) คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
จากขอมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

โดยใชดัชนีคุณภาพน้ําทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) พบวา ในป 2560 จังหวัดจันทบุรีมี
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดีมาก มีรอยละ 84 เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 ที่เทากับ 81 จัดอยูในอันดับ 1 
ของประเทศ และเมื่อพิจารณาในชวงป 2558 – 2560 พบวา คุณภาพน้ําทะเลชายฝงมีแนวโนมดีขึ้น 

(7) ขยะ 
ในป 2562 จังหวัดจันทบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 593.09 ตันตอวัน แบงเปนขยะมูลฝอย

ที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตอง 227.71 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 38.39 นํากลับไปใชประโยชน 267.57 ตัน
ตอวัน คิดเปนรอยละ 45.11 รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดการอยางถูกตองทั้งสิ้น 495.28 ตันตอวัน คิดเปน
รอยละ 83.51 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยภายในจังหวัดจันทบุรี พบวา ขยะมูลฝอยตกคางของป 2560 
ปริมาณทั้งสิ้น 12,580 ตัน ไดรับการจัดการอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 100  
 
ตารางที่ 38 : อัตราการเกิดขยะมูลฝอย และปริมาณขยะที่เขาสูระบบกําจัดขององคกรปกครอง 

สวนทองถิน่ในจังหวัดจันทบุรี 
เดือน อัตราการเกิดขยะมูลฝอย(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะที่เขาสูระบบกําจัด(ตัน/เดือน) 

ตุลาคม 2560 11,988.91 8,989.24 
พฤศจิกายน 2560 11,256.98 8,158.88 

ธันวาคม 2560 11,014.76 7,991.54 
มกราคม 2561 11,192.47 8,220.40 

กุมภาพันธ 2561 11,028.79 8,052.58 
มีนาคม 2561 12,075.69 8,935.44 
เมษายน 2561 12,979.81 9,650.74 

พฤษภาคม 2561 14,386.01 11,120.79 
รวม 95,923.42 71,119.60 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2561 

 
ขอมูลสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จานวน 20 แหง แบงเปน สถานที่กําจัดขยะที่

ถูกตองตามหลักวิชาการ จานวน 2 แหง และสถานที่กําจัดขยะที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ จานวน 18 แหง 
ดังนี้ 
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สถานที่กําจัดขยะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ปจจุบันมี 2 แหง ไดแก 
 1. ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองจันทบุรี (จัดการแบบรื้อรอนแยก RDF ดวย

ระบบ MBT)ที่ตั้ง หมู 2 ถ.จันทบุรี-สระแกว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (สถานที่ของเทศบาลเมือง
จันทบุรี) พิกัด UTM : 48 P 192940 E , 1400421 N ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 203.23 ตันตอวัน ฤดู
ผลไมจะมีขยะสูงถึง 230 ตัน/วัน จํานวนหนวยงานที่ทิ้งรวม ไดแก เทศบาลเมืองจันทบุรี และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอ่ืน 45 แหง ,อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว 1 แหง รวม 47 แหง โดยเก็บคากําจัดขยะ 320 บาทตอ
ตัน ไมมีปริมาณขยะตกคางสะสม 

 2. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง (จัดการโดยดําเนินการฝงกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล)ที่ตั้ง หมู 9 ต.บอ อ.ขลุง จ.จันทบุรี พิกัด UTM 48 P 207828 E 1378175 N 
ปริมาณขยะเขาสูระบบ 8.50 ตันตอวัน ปจจุบันยังไมมีหนวยงานที่ทิ้งรวม (อัตราเก็บคากําจัดขยะทิ้งรวมที่
กําหนดไว 1,000 บาทตอตัน) มีการทําปุยหมักจากเปลือกทุเรียน มีการใชน้ําหมักฉีดพรมที่กองขยะ ไมมี
ปริมาณขยะตกคางสะสม 

สถานที่กําจัดขยะที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 18 แหง ไดแก (ปจจุบันปดแลว 3 แหง อยู
ระหวางกอสรางระบบกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 1 แหง) 

 1.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว 
(กําจัดโดยวิธีเทกอง และฝงกลบ ปจจุบันไดรับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยูระหวางกอสรางระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel : RDF 
และปุยอินทรียขององคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมว กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาจาง 15 มกราคม 
2562) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 4.07 ตัน/วัน ไมมีปริมาณขยะตกคางสะสม 

 2.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลขุนซอง อําเภอแกงหางแมว (กําจัดโดย
เทกอง และฝงกลบ พื้นที่บอขยะ 2 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 4.39 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 
541 ตัน 

 3. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว (กําจัดโดยเทกอง และ
ฝงกลบ พื้นที่บอขยะ 10 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 14.11 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 133 ตัน 

 4.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลตกพรม อําเภอขลุง (กําจัดโดยนาไปเผาในเตาเผา) 
ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 2.95 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 86 ตัน 

 5.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลบอเวฬุ อําเภอขลุง (กําจัดโดยเทกอง และฝงกลบ) 
ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 2.12 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 12 ตัน 

 6.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม (กําจัดโดยเทกอง และฝง
กลบ พื้นที่ 15 ไร)ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 7 ตัน/วัน ไมมีปริมาณขยะตกคางสะสม 

 7.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทาใหม อําเภอทาใหม (กําจัดโดยเทกอง และฝง
กลบ พื้นที่ 57 ไร)ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 10.66 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 1,276 ตัน 

 8.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม (กําจัดโดย
เทกอง และฝงกลบ พื้นที่ 4 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 1.23 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 289 
ตัน 

 9.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม (กําจัดโดยเทกอง 
และฝงกลบพื้นที่ 50 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 2.75 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 769 ตัน 
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 10.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอโปงนารอน (ปจจุบันปดบอแลว
นําขยะไปทิ้งรวมกับบอขยะของเทศบาลตําบลโปงนารอน) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 2.86 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะตกคางสะสม 2,514 ตัน 

 11.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลโปงนารอน อําเภอโปงนารอน (กําจัดโดยเทกอง
และฝงกลบ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเทศบาล 88 ไร) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นทิ้งรวมจานวน 2 แหง 
คือ เทศบาลตําบลทับไทร และเทศบาลตําบลคลองใหญ ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 3.25 ตัน/วัน มีปริมาณ
ขยะตกคางสะสม 813 ตัน(ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบสถานที่กําจัดขยะที่ถูกตองตามหลักวิชาการโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

 12.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนารอน (กําจัดโดยเทกอง
และฝงกลบ)ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 2.96 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 952 ตัน 

 13.สถานที่กํ าจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลสะตอน อํา เภอสอยดาว  
แบงเปน 2 บอ บอที่ 1 บานปาขาวโพด (กําจัดโดยเทกองและฝงกลบ พื้นที่ 10 ไร 2 งาน) ปริมาณขยะเขา
ระบบเฉลี่ย 2.68 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 688 ตัน 

 บอที่ 2 บานสวนสมลาง (กําจัดโดยเทกองและฝงกลบ พื้นที่ 14 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบ
เฉลี่ย 2.68 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 316 ตัน 

 14.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว (กําจัดโดย
เทกองและ ฝงกลบ พื้นที่ 7 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 5.18 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 95 ตัน 

 15.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว (กําจัดโดยเทกองและฝง
กลบ พื้นที่ 4 ไร) ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 6.97 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 85 ตัน 

 16.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว (กําจัดโดยเทกองและ
ฝงกลบ พื้นที่ 10 ไร)ปริมาณขยะเขาระบบเฉลี่ย 12 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกคางสะสม 300 ตัน 

 17.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลปะตง อําเภอสอยดาว (ปจจุบันปดบอ
แลวไมมีการจัดเก็บขยะเนื่องจากประชาชนในพื้นที่รวมคัดแยกและลดปริมาณขยะอยางตอเนื่องสูชุมชน
ปลอดขยะ) 

 18.สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลคายเนินวง อําเภอเมืองจันทบุรี (ปจจุบันปดบอ
แลวนําขยะไปทิ้งรวมกับสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี )  ปริมาณขยะสะสมบอเดิม  
ประมาณ 7,200 ตัน 

การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Clusters)  
จังหวัดจันทบุร ีแบงเปน 4 กลุม ประกอบดวย 

กลุมที่ 1 เทศบาลเมืองจันทบุรีเปนเจาภาพหลัก มีการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ สถานที่กําจัด
มูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
Mechanical Biological Waste Treatment Thin Layer : M.B.T. ปจจุบันมีขยะเขาระบบประมาณวันละ 
2๕๐ ตัน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําบันทึกตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยความรวมมือ 
ดานการจัดการขยะมลูฝอยของกลุม Clusters รวม 50 แหง 

กลุมที่ 2 เทศบาลเมืองขลุงเปนเจาภาพหลัก มีการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ตั้งอยูที่ หมูที่ ๒ ตําบลบอ อําเภอขลุง มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ ปจจุบันมีขยะเขาระบบประมาณวันละ 11.7 ตัน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยความรวมมือดานการจัดการขยะมูลฝอยของกลุม Clusters 
รวม 5 แหง  

กลุมที่ 3 องคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมวเปนเจาภาพหลัก มีการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด 

ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมว ตั้งอยูที่ หมูที่ ๕ ตําบลแกงหางแมว 

อําเภอแกงหางแมว มีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel : RDFและปุย

อินทรีย ปจจุบันอยูระหวางการทดสอบระบบการใชงานมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําบันทึกขอตกลง 

ความรวมมือ (MOU) วาดวยความรวมมือดานการจัดการขยะมูลฝอยของกลุม Clusters รวม 14 แหง 

กลุมที่ 4 เทศบาลตําบลโปงน้ํารอนเปนเจาภาพหลัก มีการนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ สถานที่

กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑ ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน โดยกรม

โยธาธิการและผังเมืองไดวาจางบริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส จํากัด ศึกษาออกแบบระบบการ

กําจัดขยะมูลฝอยปจจุบันออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางการจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางมี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยความรวมมือดานการจัดการขยะ

มูลฝอยของกลุม Clusters รวม 12 แหง 

 

ภาพที่ 11 : การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Clusters) จังหวัดจันทบุรี 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจันทบุร,ี 2561   
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ผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี จากขอมูลสถิติพบวา  
 1. จังหวัดจันทบุรีมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 217,907 ครัวเรือน มีการจัดการขยะเศษอาหารหรือ

ขยะอินทรียหรือขยะเปยกจากครัวเรือน เพื่อนําไปใชประโยชน 175,325 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 80.45  
 2. เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ของจังหวัดมีทั้งหมด 81 แหง มีการออก

ขอกําหนดทองถิ่นในการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จํานวน 64 แหง คิดเปนรอยละ 79.01 
 3. เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ของจังหวัดมีทั้งหมด 81 แหง มีการออก

ขอกําหนดทองถิ่นใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนที่เปดใหประชาชนเขาไปได จัดใหมีภาชนะรองรับ มูล
ฝอยแบบแยกประเภท จานวน 64 แหง คิดเปนรอยละ 79.1 

 4. เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ของจังหวัดมีทั้งหมด 81 แหง มีการจัดทํา
แผนการเก็บและขนขยะมูลฝอย และประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที ่และเสนทางการในการใหบริการเก็บและขน
ขยะมูลฝอยใหประชาชนรับรูและรับทราบ จานวน 47 แหง คิดเปนรอยละ 58.02 

 5. เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ของจังหวัดมีทั้งหมด 81 แหง มีการใหบริการ
รถเก็บขนขยะเคลื่อนที่เร็ว หรือชองทางการแจงเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือการจัดการขยะที่ไม
ถูกตอง จานวน 64 แหง คิดเปนรอยละ 79.01 
 
3. ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่ 

จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดแนวทางในการรวบรวมปญหาความตองการจากประชาชน (Area Based) 
โดยไดใหอําเภอทบทวนแผนพัฒนาอําเภอ (พ.ศ. 2561-2565) ดําเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนใน
ระดับพ้ืนที่ของจังหวัด จากแผนชุมชน/หมูบาน แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาทองถิ่น มาสูแผนพัฒนาจังหวัด 
เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการ อยางเปนเอกภาพรวมกันและเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค โดยใหนําปญหา/ความตองการของประชาชนจากการประชาคม
ภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาบูรณาการในการจัดทําแผนดังกลาวดวยโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นที ่

จังหวัดจันทบุรีไดวิเคราะหประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที่จากแผนพัฒนาอําเภอ (พ.ศ. 
2561-2565) โดยอําเภอไดนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด (Top down) มาเปนกรอบการพัฒนา
ในระดับอําเภอ และประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ (Bottom-up) ผานการประสาน
ขอมูลจากแผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน หรือแผนชุมชนระดับตําบล รวมทั้งแผนงาน/โครงการจากภาคสวน
ตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อทบทวนและจัดทําเปนแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) โดยสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการเชิงพื้นที่ในภาพรวม ดังนี้ 



 

 
 

52 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

สรุปปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
อําเภอสอยดาว 
 

1. ขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูแลง 
เนื่องจากพื้นที่อําเภอสอยดาวไมมีแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ ทําใหมี
ปริมาณน้ําไมเพียงพอสงผลกระทบตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. ปญหาความลาชาในการสรางอางเก็บน้ําคลองตาพลาย 
3. ระบบไฟฟาสองสวางยังเขาไมถึงในบางพื้นท่ี และบางพื้นที่ขาดการ
บํารุง/ซอมแซม/บางพ้ืนที่ไมสามารถปกเสาไฟฟาไดเนื่องจากเปนพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุสัตวปา 

1. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ/ขุดลอกคูคลอง/ฝายชะลอน้ํา/แกมลิง/
สระเก็บน้ํา/พัฒนาระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ เพื่อการอุปโภค เพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ําสํารองสําหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. เรงรัดการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และการกอสรางอาง
เก็บน้ําคลองตาพลาย 
3. พัฒนา/จัดหา ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ใหเพียงพอสําหรับ
ประชาชนที่จะใชงาน 

อําเภอมะขาม 
 

1. ถนนชํารุด เสียหาย/การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพื้นท่ี 
2. แหลงกักเก็บเก็บ/ระบบกระจายน้ํา ไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรในฤดูแลง 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง ใหมี
สภาพใชงานที่ดี และมีความปลอดภัยตอการสัญจรของประชาชน 
2. กอสรางอางเก็บน้ํา/ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/ขุดลอกคู คลอง/พัฒนา
ระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ ใหครอบคลุมพื้นท่ี 

อําเภอแกงหางแมว 1. การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพ้ืนที/่สภาพถนนชํารุด
เสียหาย 
2. การขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
3. ระบบไฟฟาสองสวางยังเขาไมถึงในบางพื้นท่ีและบางพื้นที่ชํารุดขาดการ
บํารุง/ซอมแซม 
4. ระบบน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางพื้นที่ยังไมไดมาตรฐาน 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง 
2. กอสรางอางเก็บน้ํา/ฝายน้ําลน/ฝายชะลอน้ํา/แกมลิง/ขุดลอกคู คลอง/
สระเก็บน้ํา/พัฒนาระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 
3. พัฒนาและขยายระบบไฟฟาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4. พัฒนาและขยายระบบประปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  



 

 
 

53 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอขลุง 1. ปญหาแหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และทํา

การเกษตร โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  
2. การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพ้ืนที่มีปริมาณฝุนมาก 
3. ระบบไฟฟาสองสวางยังไมครอบคลุมในบางพื้นท่ี/จุดเสี่ยง และบางพื้นท่ี
ชํารุดขาดการบํารุง/ซอมแซมอยางตอเนื่อง 
4. ปญหาน้ําทวมขังเสนทางในบางพื้นที่ 
5. การใหบริการน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่และบางสวนยังไมได
มาตรฐาน 
6. ปายจราจร/ปายเตือนยังติดตั้งไมครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง 
 

1. กอสรางฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/อางเก็บน้ําคลองขลุง/ขุดลอกคูคลอง/
สระเก็บกักน้ํา/สนับสนุนการทําฝนเทียม การแจกจายน้ํา 
2. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง 
3. พัฒนาระบบไฟฟาสองสวาง/ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะให
ครอบคลุมทุกพื้นที่  
4. กอสราง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบระบายน้ําเพื่อปองกัน/บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมขัง 
5. พัฒนา/ขยายเขตประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่/จัดหาถังน้ําสํารองสวนกลาง
เพื่อบริการประชาชนนอกพื้นที่การบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
6. สงเสริมการปลูกพืชและผลไมท่ีใชน้ํานอยและเปนที่ตองการของตลาด
ทดแทน 
7. สํารวจ/ติดตั้งปายเตือน ปายจราจรใหครบทุกจุดเสี่ยง 

  



 

 
 

54 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอโปงน้ํารอน 1. การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพ้ืนที่ ถนนมีสภาพชํารุด 

เสียหาย/รางระบายน้ํายังไมมีในบางพ้ืนที่ 
2. แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะในฤดูแลง 
3. การใหบริการน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่และบางพื้นที่ยังไมได
มาตรฐาน 
4. ระบบไฟฟาสองสวางยังไมเพียงพอ และยังเขาไมถึงในบางพ้ืนที่ 
5. ระบบการสื่อสาร/ระบบเสียงตามสายหมูในบาน ยังไมครอบคลุมในบาง
พื้นท่ี 
6. ตองการสรางโรงผลิตน้ําดื่ม และถังกักเก็บน้ํา 
7. ตองการกอสรางอาคารอเนกประสงคเพื่อใชในการทํากิจกรรมรวมกันของ
ประชาชนในพื้นที่ 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง/ราง
ระบายน้ําใหมีสภาพดี มีความปลอดภัย ตอการสัญจรมากขึ้น 
2. กอสราง/ปรับปรุง อางเก็บน้ํา/ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/ขุดลอกคู คลอง/
สระเก็บน้ํา/พัฒนาระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ ใหครอบคลุมพื้นท่ี 
3. พัฒนา/ขยายเขตประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่/จัดหาถังน้ําสํารองสวนกลาง
เพื่อบริการประชาชนนอกพื้นที่การบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
4. ติดตั้ง/พัฒนาระบบไฟฟาสองสวาง/ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ ใหครอบคลุมทุกพื้นที ่
5. พัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซม/ระบบการสื่อสาร/ขยายเขตเสียงตามสายใน
หมูบานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
6. สนับสนุน พัฒนา การสรางโรงผลิตน้ําดื่ม/ถังเก็บน้ําสํารองในพ้ืนที่ 
7. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม อาคารอเนกประสงคใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 

  



 

 
 

55 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอนายายอาม 1. การพัฒนาการคมนาคมในพื้นท่ี/การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกใน

บางพ้ืนที่ ถนนมีสภาพชํารุด เสียหาย 
2. ระบบไฟฟาสองสวางยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
3. ขาดแคนแหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
4. การใหบริการน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่และบางพื้นที่ยังไมได
มาตรฐาน 
5. ระบบการสื่อสาร/ระบบเสียงตามสายหมูในบาน ยังไมครอบคลุมในบาง
พื้นท่ี 
 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนทุกประเภทที่อยูในความตองการของ
ประชาชน เพื่อความสะดวกในการสัญจร/ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
2. พัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซม/ขยายเขตไฟฟาสองสวางใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3. กอสราง/ปรับปรุง/พัฒนา อางเก็บน้ํา/ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/ขุดลอกคู 
คลอง/สระเก็บน้ํา/พัฒนาระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ ใหครอบคลุม
พื้นท่ี 
4. พัฒนา/ขยายเขตประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่ 
5. กอสราง/ปรับปรุงหอกระจายขาวในพื้นที่ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน /
ประชาสัมพันธการดําเนินการตางๆ/ขอมูลที่เปนประโยชนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ผานทางโซเชียลมีเดีย ใหมีลักษณะที่เปนทางการเชื่อถือได 

อําเภอเมืองจันทบุรี 1. ถนนชํารุด เสียหาย/การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพื้นท่ี 
2. แหลงกักเก็บเก็บ/ระบบกระจายน้ํา ไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรในฤดูแลง 
3. ปญหาน้ําทวมขังเสนทางในบางพื้นที่ 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง ใหมี
สภาพใชงานที่ดี และมีความปลอดภัยตอการสัญจรของประชาชน 
2. กอสรางอางเก็บน้ํา/ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/ขุดลอกคู คลอง/พัฒนา
ระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ ใหครอบคลุมพื้นท่ี 
3. กอสราง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบระบายน้ําเพื่อปองกัน/บรรเทาปญหาน้ํา
ทวมขัง 

  



 

 
 

56 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอแหลมสิงห 1. การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพ้ืนที่ 

2. ระบบไฟฟาสองสวางยังเขาไมถึงในบางพื้นท่ีและบางพื้นที่ชํารุดขาดการ
บํารุง/ซอมแซม 
3. ปญหาน้ําทวมขังเสนทางในบางพื้นที่ 
4. แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ไมเพียงพอ 
5. ระบบน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางพื้นที่ยังไมไดมาตรฐาน 
6. เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง จําเปนตองมีการพัฒนาระบบขนสงและการจราจร/
ปายจราจรปายเตือน 
 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนทุกประเภทที่อยูในความตองการของ
ประชาชน เพื่อความสะดวกในการสัญจร/ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
2. พัฒนา/ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ระบบระบายน้ําเพื่อปองกัน/บรรเทาปญหา
น้ําทวมขัง 
4. กอสราง/ปรับปรุง/พัฒนา อางเก็บน้ํา/ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/ขุดลอกคู 
คลอง/สระเก็บน้ํา/พัฒนาระบบการกระจายน้ํา ทอสงน้ําดิบ ใหครอบคลุม
พื้นท่ี/สรางคั้นกั้นน้ําเค็มรุกล้ํา/สนับสนุนการทําฝนเทียม/การแจกจายน้ํา/
สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย/การบริหารจัดการน้ําในชุมชน 
5. พัฒนาและขยายระบบประปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. ปรับปรุงซอมแซม ทาสี ตีเสนจราจรใหชัดเจน และเพ่ิมไฟฟาสองสวาง/
ติดตั้งปายเตือน ปายจราจรใหครบทุกจุดเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

57 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอทาใหม 1. การคมนาคมยังไมไดรับความสะดวกในบางพ้ืนที่ ถนนเปนหลุมบอและมี

ปริมาณฝุนมาก 
2. ระบบไฟฟาสองสวางยังไมครอบคลุมในบางพื้นท่ี/จุดเสี่ยง และบางพื้นท่ี
ชํารุดขาดการบํารุง/ซอมแซมอยางตอเนื่อง 
3. ปายจราจร/ปายเตือน ยังติดตั้งไมครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงในพื้นที่ 
4. แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะในฤดูแลง 

1. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนทุกประเภทที่อยูในความตองการของ
ประชาชน เพื่อความสะดวกในการสัญจร/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
2. พัฒนาระบบไฟฟาสองสวาง/ขยายเขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาสาธารณะให
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
3. สํารวจ/ติดตั้งปายเตือน ปายจราจรใหครบทุกจุดเสี่ยง 
4. กอสราง/ปรับปรุง/พฒันา อางเก็บน้ํา/ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน/ขุดลอกคู 
คลอง/สระเก็บน้ํา/พัฒนาระบบการกระจายน้ํา ทอสงนํ้าดิบ ใหครอบคลุม
พื้นที่/สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย/การบริหารจัดการน้ําในชุมชน 

อําเภอเขาคิชฌกูฏ 1. ปญหาเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
โดยเฉพาะชุมชนท่ีหางไกล 
2. ระบบน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางพื้นที่ยังไมไดมาตรฐาน 
3. ปญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งจะเกิดปญหาในชวงฤดูแลงและภาวะฝนทิ้ง
ชวง 
4. ปญหาดานการคมนาคมเสนทางหลัก เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3249 
(ถนนบําราศนราดูร) เปนถนนสายหลักระหวาง อําเภอเมืองจันทบุรี เขามายัง
อําเภอเขาคิชฌกูฏ และผานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ รวมทั้งการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง
มีปริมาณการจราจรสัญจรจํานวนมาก ปจจุบันมีผิวการจราจรแคบ กอใหเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง  

1. การพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยงบประมาณ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการสําคัญที่มีในพ้ืนที่ เชน โครงการเขื่อน
ไฟฟาพลังน้ําคลองทุงเพล  
2. จัดหาแหลงเก็บกักน้ําไวเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค และผลิต
ไฟฟาจากพลังน้ําเสริมเขาระบบจายพลังงานทดแทน 
3. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม เพิ่มประสิทธิภาพถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3249 (ถนนบําราศนราดูร) 
 

  



 

 
 

58 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานเศรษฐกิจ 
อําเภอสอยดาว 
 
 
 

1. ราคาพืชผลทางการเกษตร (ลําไย) ตกต่ํา และปญหาสัญญาซื้อ-ขาย
ระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการรับซื้อลําไย (ลง) ไมเปนธรรม 

1. จัดทํามาตรการใหผูประกอบการรับซื้อลําไย (ลงลําไย) ใชสัญญากลางใน
การซื้อขายลําไยกับเกษตรกร 
2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรแปลงใหญเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรอง 
3. มีหนวยงานใหคําปรึกษาดานกฎหมายและดูแลการเรียกคาเสียหายแก
เกษตรกร 

อําเภอแกงหางแมว 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 1. พัฒนา/สงเสริม การเพิ่มมูลคาสินคาดานการเกษตรโดยการแปรรูปที่
หลากหลาย และรูปแบบใหมๆ เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกร 
2. สนับสนุนองคความรูในการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพและการทําการตลาด 
รวมถึงการขยายตลาดเพื่อใหสามารถรองรับผลผลิตไดมากขึ้น 

อําเภอขลุง 1. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2. ตนทุนปจจัยการผลิตสินคาทางการเกษตรมีราคาสูง/ประชาชนขายสินคา
ทางการเกษตรไดไมคุมทุน/คาครองชีพสูง 
3. อายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรมีอายุสั้น/ขาดตลาดกลางรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร 
4. แหลงทองเท่ียวขาดการพัฒนา บํารุงรักษา/ขาดงบประมาณในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว 
5. ประชาชนมีหนี้สินจากแหลงเงินกูตาง ๆ  

1. จัดทําโครงการใหความรูเกษตรทฤษฎีใหมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรอินทรีย/การปลูกพืชเสริมเพ่ือเพิ่มรายได 
2. สนับสนุนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจัดหาปจจัยการผลิต 
3. สงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา และตลาดขาย
สินคาการเกษตร 
4. สงเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรหรือกลุมผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิด
ความเขมแข็ง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอรองทางการตลาด 
5. สนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว/สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 

  



 

 
 

59 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอโปงน้ํารอน 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

2. แหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีขาดการพัฒนา บํารุง รักษา 
3. ตองการแหลงเงินทุน 
4. ตองการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายได ในหมูบาน 

1. พัฒนา/สงเสริม การเพิ่มมูลคาสินคาดานการเกษตรโดยการแปรรูปที่
หลากหลาย และรูปแบบใหมๆ เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกร 
2. พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นท่ีพัฒนาเสนทาง
รอบอางคลองพระพุทธ, วัดเขาถ้ําสาริกาใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัด 
3. สนับสนุน/สงเสริมการทําสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผูมีรายไดนอย 
4. สนับสนุน/สงเสริม การสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชน
ในพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น/ปรับปรุงปมน้ํามันชุมชม จัดหาตูหยอดเหรียญในชุมชน/
จัดหาอุปกรณและการสรางกลุมฝกอาชีพตางๆ 

อําเภอนายายอาม 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
2. สงเสริมอาชีพ/เพิ่มทักษะในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับพืชผลทาง
การเกษตร/การประกอบอาชีพเสริม 
3. การขาดแคลนตลาดกลางทางการเกษตรที่มีมาตรฐาน 
4. การใชสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก/ดินเสื่อมสภาพ 
5. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เชน ปลาน้ําจืด 
6. ปญหาสัตวน้ําลดจํานวนลง 
7. การสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
8. การพัฒนาพื้นที่ใหเปนทาเทียบเรือเพื่อการทองเที่ยว 
 

1. สนับสนุน/สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลคาใหกับสินคา การเพาะปลูก
พืชหรือผลไมเศรษฐกิจตัวใหม/สนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตร/พัฒนา
รูปแบบของการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรงโดยไมตองผานพอคาคน
กลาง/อบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 
2. ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรในการตอรองราคากับพอคาคน
กลาง สรางมาตรฐานราคากลางใหกับพืชผลทางการเกษตร 
3. จัดใหมีตลาดกลางสินคาทางการเกษตรระดับตําบลและระดับอําเภอ 
4. สนับสนุน/สงเสริม การทําเกษตรอินทรีย/จัดหาตลาดในการขายสินคา

เกษตรอินทรียโดดเดนของตําบลและอําเภอ/ใหความรูทางวิชาการเก่ียวกับ

การใชสารเคมีทางการเกษตร 

  



 

 
 

60 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5. สนับสนุน/สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด/สงเสริมการนํานวัตกรรม

ทางการเพาะเลี้ยงปลามาใช 
6. จัดทําโครงการอนุบาลสัตวออนกอนปลอยกลับสูแหลงธรรมชาติ/ปลูก
จิตสํานึกใหกับผูที่ทําการประมงและผูบริโภค ผูรับซื้อ ไมจับ ไมบริโภค ไมรับ
ซื้อสัตวทะเลที่กําลังไข/ใชนวัตกรรมในการฟนฟูจํานวนสัตวน้ํา 
7. พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศนเดิมและสถานท่ีใหมใหเปนที่นิยมและ
สามารถสรางรายไดใหกับประชาชน/การบริหารจัดการสถานที่ทองเที่ยว/
ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวทุกชองทาง 
8. จัดทําทาเทียบเรือมาตรฐาน/พัฒนาทาเทียบเรือและบริเวณโดยรอบใหมี

ความสวยงามและผลักดันใหเปนสถานที่ทองเทีย่ว 

  



 

 
 

61 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอเมืองจันทบุรี 1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  

2. ปญหาสัญญาซื้อ-ขาย ระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร (ลง) ไมเปนธรรม 
3. ปญหาชางเจยีระไน อัญมณี และเครื่องประดับ 

1. จัดทํามาตรการใหผูประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลง) ใช
สัญญากลางในการซื้อขายกับเกษตรกร 
2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรแปลงใหญเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรอง 
3. มีหนวยงานใหคําปรึกษาดานกฎหมายและดูแลการเรียกคาเสียหายแก
เกษตรกร 
4. พัฒนา/สงเสริม การเพิ่มมูลคาสินคาดานการเกษตรโดยการแปรรูปที่
หลากหลาย และรูปแบบใหมๆ เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกร 
5. สนับสนุนองคความรูในการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพและการทําการตลาด 
รวมถึงการขยายตลาดเพื่อใหสามารถรองรับผลผลิตไดมากขึ้น 
6. พัฒนา/สงเสริม คุณภาพฝมือชางเจียระไน อัญมณี และเครื่องประดับ 

อําเภอแหลมสิงห 1. ผลผลิตสินคาเกษตรมีอายุการเก็บรักษาสั้น ขาดตลาดกลางรองรับผลผลิต
ทางการเกษตร 
2. ประชาชนขาดทักษะความรูดานวิชาการ/การประกอบอาชีพ 
3. มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรจํานวนมาก  
4. ปญหาราคาพชืผลทางการเกษตรตกต่ําเปนประจําทุกป เนื่องจากผลผลิต

ทางการเกษตรมีราคาไมแนนอน พอคาคนกลางตั้งกลไกดานราคา เกษตรกร

ขาดอํานาจในการตอรองดานราคา 

1. สงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและตลาดขายสินคาการเกษตร/
สงเสริมใหมีการปลูกพืชเสริมเพื่อใหมีรายไดตลอด 
2. จัดทําโครงการสงเสริมฝกอบรมใหความรูเทคโนโลยีดานการเกษตร/
สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร/กลุมอาชีพเสริมเพิ่มรายได 
3. จัดทําโครงการพัฒนาไมผลเกษตรอินทรีย/สงเสริมใหมีการลดตนทุนการ
ผลิตโดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย 
4. สนับสนุนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจัดหาปจจัยการผลิต 

  



 

 
 

62 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5. ปจจัยการผลิตมีราคาสูง/ตนทุนการผลิตมีราคาสูง 

6. คาครองชีพสูง 
7. ประชาชนขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพอยางจริงจัง 
8. ประชาชนมีหนี้สินจากเงินกูตางๆ 

5. สงเสริมการใชชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรหรือกลุมผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อให
เกิดความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอรองทางการตลาด 
7. สงเสริมการใชชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อําเภอทาใหม 1. เกษตรกรประสบปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเปนประจําทุกป 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาไมแนนอน เกษตรกรขาดอํานาจการ
ตอรอง และมีตนทุนปจจัยการผลิตคอนขางสูง 
2. ประชาชนขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพอยางจริงจัง 
3. ประชาชนมีหนี้สินจากแหลงเงินกูตาง ๆ 
4. ขาดการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นท่ี 

1. สนับสนุน/สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลคาใหกับสินคา สงเสริมการ
เพาะปลูกพืชหรือผลไมเศรษฐกิจชนิดใหมๆ/สนับสนุนสงเสริมการใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตร/พัฒนารูปแบบของการขายสินคาใหกับ
ผูบริโภคโดยตรงโดยไมตองผานพอคาคนกลาง/สงเสริมใหมีการลดตนทุนการ
ผลิตโดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย 
2. สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรหรือกลุมผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อให
เกิดความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอรองทางการตลาด 
3. สงเสริมการใชชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน/
สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้น 
4. จัดการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในตําบลอยางตอเนื่อง 

  



 

 
 

63 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ 1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  

2. ราคาปจจัยการผลิตสินคาทางการ
เกษตรคอนขางสูง ทําใหตนทุนการผลิต
สินคาเกษตรสูงขึ้นตามไปดวย 
3. ปญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซอนพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ กรณีราษฎร หมูที่ 7,9 
ตําบลตะเคียนทอง ไดรับความเดือดรอน
เนื่องจากกรมที่ดินได ออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน นส.3 ก. ใหกับราษฎร ภายหลังพบ
ปญหาวา ทับซอนเขตปาสงวน “ดง
กระสือ” 
4. ปญหาพิพาทที่ดินระหวางกองทัพเรือ 
กับราษฎรตําบลจันทเขลม 

1. การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เชน เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย การสงเสริมใหความรู เทคนิค
วิชาการที่เหมาะสม ครบวงจร (ทั้งดานการผลิต/ตลาด/การสรางมูลคาเพิ่ม) การสรางเกษตรแปลงใหญ เนนใหมีการ
ประมูลราคามังคุดนํารองในพ้ืนที่ทําใหเกษตรกรไดรับราคาที่สูงกวาราคาตลาดทั่วไป สงเสริมการรวมกลุมและ
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมแบบประชา 
2. จัดหาตลาดปลายทางและรับฝากขายผลผลิตเพื่อพยุงราคาไมใหราคาตกต่ํา 
3. พัฒนาไมผลเกษตรอินทรีย/สงเสริมใหมีการลดตนทุนการผลิตโดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย 
4. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมจัดการดานการตลาด เชน เกษตรกรแปลงใหญ 

  



 

 
 

64 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานสังคม 
อําเภอแกงหางแมว 
 

1. ประชาชนในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน เนื่องจากท่ีดินสวนใหญ
อยูในเขตพื้นท่ีปาสงวนแหงชาต ิ

1. ประชาชนในพื้นที่มีความตองการมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน ซึ่งปจจุบัน
ประชาชนที่มีฐานะยากจนไดรับการชวยเหลือจากกรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ใหสามารถใชที่ดินในปาสงวนเพื่อทํากินและ
อยูอาศัยได 

อําเภอขลุง 1. ผูสูงอายุไมมีสถานที่ทํากิจกรรมตองอยูเพียงลําพังระหวางที่คนใน
ครอบครัวออกไปทํางาน 
2. เดก็นักเรียนบางสวนมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย 
3. ประชาชนบางสวนในพื้นที่ไมมีงานทํา (วางงาน)/การขาดแคลนรายได
ครัวเรือนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา/ขาดความรูและทักษะวิชาชีพประกอบ
อาชีพ 
4. เด็กและเยาวชนขาดความรู ความเขาใจในการใชรถ ใชถนน และไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจรมีเด็กแวนขี่รถซิ่งกอใหเกิดเสียงดังรบกวน 
5. สตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองขลุงมีภาวะโภชนาการเกิน เสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6. มีเด็กและเยาวชนรวมกลุมมั่วสุมในชุมชนเกาะลอย 
7. ปญหาการลักขโมยในตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง 

1. ประชาชนตองการใหมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส ผูมีฐานะยากจน ผูวางงาน) 
2. จัดตั้งศูนยบริการผูสูงอาย/ุจัดอาสาสมัครผูสูงอายุออกเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ
ที่บาน/จัดแนะแนวอาชีพใหกับประชาชน/สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการ
สรางรายได/สงเสริมการออมครัวเรือน/กองทุน/สหกรณ 
3. จัดอบรมใหความรูเรื่องวินัยจราจรใหแกเด็กนักเรียน 
4. จัดหาทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุน
ทรัพย 
5. ประสานโรงพยาบาลขลุง และจัดใหมีการตรวจสุขภาพสตรีอาสาพัฒนา
เทศบาลเมืองขลุงเปนประจําทุกป 
6. ฝายปกครองและตํารวจรวมกันกวดขัน/จัดระเบียบสังคม/ปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด/สงเสริมกิจกรรมตอตานยาเสพติด 

  



 

 
 

65 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 8. ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแก โรคไขเลือดออก โรค

ทองรวง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคสุ
พิษนัขบา 
9. ปญหาขาดการอนุรักษและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น ของผูนําทองถิ่น/เด็กและเยาวชน 
10. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
11. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. จัดทําโครงการจัดซื้อกลอง CCTV มาติดตั้งใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ประสาน
สถานีตํารวจภูธรขลุงในการติดตั้งตูจุดตรวจของตํารวจ 
8. สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข/การออกกําลังกาย/การเลนกีฬา/ 
สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก/โรคทองรวง/ 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือด/ใหความรูทางวิชาการ/ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
9. สนับสนุน/สงเสริม/กระตุนและปลูกจิตสํานึกการอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็กและเยาวชน/ผูนําทองถ่ิน
เห็นความสําคัญ/จัดทําศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชน 
10. ใหความรูในการเฝาระวังและการปองกันตนเองหากเกิดเหตุสาธารณภัย/

อบรมอปพร.และอาสากูชีพฉุกเฉินเพ่ิมเติม/รณรงคการปองกันและลด

อุบัติเหตุ 

  



 

 
 

66 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอโปงน้ํารอน 1. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. ตองการสถานที่ออกกําลังกายพรอมอุปกรณออกกําลังกาย เพื่อให
ประชาชนใชออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 
3. ประชาชนในพื้นที่บางสวนไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน เนื่องจากที่ดิน
สวนใหญอยูในเขตพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 
4. บุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาลในพื้นท่ีไมเพยีงพอ 

1. ตองการติดตั้งกลองวงจรปด/เครื่องดับเพลิงในแหลงชุมชน/ตามพ้ืนที่จุด
เสี่ยง 
2. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ลานกีฬาพรอมเครื่องออกกําลังกาย ให
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3. ประชาชนในพื้นที่มีความตองการมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 
4. ตองการใหเพิ่มเติมบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลประจําอําเภอ/
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพิ่มมากขึ้นใหเพียงพอตอประชากรใน
ชุมชน 

อําเภอนายายอาม 1. ปญหาสารเคมีในเลือด 
2. ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน โรคไขเลือดออก  
โรคสุพิษนัขบา 
3. ปญหาเยาวชนขับรถเร็วเกินกําหนด/มั่วสุมตามแหลงทองเที่ยว 
4. ปญหาการแพรระบาดดานยาเสพติด 
5. ปญหาหนี้สิ้นทั้งในและนอกระบบ 
6. ปญหาการเลนการพนันในพื้นท่ี 
7. ปญหาการรุกล้ําที่สาธารณะ 

1. สนับสนุนการเกษตรอินทรีย/การใชนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไมอาศัย
สารเคม/ีจัดใหมีการตรวจสารเคมีในเลือดของประชาชนเปนประจําทุกป 
2. สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข/การออกกําลังกาย/การเลนกีฬา/  
สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก/ใหความรูทางวิชาการ/ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา/สํารวจสัตวจรจัด/จัดทําพื้นท่ีสําหรับการควบคุมสัตวจร
จัด 
3. ติดตั้งกลองวงจรปด(CCTV)/กลองตรวจจับความเร็วในพื้นที่เสี่ยง/เพิ่ม
ความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด 
 

  



 

 
 

67 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4. รณรงคปองกันยาเสพติด/จัดอบรมใหกับผูที่วางงานหรือกลุมที่มีความสุม

เสี่ยงใหมีงานทํา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน/ประชาชนตระหนักถึงอันตราย
ของยาเสพติด/จัดการปญหายาเสพติดอยางเปนระบบทั้งการเฝาระวังและ
ปราบปราม 
5. พัฒนากองทุนหมูบานใหเกิดความเขมแข็ง/ใหความรูประชาชนเรื่องการ
บริหารจัดการเงิน/สนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน/ไกลเกลี่ยปญหาหนี้นอก
ระบบ/สงเสริมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
6. สรางจิตสํานึกรวมกันเรื่องผลกระทบของการเลนพนัน/บังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง/สงเสริมกิจกรรมที่เปนลักษณะการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
7. ปลูกจิตสํานึกการหวงแหน รักษาพื้นที่สาธารณะ/สํารวจพื้นที่สาธารณะที่

ถูกรุกล้ํา/บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังโดยบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 

  
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

68 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอเมืองจันทบุรี 1. ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแก โรคไขเลือดออก โรค

ทองรวง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสุ
พิษนัขบา 
2. ปญหาขาดการอนุรักษและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น ของผูนําทองถิ่น/เด็กและเยาวชน 
3. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
4. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ปญหาเยาวชนขับรถเร็วเกินกําหนด/มัว่สุมตามแหลงทองเที่ยว 
6. ปญหาการเลนการพนันในพื้นท่ี 

1. ฝายปกครองและตํารวจรวมกันกวดขัน/จัดระเบียบสังคม/ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด/สงเสริมกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
2. จัดทําโครงการจัดซื้อกลอง CCTV มาติดตั้งใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ประสาน
สถานีตํารวจภูธรในการติดตั้งตูจุดตรวจของตํารวจ 
3. สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข/การออกกําลังกาย/การเลนกีฬา/  
สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก/โรคทองรวง/ 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือด/ใหความรูทางวิชาการ/ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
4. สนับสนุน/สงเสริม/กระตุนและปลูกจิตสํานึก การอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แกเด็กและเยาวชน/ผูนําทองถิ่น
เห็นความสําคัญ/จัดทําศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชน 
5. ใหความรูในการเฝาระวังและการปองกันตนเองหากเกิดเหตุสาธารณภัย/
อบรม อปพร.และอาสากูชีพฉุกเฉินเพ่ิมเตมิ/รณรงคการปองกันและลด
อุบัติเหตุ 

  



 

 
 

69 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอทาใหม 1. ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแก โรคไขเลือดออก โรค

ทองรวง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสุ
พิษนัขบา  
2. ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพอนามัย 
3. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่นสูญหายและขาดการสืบ
ทอด 
4. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 

1. สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข/การออกกําลังกาย/การเลนกีฬา/
สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก/โรคทองรวง/ 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือด/ใหความรูทางวิชาการ/ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
2. สงเสริมงานดานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบานเพื่อใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตนและการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. จัดงานสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชน 
4. ใหความรูในการเฝาระวังและการปองกันตนเองหากเกิดเหตุสาธารณภัย / 
อบรม อปพร.และอาสากูชีพฉุกเฉินเพ่ิมเติม/ใหความรูและรณรงคการปองกัน
และลดอุบัตเิหตุ 
5. หนวยงานที่เกี่ยวของดานความมั่นคง ฝายปกครอง กวดขัน/จัดระเบียบ
สังคม/ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/สงเสริมกิจกรรมตอตานยาเสพติด 

  



 

 
 

70 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอแหลมสิงห 1. ผูสูงอายุไมมีสถานที่สําหรับทํากิจกรรม 

2. ประชาชนที่ไดรับผลกระทบรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ประชาชนบางสวนไมมีงานทํา (วางงาน) 
4. ปญหาเด็กแวนขี่รถซิ่งกอใหเกิดเสียงดังรําคาญ รบกวนการใช
ชีวิตประจําวันของประชาชน 
5. นักเรียนบางสวนมีฐานะยากจนและขาดแคลนทนุทรัพย 
6. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
7. ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแก การแพรระบาดของโรค
ทองรวง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสุ
พิษนัขบา 
8. ปญหาประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่นสูญหายและขาดการ
สืบทอด/ขาดการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว 

1. จัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ 
2. ติดตั้งกลอง CCTV ใหครอบคลุมพ้ืนที่/ติดตั้งตูจุดตรวจของตํารวจ 
3. ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อจัดแนะแนวอาชีพใหความรูกับประชาชน 
4. ตํารวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัด อยางตอเนื่อง เขมงวดกวดขัน/จัดระเบียบ
สังคม 
5. มอบทุนการศึกษาใหเด็กท่ีมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย 
6. หนวยงานที่เกี่ยวของกวดขัน/จัดระเบียบสังคม/ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด/สงเสริมกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
7. สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข/การออกกําลังกาย/การเลนกีฬา/
สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก/โรคทองรวง/ 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหลอดเลือด/ใหความรูทางวิชาการ/ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา 
8. จัดงานสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น 
9. สนับสนุน/สงเสริม/กระตุนและปลูกจิตสํานึก การอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แกเด็กและเยาวชน/จัดทําศูนย
เรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชน/สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

  



 

 
 

71 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อําเภอสอยดาว 1. ชางปาออกหากินในพื้นท่ีของชาวบาน ทําลายพืชผลทางการเกษตร/

ทรัพยสิน และทํารายประชาชนจนถึงขั้นเสียชีวิต 
1. จัดทําคูกันชางตามแนวปากับพ้ืนที่ทําการเกษตรของประชาชน 
2. ปลูกพืชอาหารชาง/แหลงอาหาร ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 
3. จัดราษฎรอาสาสมัครเฝาระวังชางปา และผลักดันชางกลับสูปา 

อําเภอแกงหางแมว 
 

1. ชางปาออกหากินนอกเขตพื้นท่ีปาและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทําลายพืชผล
ทางการเกษตร/ทรัพยสิน และทํารายประชาชน 
2. การบุกรุกพื้นที่ปาไม 

1. จัดทําคูก้ันชาง/รั้วกั้นชาง ตามแนวเขตปากับพื้นท่ีทํากินของประชาชนเพื่อ
ลดปญหาชางเขามาในพ้ืนที่ของประชาชน 
2. ปลูกพืชอาหารชาง/แหลงอาหาร ในเขตปาอนุรักษ 
3. จัดราษฎรอาสาสมัครเฝาระวังชางปา และผลักดันชางกลับสูปา 
4. สรางการรับรูแกประชาชนในพ้ืนที่ใหมีรักและหวงแหนปาไมและใหความรู
เรื่องการตัดไม/บุกรุกพืน้ที่ปาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

อําเภอขลุง 1. การบุกรุกตัดไมทําลายปา 
2. ปญหามลพิษทางน้ํา/คุณภาพน้ําในแมน้ํา ลําคลองเสื่อมคุณภาพ จากการ
ทิ้งขยะ ของเสียลงในแหลงน้ํา การปลอยของเสียจากบอเพาะเลี้ยงพันธุสัตว
น้ํา (นากุง) 
3. ประชาชนขาดจิตสํานึก ทิ้งขยะ ของเสียสารเคมีลงในแหลงน้ํา 
4. ไมมีระบบการบําบัดน้ําเสีย ของเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําโดยเฉพาะ

ครัวเรือนยังไมการติดตั้งถังกรอง/ระบบบําบัดของเสีย 

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน สงเสริม การปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ดําเนินการสงเสริมใหครัวเรือน/สถานประกอบการติดตั้งถังบําบัด 
3. เฝาระวังสถานการณและตรวจสอบคุณภาพน้ํา/บําบัดคุณภาพน้ําในแหลง
ธรรมชาติ 
4. สงเสริมการชะลอการชะลางพังทลายของดิน และตะกอนโดยใชหลัก

วิชาการ การปลูกพืชชะลอหนาดิน เชน หญาแฝก 
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พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5. ปญหาตะกอนดิน/ทราย ในแหลงน้ําจากการพังทลายของดินและการทํา

สัมปทานเหมืองทราย 
6. ปญหามลพิษทางอากาศ ควัน ฝุนละออง จากการเผาขยะ/เผาถาน/เผา
วัสดุเพื่อการจําหนายของเกา และจากรถบรรทุกทรายของเหมืองทราย 
7. ปญหาการลดปริมาณของทรัพยากรปาไม/สัตวน้ําในธรรมชาติจากการใช
ประโยชนและจําหนาย โดยไมมีการอนุรักษหรือการทดแทน แมในฤดูวางไข 
ขยายพันธุของสัตวน้ํา 
8. ปญหาปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน 
9. ปญหาน้ําเค็มหนุนสูงรุกล้ําพื้นท่ี 

5. บังคับใชระเบียบกฎหมายผูประกอบการเหมืองทรายหามปลอยตะกอน
ทรายลงแหลงน้ํา/พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ  เรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. 2535/กฎหมายเพื่อการอนุรักษปาไมและพันธุสัตวน้ํา
อยางเครงครัด 
6. สนับสนุนการตรวจสอบมลพิษและเฝาระวังสถานการณ และตรวจสอบ
คุณมลพิษทางอากาศ 
7. สนับสนุนความรูวิชาการ และเทคโนโลยีการปองกัน และลดมลพิษจาก
ควัน/ใหครัวเรือนปรับปรุงพัฒนาเตาเผาขยะ/เผาถาน 
8. สนับสนุนการตรวจสอบและเฝาระวังสถานการณปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9 สงเสริมการปลูกไมเพื่อการจําหนาย/ใชในครัวเรือนตลอดจนเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําเพื่อจําหนาย/ใชในครัวเรือน แทนการใชไมจากธรรมชาติและการจับสัตว
น้ําธรรมชาติ 
10. รณรงคประชาสัมพันธการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะ 
11. สรางคั้นกั้นน้ําเค็มรุกล้ําพื้นที ่

อําเภอโปงน้ํารอน 1. ปญหาปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน 1. กอสราง/ปรับปรุง บอกําจัดขยะ สนับสนุน/สงเสริม ใหความรูวิชาการการ
ทําธนาคารขยะ 

  



 

 
 

73 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอนายายอาม 1. ปญหาการบริหารจัดการขยะ/ปญหาการทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง 

2. ปญหาน้ําทวมซ้ําซากบริเวณคลองวังโตนด 
3. ปญหาชางปาออกหากินนอกเขตพ้ืนที่ปา ทําลายพืชผลทางการเกษตร 
4. ปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง 
5. การเผาเพื่อเตรียมการเพาะปลูก 
6. ปญหาคลองพังราดเสื่อมโทรม 
7. ปญหาน้ําเค็มหนุนสูง 

1. จัดซื้อรถเก็บขยะเพ่ิมเติม/สงเสริมการจัดการขยะอินทรียดวยตนเอง (ถัง
ขยะเปยก)/สงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อใหเกิดรายไดและลดปญหาขยะ/
จัดทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาแมน้ําลําคลอง/บังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง 
2. ขุดลอกคูคลอง/จัดทําการผันน้ําในบริเวณคลองวังโตนดเพื่อนําไปกักเก็บ
สําหรับการเกษตรในฤดูแลง 
3. จัดทําโครงการปลูกพืชอาหารชางในเขาทะลาย/จัดการอบรมความรูการ
ผลักดันชางกลับเขาพื้นท่ีปา 
4. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/พัฒนา เขื่อน/แนวปองกันคลื่น/ปลูกพืช
ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
5. ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ผลกระทบ
ของการเผา/สนับสนุนภูมิปญญา/นวัตกรรมในการจัดการเศษซากพืช/
จัดเตรียมอุปกรณควบคุมไฟ 
6. กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม คั้นกั้นน้ําเค็มรุกล้ําพื้นท่ี 
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พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอเมืองจันทบุรี 1. ปญหาปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน 

2. ปญหาการบริหารจัดการขยะ/ปญหาการทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง 
1. กอสราง/ปรับปรุง บอกําจัดขยะ สนับสนุน/สงเสริม ใหความรูวิชาการ การ
ทําธนาคารขยะ 
2. จัดซื้อรถเก็บขยะเพ่ิมเติม/สงเสริมการจัดการขยะอินทรียดวยตนเอง (ถัง
ขยะเปยก)/สงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อใหเกิดรายไดและลดปญหาขยะ/
จัดทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาแมน้ําลําคลอง/บังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง 

อําเภอแหลมสิงห 1. ปญหาปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน/ขาดสถานที่ทิ้งขยะท่ีถูกหลักวิชาการ 
2. ปญหามลพิษทางน้ํา คุณภาพน้ําในแมน้ํา ลําคลองเสื่อมคุณภาพ เนื่องจาก
การทิ้งขยะ ของเสีย สารเคมี น้ําเสีย โดยเฉพาะของเสียจากบอเลี้ยงกุง 
3. ประชาชนขาดจิตสํานึก ทิ้งขยะ ของเสียสารเคมี ลงในแหลงน้ํา/การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ประชาชนไมมีการบําบัดน้ําเสียของเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําโดยเฉพาะ
อยางยิ่งครัวเรือนยังไมการติดตั้งถังกรองบําบัดของเสีย 
5. ปญหาแหลงน้ําตื้นเขินเกิดจากตะกอนดิน ตะกอนทรายจากการพังทลาย
ของดิน และการทําสัมปทานเหมืองทราย 

1. สงเสริมใหมีการแกปญหาจัดเก็บขยะอยางถูกวิธีและมีคุณภาพ/จัดทํา
แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการกําจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินการใหครัวเรือน สถานประกอบการติดตั้งถังบําบัด 
4. เฝาระวังสถานการณและตรวจสอบคุณภาพน้ํา/บําบัดน้ําในแหลง
ธรรมชาติ 
5. สงเสริมการชะลอการชะลางพังทลายของดินและตะกอน โดยใชหลัก
วิชาการ การปลูกพืชชะลอหนาดิน 
6. บังคับใชระเบียบกฎหมายผูประกอบการเหมืองทรายหามปลอยตะกอน
ทรายลงแหลงน้ํา 
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พื้นที่ สภาพปญหา 
ความตองการของประชาชน 

จากแผนชุมชน/แผนอําเภอ/แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอทาใหม 1. ปริมาณขยะในตําบลเพิ่มมากข้ึน 1. รณรงค ประชาสัมพันธการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะจากตนทาง 

อําเภอเขาคิชฌกูฏ 1. ปญหาเรื่องการบุกรุกและทําลายทรัพยากรปาไม 
ซึ่งกอใหเกิดภาวะขาดสมดุลทางธรรมชาติ  
2. ปญหาเรื่องการอนุรักษและการใชทรัพยากรดิน 
เนื่องจากอาชีพของประชาชนสวนใหญทําสวนผลไม
ซึ่งตองใชสารเคมี เชน ปุย ยาฆาแมลง เปนจํานวน
มาก สงผลใหคุณภาพของดินเสื่อมลง สงผลให
ผลผลิตไมมีคุณภาพและไดปริมาณนอย 

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน สงเสริม การปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม/ทรัพยากรดิน 
2. สนับสนุน /สงเสริม ปลูกจติสํานึก ลดการใชสารเคมี /สงเสริมแนวทางการใชเกษตรอินทรีย 
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4. ผลการพัฒนาและแกไขปญหาของจังหวัดในชวงที่ผานมา 

จังหวัดจันทบุรีไดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีวิสัยทัศนของจังหวัด
จันทบุรี  ดังนี้“ศูนยกลางการผลิตและการคาสินคาเกษตรคุณภาพศูนยกลางการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการคาชายแดนสูประชาคมอาเซียน” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรครอบคลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 6 ยุทธศาสตร ภายใตผลผลิต 5 ผลผลิต 
โดยเนนการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรตามลําดับ ดังนี้ 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

2. ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน  

3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขาย
บริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 

4. สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว 
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

5. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวม 

จังหวัดจันทบุรีไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการตามงบพัฒนาจังหวัดภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ดังนี้  

ปงบประมาณ 
งบประมาณรวม 

(ลานบาท) 

งบพัฒนาจังหวัด งบคาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ (ลานบาท) 

พ.ศ. 2561 195.8358 15 โครงการ 
48 กิจกรรม 

186.8358 9 

พ.ศ. 2562 194.5061 14 โครงการ 
39 กิจกรรม 

185.5061 9 

พ.ศ.2563 183.4691 9 โครงการ 
10 กิจกรรม 

174.4691 9 

รวม 573.811  546.811 27 
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โดยมปีระเด็นยุทธศาสตรรวม 6 ประเดน็ที่ไดรับงบประมาณ ตั้งแตป 2561 - 2562 ดังนี้  

ปงบประมาณ 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและ
คุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

5 โครงการ 
24 กิจกรรม 

75,109,100 64,732,321 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานการผลติ และการตลาดของ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

1 โครงการ 
3 กิจกรรม 

13,164,000 12,240,955 

ยุทธศาสตรที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการ
พื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน 

1 โครงการ 
2 กิจกรรม 

28,574,000 7,480,000 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางมลูคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กจิกรรมการทองเที่ยว และสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและได
มาตรฐานในระดับนานาชาต ิ

2 โครงการ 
9 กิจกรรม 

53,099,100 30,951,699 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดาน
การศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4 โครงการ 
6 กิจกรรม 

12,594,600 10,392,634 

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวม 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม 

4,295,000 3,501,502 

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 9,000,000 8,876,796 

รวม 14 โครงการ 
48 กิจกรรม 

195,835,800 130,695,907 

***หมายเหตุ : ถูกตัดโอน พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ... จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 40,243,400 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 155,592,400 บาท 

 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพของจังหวัดที่เปนเมืองผลไมที่มีชื่อเสียง

ในระดับประเทศและพัฒนาไปสูการเปน “นครผลไมของโลก” จึงใหความสําคัญประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการเกษตรเปนอันดับแรก เนนการพัฒนาเสนทางคมนาคมการขนสงสินคาเกษตรจากสวนแหลงผลิต
เชื่อมโยงเสนทางสายหลักออกสูตลาดเพื่อกระจายหรือจําหนายสินคาและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรโดยสงเสริม
การแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจนสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการเกษตร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของการเกษตรใหไดมาตรฐาน GAP และมาตรฐานสากล 
และสงเสริมการตลาดการประชาสัมพันธสินคาเกษตรคุณภาพ งบประมาณ 75,109,100.00 บาท รองลงมาคือ
ดานการทองเที่ยวโดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการประชาสัมพันธการตลาดและการทองเที่ยว
เชื่อมโยงความสัมพันธสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 53,099,100.00 บาท  
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ในป พ.ศ. 2562 จังหวัดไดทบทวนวิสัยทัศนจังหวัดเปน “ศูนยกลางการผลิตและการคาสินคา
เกษตรคุณภาพ ศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตู
การคาชายแดนสูประชาคมอาเซียน”  โดยประเด็นยุทธศาสตรยังคงเดิม 6 ประเด็น 

ปงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการเบิกจาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและ
คุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

5 โครงการ 
12 กิจกรรม 

25,675,200 20,313,680 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานการผลติ และการตลาดของ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

1 โครงการ 
2 กิจกรรม 

7,500,000 4,875,532 

ยุทธศาสตรที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการ
พื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐาน รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนสูประชาคมอาเซียน 

2 โครงการ 
2 กิจกรรม 

12,500,000 12,004,579 

ยุทธศาสตรที่ 4 เสรมิสรางศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
เชิงเกษตร และการทองเที่ยวโดยชุมชนใหไดมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ และเชื่อมโยงประเทศกลุมอาเซยีน 

3 โครงการ 
17 กิจกรรม 

125,683,700 93,444,635 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพดานการศึกษา 
พัฒนาอาชีพ บริการสุขภาพ และมีความมั่นคงปลอดภยั  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหสามารถดําเนินวิถีชีวิต 
ไดอยางเกื้อกูลกันและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 โครงการ 
2 กิจกรรม 

1,699,200 1,699,200 

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

2 โครงการ 
4 กิจกรรม 

12,448,000 8,023,587 

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 9,000,000 8,419,526 

รวม 
14  โครงการ 
39 กิจกรรม 

194,506,100 148,780,739 

 
โครงการในประเด็นยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี  ในภาพรวมใหความสําคัญ 

กับดานการเกษตรและการทองเที่ยวเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดที่เปนเมืองผลไม ที่มี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ โครงการที่สําคัญสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดานการเกษตร คือ การขนสงที่สินคา
เกษตรที่อาศัยการคมนาคมทางถนนเปนหลัก  ดังนั้น โครงการสวนใหญจึงมุงเนนการพัฒนาเสนทางจากสวน
แหลงผลิตเชื่อมโยงเสนทางสายหลักออกสูตลาดเพื่อกระจายหรือจําหนายสินคา  สําหรับ ดานการทองเที่ยว 
สวนใหญเปนเรื่องของการพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยว และการตลาดและการประชาสัมพันธงบประมาณ 
นอกเหนือ จากนั้น เปนการพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว ที่เปนแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่
มีความพยายามในการจัดเพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวมาเยือนจังหวัดตลอดทั้งป  สําหรับยุทธศาสตรรองลงไป 
ไดแก ดานการคา การลงทุนชายแดน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานอัญมณี  และดานสังคม 
ตามลําดับ  ซึ่งถือวาจังหวัดจันทบุรีไดจัดสรรงบประมาณลงสูทุกประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
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สวนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา 
2.1 บทวิเคราะห  
 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ของจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการตาม
กรอบนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.2561- 2565 
ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายและการพัฒนาภาคกําหนด โดยจังหวัดจันทบุรีไดนําขอมูลการพัฒนา
จังหวัดจันทบุรีในมิติตางๆ ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่แผน
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค มาวิเคราะหสถานการณของจังหวัด โดยใชเครื่องมือ 
SWOT Analysisมาวิเคราะหถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส(Opportunities)และ 
ภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
S1 แหลงผลิตผลไมและสินคาทางการเกษตรที่มี
คุณภาพสูงและมีมูลคาสูง 
S2แหลงซื้อขายและเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและ
ชื่อเสียงระดับโลก 
S3 แหลงทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย ทั้ง
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/วัฒนธรรม แหลง
ทองเชิงนิเวศน และทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง 
S4 เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรการคา เชื่อมตอการคา
ชายแดนไทย-กัมพูชา และเชื่อมตอจากประเทศ
กัมพูชาไปยังประเทศลาว ประเทศเวียดนามและ
ประเทศจีน 
S5 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความ
หลากหลายที่ชวยพัฒนาและผลิตองคความรูใหกับคน
ในพื้นท่ี 

W1 โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสยังไม
ครอบคลุมทั่วพื้นที่และยังไมพรอมตอการองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
W2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอและ
ครอบคลุมตอความตองการของเกษตรกรในพื้นที่
และการบริหารจัดการน้ําขาดประสิทธิภาพ 
W3 ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
W4 ภาวะสุขภาพของประชาชนในจังหวัด 
W5 เกษตรกรเริ่มเขาสูสังคมผูสูงวัย 
W6 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI)ไมคอยมีความ
โดดเดนมากนัก (ป 2560 อยูในลําดับที่ 38 จาก 77 
จังหวัดทั่วประเทศ) 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1 การเปนประชาคมอาเซียน 
O2 นโยบายรัฐบาลผลักดันใหประเทศไทยสูการเปน
แหลงผลิตอาหารของโลก  
O3 มติคณะรัฐมนตร ีที่กําหนดใหจังหวัดจันทบุรเีปน
นครอัญมณีศูนยกลางการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
โลก และใหภาคตะวนัออกเปนมหานครผลไมโลก 
O4 มาตรการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐในพื้นที่
ใกลเคียงจังหวัดจันทบุรี ไดแก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดและ
จังหวัดสระแกว  
O5 ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
O6 ผูบริโภคมีแนวโนมดูแลสุขภาพและนิยมรับประทาน
อาหารที่คงความสดใหม คุณภาพสูง และมีคุณคาทาง
โภชนาการเพิ่มมากขึ้น 

T1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
T2 การเปนประชาคมอาเซียน และการไหลเขามา
ของแรงงานประเทศเพื่อนบาน 
T3 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
T4 นโยบายการคาและการตางประเทศของประเทศ
คูคาและประเทศคูแขงขัน 
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โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห SWOT ดังนี้ 
1. จุดแข็ง (Strengths) 

S1 แหลงผลิตผลไมและสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและมีมูลคาสูง 
จังหวัดจันทบุรีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ณ ราคาประจําป ในป พ.ศ. 2560 เทากับ

138,443 ลานบาท โดยมีมูลคาภาคเกษตร จํานวน80,326 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.02 ประกอบดวยการผลิต
ดานเกษตรกรรม การปาไม และการประมง ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และมูลคาภาคเกษตรของจังหวัด
จันทบุรีสูงเปนอับดับ 1 ของประเทศ มีสินคาทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด ดานพืช ไดแก ทุเรียน ลําไย 
มังคุด ยางพารา เงาะ ลองกอง เปนตน โดยในป 2562 มีผลผลิตรวมประมาณ 968,703 ตัน มีมูลคารวม
ประมาณ 74,105 ลานบาท สําหรับดานประมง มีสินคาที่สําคัญ คือ การเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม กุงกุลาดํา 
(ป 2561 จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตกุง 17,825 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 2,598 ลานบาท) และปลากะพง  
เปนตน ทั้งนี้ ภาคเกษตรของจังหวัดจันทบุรีมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่
เปนตลาดสําคัญของผลไมสงออกโดยเฉพาะทุเรียนและลําไย 

S2 แหลงซือ้ขายและเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและชื่อเสียงระดับโลก 
จังหวัดจันทบุรีเปนแหลงคาขายอัญมณีที่มีชื่อเสียงประเทศไทยและของโลก เนื่องจากจังหวัด

จันทบุรีมีชางฝมือท่ีเชี่ยวชาญในการเผาพลอย การตรวจพลอย และการเจียระไนพลอย ซึ่งเปนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่สั่งสมกันมากันมาของตระกูลพอคาพลอยของชาวจันทบุรี เปนจุดแข็งทําใหชาวตางประเทศจํานวน
มากตองนําพลอยกอน (พลอยดิบ) มาใหชาวจันทบุรีทําการเผาและเจียระไน จังหวัดจันทบุรีมีมูลคาการคา 
อัญมณีและเครื่องประดับที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยป 2558 มีมูลคา 36,525 ลานบาท ป 2559 มีมูลคา 
39,052 ลานบาทและป 2560มีมูลคา 42,446 ลานบาท เฉลี่ยขยายตัวประมาณ รอยละ 12 ตอป 

S3 แหลงทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/
วัฒนธรรม แหลงทองเชิงนิเวศน วิถีชีวิตชีวิตชุมชน และทองเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียง 

จังหวัดจันทบุรีมีแหลงทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร 
ที่มีท้ังที่ราบ ภูเขา แมน้ํา พื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบจังหวัดจันทบุรี
เปนเมืองทางประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศไทยซึ่งพระเจาตากสิมหาราชไดยกทัพมารวมพลกูชาติ 
ที่จันทบุรี โดยมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียง เชน อูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อุทยาน
แหงชาติน้ําตกพลิ้ว อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ชายหาดเจาหลาว ชายหาดคุงวิมาน ชายหาดแหลมสิงห และจุดผานแดนถาวรบานแหลม เปนตน 
โดยในป 2561จังหวัดจันทบุรี มีจํานวนทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกวา 2,486,465 คน มีรายไดจากการทองเที่ยว 
8,469.45 ลานบาท 

S4 เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรการคา เชื่อมตอการคาชายแดนไทย-กัมพูชา และเชื่อมตอจาก
ประเทศกัมพูชาไปยัง ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและประเทศจีน 

จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย มีพรมแดนทางดานทิศตะวันออก    
(อําเภอโปงน้ํารอนและอําเภอสอยดาว) ติดตอกับจังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลินของประเทศกัมพูชา 
แนวยาวประมาณ 85 กิโลเมตร มีชองทางการคาชายแดน จํานวน 5 จุด ไดแก จุดผานแดนถาวรบานแหลม 
จุดผานแดนถาวรบานผักกาด จุดผอนปรนบานสวนสม จุดผอนปรนบานซับตารี และจุดผอนปรนบานบึงชะนังลาง
โดยป 2561 จังหวัดจันทบุรีมีมูลคาการคาชายแดน 12,341.65ลานบาท สูงเปนอับดับ 13 ของประเทศ 
นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังสามารถขนสงคมนาคมทางบกไปยังผานประเทศกัมพูชาไปประเทศเวียดนาม 
(ระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร) และประเทศลาว (ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร) 
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S5 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายที่ชวยพัฒนาและผลิตองคความรู
ใหกับคนในพื้นที่ 

จังหวัดจันทบุรีมสีถาบันการศึกษาทีพ่รอมจะผลิตองคความรูและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการ
รองรับการเติบโตของพื้นที่จั งหวัดและภูมิภาครวมถึงการวิจัยและพัฒนา โดยมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ถึง 5 แหงไดแก 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ดานการตลาด อัญมณี และ
การเกษตร) 2. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ดานการตลาด อัญมณี และวิทยาศาสตรทางทะเล)  
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (ดานพฤกษศาสตรและการเกษตร)  
4. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา (ดานการแพทยและสาธารณสุข) และ 5. วิทยาลัยนาฏศิลป (ดาน
ศิลปวัฒนธรรม) 

 
2. จุดออน (Weaknesses) 

W1 โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสยังไมครอบคลุมพื้นที่และไมเอื้ออํานวยตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

จังหวัดจันทบุรียังไมมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ บางพื้นที่ระบบไฟฟาและ
ระบบประปายังเขาไมถึง และบางพื้นที่ถนนยังเขาไมถึง/ถนนทรุดโทรม ทําใหการเดินทางคมนาคมและ 
การขนสงสินคาเกษตรซึ่งเปนสินคาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเปนไปดวยความยากลําบาก นอกจากนี้ จังหวัด
จันทบุรียังมีรูปแบบการขนสงคมนาคมเชื่อมตอระหวางจังหวัดภายในประเทศและระหวางประเทศเพียงรูปแบบ
เดียว คือ การคมนาคมทางบก โดยการอาศัยรถยนตบรรทุกสินคา ทําใหการเดินทางคมนาคมและการขนสงสินคา
ไปยังพ้ืนที่อื่นเปนไปดวยความลาชาและมีตนทุนการเดินทาง/ขนสงสูง จึงควรมีการพัฒนาการคมนาคมรูปแบบ 
อื่นๆ เชน การคมนาคมทางอากาศ (การสรางสนามบินในพื้นที)่ การคมนาคมดวยรถไฟความเร็วสูง เปนตน  

W2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอและครอบคลุมตอความตองการของเกษตรกร 
ในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ําขาดประสิทธิภาพ 

จังหวัดจันทบุรีอยูในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก มีสภาพดินและสภาพอากาศที่อุดมสมบูรณเหมาะสม
กับการทําการเกษตร การทําสวนผลไม การประมง และการปศุสัตว โดยจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
10 ป ยอนหลัง (ป 2551 - 2560) อยูที่ 3,161 มม./ป และมีปริมาณวันที่ฝนตกเฉลี่ย 10 ปยอนหลัง (ป 2551 
- 2560) จํานวน 172 วัน/ป (มีวันที่ฝนตกประมาณ 6 เดือน/ป) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ําฝนและปริมาณ
น้ําทาของจังหวัดจันทบุรีเพียงพอตอการอุปโภค/บริโภคและทําเกษตรของประชาชนในพื้นที่แตอยางไรก็ตาม
จังหวัดจันทบุรีกลับประสบภัยแลงเปนประจําทุกที เนื่องจากขาดแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและพื้นที่ทํา
การเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน 

W3 ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
  ป 2560จังหวัดจันทบุรีมีรายไดของประชากร/คน/ปของจังหวัด อยูที่ 254,582 บาท สูงเปน

อันดับที่  14 ของประเทศ แตอย างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ ของความไม เสมอภาค 
(Gini-Coefficient) ดานการกระจายรายไดของครัวเรือนจังหวัดจันทบุรี 3 ป ยอนหลัง พบวา มีคาเพิ่มขึ้นจาก 
0.517 ในป 2558 เปน 0.526 ในป 2560 ซึ่งบงชี้วาจังหวัดจันทบุรีมีการกระจายรายไดที่ไมเสมอภาคหรือ 
ไมเทาเทียมกันและความเหลื่อมล้ํามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาที่ขอมูลสัดสวนคนจน(วัดจาก
รายจายเพื่อการบริโภคอุปโภค) ก็พบวา มีคาเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 3.69 ในป 2558 เปน รอยละ 6.12 ในป 
2560 ซึ่งบงชี้วาครัวเรือนของจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี และมีประชากรที่มีการใชจาย 
ไมเพียงพอตอการดํารงชีพในสัดสวนที่สูง 
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W4 ภาวะสุขภาพของประชาชนในจังหวัด 
จังหวัดจันทบุรี มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น537,851 คน เปนชาย 263,510 คน เปนหญิง 

274,341 คน โดยมีประชากรหญิงมากกวาประชากรชาย จํานวน 10,831คน และจากขอมูลดานสาธารณสุข
พบวา ป 2559 จังหวัดจันทบุรี มีอัตราเพิ่มของอัตราเจ็บปวยดวย 5 โรคไมเรื้อรังที่สําคัญ ที่รอยละ 7.41      
สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (คาเฉลี่ยประเทศอยูที่ รอยละ 4.45 ) และเพิ่มสูงเปนอันดับที่ 52 ของประเทศ             
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสัดสวนของคนสูบบุหรี่และคนดื่มสุรา พบวา ป 2561 จังหวัดจันทบุรีมีสัดสวน
ของคนสูบบุรี่และสุราอยูที่ รอยละ 6.58 และ รอยละ 7.30 (สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ) และสูงเปนอันดับที่ 
44 และ 51 ของประเทศตามลําดับ 

W5 ดัชนีความกาวหนาของคน 
จากขอมูลดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index – HAI) ในป 2560 

จังหวัดจันทบุรีมีการพัฒนาคนในภาพรวมอยูลําดับที่ 38 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5862) 
การพัฒนาคนในแตละดานจึงไมคอยมีความโดดเดนมากนัก โดยการพัฒนาคนดานชีวิตการงาน และดานการ
คมนาคมและการสื่อสาร มีความกาวหนาใกลเคียงกัน คือ อยูลาดับที่ 13 และ 14 จาก 77 จังหวัด ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรีมีจุดเดนที่มีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนคอนขางสูงมากเทากับ 36,024 บาท/เดือน 
(คาเฉลี่ยของประเทศ 26,915 บาท/เดือน) โดยอยูลําดับที่ 6 จาก 77 จังหวัด และอัตราการวางงานนอยมาก
เพียงรอยละ 0.31 โดยอยูในลําดับที่ 6 เชนเดียวกัน ในทางกลับกัน การพัฒนาคนดานการมีสวนรวมและดาน
ชีวิตครอบครัวและชุมชนของจังหวัดจันทบุรี มีความกาวหนานอยมากคืออยูลําดับที่ 67 และ 65 จาก 77 
จังหวัด ตามลําดับ รวมทั้งจังหวัดจันทบุรีมีจุดดอยในบางประเด็น เชน ความไมเสมอภาคของรายไดคอนขางสูง 
ประชากรที่ประสบภัยแลงคอนขางมาก และครัวเรือนที่มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานก็คอนขาง
นอยมาก โดยอยูลําดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด 

 

3. โอกาส (Opportunities) 
O1 การเปนประชาคมอาเซียน 

การเปนประชาอาเซียน โดยเฉพาะนโยบายดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให   
การเคลื่อนยายของวัตถุดิบ เงินทุน และแรงงาน ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเปนไปงาย สะดวกและ
รวดเร็ว จึงทําใหโอกาสทางการคาและการลงทุนเพิ่มขึ้น จังหวัดจันทบุรีสามารถอาศัยแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบาน มาชวยทําการเกษตร กลุมทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเขามาคาขาย และลงทุน 
รวมถึงทองเที่ยวจํานวนมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 

O2 นโยบายรัฐบาลผลักดันใหประเทศไทย สูการเปนแหลงผลิตอาหารของโลก  
นโยบายรัฐบาลที่ผลักดันใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารของโลกชวยเปดโอกาสให   

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น และได
สงผลดานบวกตออุตสาหกรรมที่ตอเนื่องดวย เชน การทองเที่ยว การขนสง เปนตน นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําหนาที ่
ในการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
อีกดวย 
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O3 มติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดใหจังหวัดจันทบุรีเปนนครอัญมณีศูนยกลางการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก และใหภาคตะวันออกเปนมหานครผลไมโลก 
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหสนับสนุนจังหวัดจันทบุรี 
เปนนครอัญมณีศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยใหกระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวง
แรงงาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการผลักดันใหเปนรูปธรรม 
แลวรายงานผลใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบสนับสนุน 
ภาคตะวันออกใหเปนมหานครผลไมโลกอีกดวย ซึ่งการสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลขางตน สงผลใหเกิด
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดานตางๆ ในพื้นที่ และเปนโอกาสสําคัญของจังหวัดจันทบุรีที่จะขับเคลื่อน 
การพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

O4 มาตรการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐในพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดจันทบุรี ไดแก ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดและจังหวัดสระแกว 

รัฐบาลไดมีนโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และ ไดมี
กําหนดกําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดสระแกว ซึ่งนโยบายสงเสริม                
การลงทุนดังกลาว จะดึงดูดการคา ลงทุน การจางงานจํานวนมหาศาล ในพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดจันทบุรี ทําให
จังหวัดจันทบุรีไดรับผลกระทบดานบวกอยางตอเนื่อง เชน โครงการรถไฟฟาความเร็วสูง การพัฒนาเสนทาง
ขนสงคมนาคมในพ้ืนที่โดยรอบ การพัฒนาสนามบินอูตะเภา เปนตน 

O5 ความกาวหนาดานเทคโนโลย ี
นโยบายรัฐบาลสงเสริมการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสงเสริม 

ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนอยางจริงจัง ทําใหเกิดการสราง
ความสามารถในการแขงขันที่สามารถกาวทันโลกยุคสมัยใหมได ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะสงผลตอการพัฒนา
อยางกาวกระโดดตอเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีในอนาคต 

 
4. อุปสรรค (Treats) 

T1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 
 (1) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจสงผลใหปญหาการ

กัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหลงทองเที่ยวทางทะเล และ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงโดยเฉพาะปาชายเลนซึ่งเปนแหลงผลิตสัตวน้ํา เปนพื้นที่กันชน
ปองกันแนวชายฝงจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม  

 (2) อุณหภูมิน้ําทะเลและคาความเปนกรด-ดางของน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปอาจสงผลให
พืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และแหลงปะการังถูกทําลาย สงผล
กระทบตอผลผลิตสัตวน้ําโดยรวม  
 (3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําในบาง
พื้นที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากตองประสบกับภาวะภัยแลงเปนเวลานาน และทําใหปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ํา
ระหวางภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ระบายน้ําลงสูทะเลของพื้นที่โดยรวมลดลง ทําใหมีแนวโนมในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น  
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T2 การเปนประชาคมอาเซียน และการไหลเขามาของแรงงานประเทศเพื่อนบาน  
การเปนประชาคมอาเซียนในแงหนึ่งถือเปนโอกาสของจังหวัดจันทบุรีในดานการคา การลงทุน 

แตในอีกแงหนึ่งก็เปนโอกาสของประเทศเพื่อนบานอาเซียนดวยเชนกัน เพราะทําใหเกิดการคาและการลงทุน 
ที่แขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ แรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่ไหลเขามาอาจชวยแกปญหา 
การขาดแคลนแรงงานในบางภาคเศรษฐกิจ แตในมุมหนึ่งแรงงานเหลานั้นก็แยงงานของคนไทยในพื้นที่ และ
อาจนํามาซึ่งความขัดแยงทางดานสังคมและวัฒนธรรมกับคนในพ้ืนที่ไดโดยงาย 

T3 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
โลกยุคปจจุบันขับเคลื่อนดวยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยอาศัยทุนนิยมเปนฟนเฟองหลัก

ในการขับเคลื่อนดังกลาว ทําใหเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงและผูกเงื่อนโยงใยสลับซับซอนกันไปมาอยางแยกไม
ออก เมื่อป 2550 วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกาที่อยูคนละทวีป สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางเลี่ยงไมได 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนสงผลใหเกิดการขยายตัวทางการคาของประเทศอาเซียน เมื่อเศรษฐกิจโลก
เชื่อมโยงกันมากขึ้น ความผันผวนและความเสี่ยงของวิกฤตการเงินโลกที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทยและ
จังหวัดจันทบุรีจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงไดโดยงาย  

T4 นโยบายการคาและการตางประเทศของประเทศคูคาและประเทศคูแขงขัน 
มูลคาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีสวนใหญพึ่งพาการสงออกไปยังตลาด

ตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศเพื่อนบานอาเซียน ทําใหภาคเศรษฐกิจตองพึ่งพิงกับนโยบาย
การตางประเทศและนโยบายการคาของประเทศคูคาและคูแขงขันเปนอยางสูง หากประเทศจีนสนับสนุนการปลูก
ทุเรียนในภายประเทศหรือมีนโยบายกีดกันทางการคาตอประเทศไทย ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของจังหวัด
จันทบุรีอยางมาก นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานอาเซียนก็มี
นโยบายสงเสริมการสงออกทุเรียนสงผลใหเกิดการแขงขันในตลาดทุเรียนโลกเปนอยางมาก 

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหSWOT Analysisเพื่อใหเห็นถึงจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และภัยคุกคามแลว จังหวัดจันทบุรีไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธ
แบบ MatrixโดยใชตารางTOWS Matrixเพื่อกําหนดประเด็นในการพัฒนา ซึ่งผลการวิเคราะหความสัมพันธ 
ในขอมูลแตละคูนําไปสูประเด็นการพัฒนา 4 กลุม ตามตารางแสดงการจับคูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุก
ตาม (TOWS Matrix) ดังนี้ 
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TOWS Matrix 

จุดแขง็ (S) 
S1แหลงผลิตผลไมและสินคาทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและมีมูลคาสูง 
S2 แหลงซื้อขายและเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและชื่อเสียงระดับโลก 
S3แหล งทองเที่ ยวที่อุ ดมสมบู รณและหลากหลาย ทั้ งแหล งทองเที่ ยวเชิ ง

ประวัติศาสตร/วัฒนธรรม แหลงทองเชิงนิเวศน และทองเที่ยวทางทะเลที่มี
ชื่อเสียง 

S4 เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรการคา เชื่อมตอการคาชายแดนไทย-กัมพูชา และ
เชื่อมตอจากประเทศกัมพูชาไปยัง ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและ
ประเทศจีน 

S5มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายที่ชวยพัฒนาและผลิต
องคความรูใหกับคนในพื้นที่ 

จุดออน (W) 
W1โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสยังไมครอบคลุมทั่วพื้นที่และยังไมพรอม

ตอการองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

W2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอและครอบคลุมตอความตองการของ
เกษตรกรในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ําขาดประสิทธิภาพ 

W3 ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
W4 ภาวะสุขภาพของประชาชนในจังหวัด 
W5 เกษตรกรเริ่มเขาสูสังคมผูสูงวัย 
W6 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) ไมคอยมีความโดดเดนมากนัก (ป 2560 

อยูในลําดับที่ 38 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ) 
โอกาส (O) 

O1การเปนประชาคมอาเซียน 
O2 นโยบายรัฐบาลผลักดันใหประเทศไทย สูการเปนแหลงผลิต

อาหารของโลก  
O3มติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดใหจังหวดัจันทบุรีเปนนครอัญมณี

ศูนยกลางการคาอญัมณีและเคร่ืองประดับโลก และใหภาค
ตะวันออกเปนมหานครผลไมโลก 

O4มาตรการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐในพื้นที่ใกลเคียง
จังหวัดจันทบุรี ไดแก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดและจังหวัด
สระแกว  

O5ความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

SO กลยุทธเชิงรุก 
S1, O1,O2,O3 : กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่และความตองการของตลาด  
S1, O5 กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การ
แปรรูปสินคาเกษตร 
S2, S3, S4, O1, O4 : กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพในดานการคาการลงทุน การ
ทองเที่ยว และอัญมณีและเครื่องประดับ ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันใน
ระดับโลก 

WO กลยุทธเชิงแกไข 
W1, O1, O3 กลยุทธที ่3.1 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหเปนเมืองนาอยูเอื้อตอ           
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
W4,W5, W6, O5กลยุทธที่ 3.4 : สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุก
ชวงวัย 
W2,O2, O3 กลยุทธที่ 4.2 เรงรัดฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบสมดุลและยั่งยืน 
 

ภัยคุกคาม (T) 
T1การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
T2การเปนประชาคมอาเซียน และการไหลเขามาของแรงงาน

ประเทศเพื่อนบาน 
T3ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
T4นโยบายการคาและการตางประเทศของประเทศคูคาและ

ประเทศคูแขงขัน 

ST กลยุทธเชิงปองกัน 
S5, T1, T2 กลยุทธที ่1.3 การบรหิารจดัการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร 
S4, T4 กลยุทธที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความปลอดภัยโดย
การบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน 
S3, T1 กลยุทธที ่4.1 : สรางจิตสํานึก และองคความรู ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

WT กลยุทธเชิงรับ 
W1, T2 กลยุทธที่ 2.1 : ปรับปรุงและพฒันาโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนา
ระบบโลจิสติกส เพือ่สนับสนุนการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
W3, T2  
W3, W4 , T3 กลยุทธที่ 3.3สงเสริมใหประชาชนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 



 
86 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 

2.2 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

เปาหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน) 
“จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลคาสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง” 

พันธกิจ  
1. พัฒนาและสงเสริมผลผลิตสินคาทางการเกษตรของจังหวัดใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาการคาชายแดนใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตยกระดับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที ่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความมั่นคงทางสังคมบน

พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ ใชอยางสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี  ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาในชวงปงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2565  

จํานวน 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาต ิ
วัตถุประสงค : ผลผลิตสินคาทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลและ

มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร 
 ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของแปลง/ฟารม/สถานประกอบการแปรรูปสินคาเกษตร

ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา : 1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 2. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล 
 3. เพิ่มชองทางการตลาด การจําหนายสินคาเกษตรทั้งในและตางประเทศ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สรางเสริมและยกระดับการคา การลงทุน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับสูเศรษฐกิจมูลคาสูง  
วัตถุประสงค : มูลคาการคาชายแดน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน และอุตสาหกรรมอัญมณี 

และเครื่องประดับ 
 ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของ GPP ภาคบริการ 
แนวทางการพัฒนา : 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของพื้นที่แนวชายแดน 
 2. พัฒนาปจจัย/ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวให

เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
 3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการคาชายแดน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับ 
 4. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก   
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงปลอดภยัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมั่นคงปลอดภัย 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราการเจ็บปวยดวย 5 โรคไมเรื้อรังที่สําคัญลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 2. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนตอประชากรแสนคนลดลง 
 ตัวชี้วัดที่ 3. คาดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index : HAI) 

เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา : 1. สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย 
 2. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 
 3. สงเสริมการศึกษา อาชีพ และสวัสดิการทางสังคม 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
วัตถุประสงค : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางเปนระบบและ

สมดุลและมีการบริหารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1. สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัด (เพิ่มขึ้น)  
 ตัวชี้วัดที่ 2. สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา : 1. สรางจิตสํานึกและความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2. ปกปอง อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและสมดุล 
 3. ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในพื้นที ่
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แบบ จ.1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง

พ.ศ. 2561
(5)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565
(6)

ประเด็นการพฒันาที ่1 ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาติ

แผนงานที ่1.1 เพิม่ศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
แผนงานที ่1.2 ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต การแป
รูปสินค้าเกษตร
แผนงานที ่1.3 เพิม่ช่องทาง
การตลาด การจ าหน่ายสินค้า
สินค้าเกษตร

ตัวชี้วัดที ่1. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้น
แปลง/ฟาร์มทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP เพิม่ขึ้น 
(เปา้หมาย 25)
ตัวชี้วัดที ่2. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของ
 GPP ภาคการเกษตร (ข้อมูล
ฐานป ี2560 = 80,326 ล้านบาท)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ประเด็นการพฒันาที ่2 สร้างเสริมและ
ยกระดับการค้า การลงทนุ การทอ่งเทีย่ว 
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ สู่
เศรษฐกิจมูลค่าสูง

แผนงานที ่2.1 ปรับปรุงและ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์
แผนงานที ่2.2 ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว 
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ
แผนงานที ่2.3 ส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพนัธ์

ตัวชี้วัดที ่1. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้น
ของมูลค่าการค้าชายแดน และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ (ข้อมูลฐานป ี
2560 = 23,302 ล้านบาท และ 
42,446 ล้านบาท ตามล าดับ)
ตัวชี้วัดที ่2. ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของ
 GPP ภาคบริการ (เปา้หมาย 25)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)
จังหวัดจันทบุรี

ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(4)

ค่าเป้าหมาย
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พ.ศ. 2561
(5)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565
(6)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(4)

ค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพฒันาที ่3 พฒันาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

แผนงานที ่3.1 พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในเขตเมืองใหค้รอบคลุม
ทัว่ถึงและได้มาตรฐาน
แผนงานที ่3.2 พฒันาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
แผนงานที ่3.3 เสริมสร้างความ
มัน่คง ปลอดภัยของประชาชน 
แผนงานที ่3.4 ส่งเสริมและ
พฒันาสุขภาวะของประชาชน
ทกุช่วงวัย

ตัวชี้วัดที ่1. อัตราการเจ็บปว่ย
ด้วย 5 โรคไม่เร้ือรังทีส่ าคัญลดลง
ตัวชี้วัดที ่2. อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบติัเหตุบนทอ้งถนนต่อ
ประชากรแสนคนลดลง
ตัวชี้วัดที ่3. ค่าดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (HAI) 
เพิม่ขึ้น (ข้อมูลฐานภาพรวมดัชนี 
(HAI) ป ี2560 = 0.5862)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 30

n/a

ร้อยละ 55

ร้อยละ 25

n/a

ร้อยละ 50

ร้อยละ 20

n/a

ร้อยละ 45

ร้อยละ 15

0.5862

ร้อยละ 40

ร้อยละ 10

0.5862

ร้อยละ 40

ร้อยละ 10

0.5862

ประเด็นการพฒันาที ่4 พฒันาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน

แผนงานที ่4.1 สร้างจิตส านึก 
และองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
แผนงานที ่4.2 เร่งรัดฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรiมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเปน็ระบบ
สมดุลและย่ังยืน

ตัวชี้วัดที ่1. สัดส่วนพืน้ทีป่า่ไม้
ต่อพืน้ทีจ่ังหวัด (เพิม่ขึ้น) 
ตัวชี้วัดที ่2. สัดส่วนของขยะมูล
ฝอยชุมชนทีไ่ด้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 15

ร้อยละ 30

ร้อยละ 20

ร้อยละ 35

ร้อยละ 25

ร้อยละ 40

ร้อยละ 30

ร้อยละ 45

ร้อยละ 35

ร้อยละ 50

ร้อยละ 35

ร้อยละ 50



แบบ จ.1

เป้าหมายการพัฒนาจงัหวดั : จนัทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสงู สงัคมมีสขุบนวถีิพอเพียง

แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ

โครงการของจงัหวดั

แผนงานที่ 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตร

1 โครงการพัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการเกษตร
กจิกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการกกัเกบ็น้้าอางเกบ็น้้าทุงเพล ต้าบลฉมนั 
อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี        15,000,000 15,000,000         

กจิกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบสูบสงน้้า โดยใชไฟฟูาเพื่อแกไขปัญหาภัยแลงในพื้นที่
ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

2,622,700 2,622,700           

กจิกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบสูบสงน้้า โดยใชไฟฟูาเพื่อแกไขปัญหาภัยแลงในพื้นที่
ต้าบลวังสรรพรส อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

         1,988,000 1,988,000           

กจิกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบสูบสงน้้า โดยใชไฟฟูาเพื่อแกไขปัญหาภัยแลงในพื้นที่ต้าบล
เทพนิมติ อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

         1,417,000 1,417,000           

กจิกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบสูบสงน้้า โดยใชไฟฟูาเพื่อแกไขปัญหาภัยแลงในพื้นที่
ต้าบลพลับพลา อา้เภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

         1,792,700 1,792,700           

กจิกรรมหลักที่ 6 ขดุสระสาธารณะ หมูที่ 1 ต้าบลจนัทเขลม อา้เภอเขาคิชฌกฏู 
จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

          3,030,900 3,030,900           

กจิกรรมหลักที่ 7 ขดุลอกสระสาธารณะทุงอายด้า บานฉมนั หมูที่ 3 ต้าบลฉมนั 
อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

          9,414,000 9,414,000           

กจิกรรมหลักที่ 8 ขดุสระเกบ็น้้าสาธารณะหนองแฟบ หมูที่ 2 บานทุงดินเหนียว 
ต้าบลมะขาม อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

          1,644,200 1,644,200           

กจิกรรมหลักที่ 9 ขดุสระน้้าหนองมะหาด หมูที่ 1 ต้าบลมะขาม อา้เภอมะขาม 
จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

          1,534,600 1,534,600           

กจิกรรมหลักที่ 10 การตรวจวัดปริมาณน้้าแบบทันทีเพื่อการบริหารจดัการน้้าในพื้นที่
จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี          8,000,000 8,000,000           

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสน้ทางขนสง่และกระจายสนิค้าทางการเกษตร  

แบบฟอร์มการจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)
จงัหวดัจนัทบุรี

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

หนา้ที ่1 จาก 52



แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

กจิกรรมหลักที่ 1 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบานส้ิว - โพธ์ิทอง - 
บานพล้ิว อ.เมอืง, อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          14,148,000          14,148,000

กจิกรรมหลักที่ 2  ถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.317 - เขื่อนคิรีธาร ต.ปัถวี อ.มะขาม 
จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          23,400,000          23,400,000

กจิกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายสุขมุวิท - เขาดินแดง ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม
 จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี        11,200,000 11,200,000         

รวม 2 โครงการ 13 กิจกรรม                 -                     -                     -           53,171,700       42,020,400 95,192,100        

2 โครงการยกระดับคุณภาพการผลติและการแปรรูปสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
2.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการผลติและการแปรรูปสนิค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล

กจิกรรมยอยที่ 1.1 ยกระดับเพิ่มขดีความสามารถผูประกอบการแปรรูปผลไมดวย
นวัตกรรม ในยุคอตุสาหกรรม 4.0

1 2 สนง.อตุสาหกรรมจงัหวัดจนัทบุรี 2,385,000 2,385,000 4,770,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.2 การพัฒนา “ฟารแมอจัฉริยะ” เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรในจงัหวัด
จนัทบุรี สูความเป็น “มหานครผลไม”

1 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จนัทบุรี

6,000,000 10,000,000 16,000,000         

กจิกรรมยอยที่ 1.3 การเพิ่มขดีความสามารถการผลิตพริกไทยด้า 1 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จนัทบุรี

1,800,000 1,800,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.4 การเพิ่มศักยภาพการปลูกพืชผักสวนครัวดวยระบบควบคุมอตัโนมติั 1 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จนัทบุรี

1,470,000 1,470,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.5 การอนุรักษแและสงเสริม ปลูกและขยายพันธุแ และสมนุไพรที่ส้าคัญ
ของจงัหวัดจนัทบุรี

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี          2,000,000 2,000,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.6 การบริหารจดัการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนในพื้นที่ไมผล 1 2 สถานีพัฒนาที่ดินจนัทบุรี           2,342,500 2,342,500           

กจิกรรมยอยที่ 1.7 สงเสริมการใชชวีภัณฑแ/ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมพืช
โดยชวีวิธีเพื่อลดการใชสารเคมี

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัดจนัทบุรี            237,000 237,000             

กจิกรรมยอยที่ 1.8 ศูนยแปัจจยัการผลิตผลไมแบบปลอดภัย วินิจฉยัโรคของไมผลและ
พืชเศรษฐกจิ และแกไขปัญหาการผลิตผลไมของจงัหวัด

1 2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จนัทบุรี

         2,706,700 2,706,700           

แผนงานที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติ การแปรรูปสนิค้าเกษตร

หนา้ที ่2 จาก 52
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งปม.
(8)

ยทุธศาส
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พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

กจิกรรมยอยที่ 1.9 รณรงคแสงเสริมการใชผ้ึงและแมลงชวยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตไมผล 1 2 ศูนยแสงเสริมและพัฒนาอาชพี
การเกษตรจงัหวัดจนัทบุรี

           250,000 250,000             

กจิกรรมยอยที่ 1.10 ลดตนทุนในการสูบน้้าเพื่อการเกษตรดวยพลังงานไฟฟูาแสงอาทิตยแ 1 2 สนง.พลังงานจงัหวัดจนัทบุรี            951,050 951,050             

2.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 พัฒนา สง่เสริมการแปรรูปผลผลติสนิค้าทางการเกษตร

กจิกรรมยอยที่ 2.1 พัฒนาและตอยอดโรงตนแบบผลิตปุยอนิทรียแแบบเติมอากาศ 1 2 ส้านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จนัทบุรี

           653,500 653,500             

กจิกรรมยอยที่ 2.2 พัฒนาเคร่ืองขดัหนามผลสละไรหนามและแปรรูปสละลอยแกว 1 2 ศูนยแเกษตรวิศวกรรมจนัทบุรี            321,000 321,000             

กจิกรรมยอยที่ 2.3 ศูนยแสรางนักคัด-นักตัดทุเรียนมอือาชพี 1 2 ศูนยแวิจยัพืชสวนจนัทบุรี           4,500,000 4,500,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.4 พัฒนาขดีความสามารถของสถาบันเกษตรกรในการผลิตและแปรรูป
สินคาเกษตร

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัดจนัทบุรี           1,080,000 1,080,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพสินคาใหมคุีณภาพและใหไดมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับได

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัดจนัทบุรี            800,000 800,000             

กจิกรรมยอยที่ 2.6 เสริมสรางอาชพีการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัยพิบัติ

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัดจนัทบุรี            200,000 200,000             

รวม 1 โครงการ 16 กิจกรรม                 -                     -          6,000,000         10,307,500       23,774,250         40,081,750

แผนงานที่ 1.3 เพ่ิมช่องทางการตลาด การจ าหน่ายสนิค้าสนิค้าเกษตร
3 โครงการสง่เสริมการตลาดสนิค้าเกษตรสู่สากล

กจิกรรมหลักที่ 1 การจดังานเทศกาลของดีเมอืงจนัทแ 1 2 ส้านักงานเกษตรและสหกรณแ
จงัหวัดจนัทบุรี

          5,000,000 5,000,000 10,000,000         

กจิกรรมหลักที่ 2 ศูนยแสาธิตทางการตลาด “ราชมงคล Shop Agri” เพื่อยกระดับ
มาตรฐานเกษตรในจงัหวัดจนัทบุรี สูตลาดออนไลนแ

1 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จนัทบุรี

         5,308,000 5,308,000           

กจิกรรมหลักที่ 3 มหกรรมการแสดงสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปชั้นดีจงัหวัด
จนัทบุรี

1 2 สนง.เกษตรและสหกรณแจงัหวัด
จนัทบุรี

         2,000,000 2,000,000           

กจิกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการแปรรูปล้าไยอบแหงสีทองจงัหวัดจนัทบุรี 1 2 สนง.สหกรณแจงัหวัดจนัทบุรี              400,000 400,000             

กจิกรรมหลักที่ 5 ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธแสงเสริมดานการจา้หนายสินคาทาง
ทางการเกษตร

1 2 สนง.ประชาสัมพันธแจงัหวัด
จนัทบุรี

1,252,600 1,252,600           

กจิกรรมหลักที่ 6 ขยายฐานการตลาดผลไมเมอืงรอนทั้งในประเทศและตางประเทศ 1 2 สนง.พาณิชยแจงัหวัดจนัทบุรี 540,000 540,000             

กจิกรรมหลักที่ 7 ยกระดับการผลิตและการตลาดสินคาส่ิงบงชี้ทางภูมศิาสตรแจงัหวัด
จนัทบุรี

1 2 สนง.พาณิชยแจงัหวัดจนัทบุรี 590,000 590,000             

กจิกรรมหลักที่ 7 ศูนยแเรียนรูและรวบรวมพันธุแทุเรียนของประเทศไทย 1 2 ศูนยแวิจยัพืชสวนจนัทบุรี 6,500,000 6,500,000           
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                -                     -                     -            5,400,000       21,190,600         26,590,600

รวม  4  โครงการ 36  กิจกรรม                 -                     -          6,000,000         68,879,200       86,985,250       161,864,450

โครงการของกระทรวง กรม -                    

1 โครงการ Complex และ Business Matching Center ผลไมและสินคาการเกษตร
ภาคตะวันออก

2 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

     340,000,000        340,000,000      340,000,000 1,020,000,000     

2 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูหนองสนามไชย หมูที่ 2,4,5,6 ต้าบลสนามไชย อา้เภอทาใหม 
จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 86,400,000 86,400,000         

3 โครงการกอสรางระบบกระจายน้้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญมงัคุด หมูที่ 9 ต้าบลวัง
โตนด อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 4,950,000 4,950,000           

4 โครงการกอสรางระบบกระจายน้้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญพืชอาหารสัตวแและปศุสัตวแ 
ในพื้นที่ศูนยแวิจยัและบ้ารุงรักษาสัตวแจนัทบุรี หมูที่ 2 ต้าบลวังแซม อา้เภอมะขาม จงัหวัด
จนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 4,950,000 4,950,000           

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมแหลงน้้า หมูที่ 7ต้าบลซ้ึง อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 1,800,000 1,800,000           

6 โครงการกอสรางระบบกระจายน้้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญเงาะ หมูที่ 2 ต้าบลทุง
เบญจา อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 4,950,000 4,950,000           

7 โครงการกอสรางระบบกระจายน้้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญทุเรียน หมูที่ 10 ต้าบลซ้ึง 
อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 4,950,000 4,950,000           

8 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าคลองเจริญ พรอมระบบกระจายน้้า หมูที่ 10 ต้าบลพลวง 
อา้เภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 18,750,000 18,750,000         

9 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าทุงเบญจา หมูที่ 3 ต้าบลทุงเบญจา อา้เภอทาใหม จงัหวัด
จนัทบุรี

2 2 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 35,400,000 35,400,000         

10 โครงการพัฒนาอางเกบ็น้้าหนองตะพองเชงิอนุรักษแ 2 2 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

210,000,000 210,000,000 420,000,000       

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกกัเกบ็น้้าอางเกบ็น้้าทุงเพล ต้าบลฉมนั อา้เภอมะขาม 
จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 15,000,000 15,000,000         

12 โครงการฝายดอยสมบูรณแ ต้าบลทรายขาว อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 35,000,000 35,000,000         

13 อาคารบังคับน้้าบานคลองใหญ ต้าบลคลองใหญเ อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 25,000,000 25,000,000         

14 โครงการสถานีสูบน้้าดวยไฟฟูาพรอมระบบสงน้้าบานบอยาง 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 80,000,000 80,000,000         

รวม  1  โครงการ  7  กิจกรรม
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15 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานและคันกั้นน้้าเค็มโครงการคันกั้นน้้าเค็มแหลมสิงหแ  พื้นที่ 270
 ไร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 551,700 551,700             

16 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานโครงการฝายยางจนัทบุรี  พื้นที่ 50 ไร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 93,500 93,500               

17 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานและคลองระบายน้้าโครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ พื้นที่ 800 ไร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,816,000 1,816,000           

18 โครงการบ้ารุงรักษาโครงการคลองวังโตนด พื้นที่ 665 ไร โครงการชลประทานจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,500,000 1,500,000           

19 โครงการบ้ารุงรักษาเคร่ืองกวานบานระบายของประตูระบายน้้าคลองภักดีร้าไพอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,000,000 1,000,000           

20 โครงการบ้ารุงรักษาคันกั้นน้้าเค็มโครงการคลองวังโตนด พื้นที่ 150.00 ไร โครงการ
ชลประทานจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 340,000 340,000             

21 โครงการบ้ารุงรักษาปตร.ทุงเบญจา พื้นที่ 42 ไร โครงการชลประทานจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 95,000 95,000               

22 โครงการบ้ารุงรักษาโครงการผันน้้าจากพื้นที่จงัหวัดจนัทบุรีไปยังแหลงเกบ็กกัน้้าจงัหวัด
ระยอง พื้นที่ 14.00 ไร โครงการชลประทานจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 30,000 30,000               

23 โครงการบ้ารุงรักษาทอสงน้้าโครงการผันน้้าจากพื้นที่จงัหวัดจนัทบุรีไปยังแหลงเกบ็กกัน้้า
จงัหวัดระยอง ระยะทาง 45.00 กม. โครงการชลประทานจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 340,000 340,000             

24 โครงการบ้ารุงรักษาอางเกบ็น้้าคลองประแกด พื้นที่ 620.00 ไร โครงการชลประทาน
จนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,400,000 1,400,000           

25 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานอางฯคลองศาลทราย พื้นที่ 180 ไร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 410,000 410,000             

26 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานอางฯ คลองพระพุทธ พื้นที่ 390 ไร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 885,000 885,000             

27 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานอางฯคลองบอน พื้นที่ 60 ไร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 137,000 137,000             

28 โครงการบ้ารุงรักษาหัวงานโครงการฝายยางทาระมา พื้นที่ 67 ไร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 150,000 150,000             

29 โครงการบ้ารุงรักษาคลองสงน้้า อางฯเกบ็น้้าคลองพระพุทธ ระยะทาง 103.045 กม. 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,208,000 1,208,000           

30 โครงการบ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญ โครงการชลประทานจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,250,000 1,250,000           

31 โครงการบริหารการสงน้้า โครงการชลประทานจนัทบุรี พื้นที่ชลประทาน 205,965 ไร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 800,000 800,000             

32 โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. คลองสงน้้าสายใหญฝ่ังซาย กม. 3+200 อางเกบ็น้้า
คลองพระพุทธ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 2,500,000 2,500,000           

33 โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. คลองสงน้้าสายใหญฝ่ังซาย กม. 8+000 อางเกบ็น้้า
คลองพระพุทธ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 2,500,000 2,500,000           

34 โครงการปรับปรุงถนนทางเขาหัวงาน อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ ระยะที่ 2 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 10,000,000 10,000,000         
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35 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตบริเวณอาคารระบายน้้าลน อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ 
ระยะทาง 250 เมตร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,800,000 1,800,000           

36 โครงการซอมแซมถนนคันคลองสงน้้าสายใหญฝ่ังซาย อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ กม.
0+000 - 4+000 ระยะทาง 4.00 กโิลเมตร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 800,000 800,000             

37 โครงการซอมแซมถนนคันคลองสงน้้าสายใหญฝ่ังขวา อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ กม.
0+000 - 4+000 ระยะทาง 4.00 กโิลเมตร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 800,000 800,000             

38 โครงการซอมแซมคอนกรีตดาดคลองสงน้้าใหญฝ่ังซาย อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 600,000 600,000             

39 โครงการซอมแซมสะพานน้้าคลองสงน้้าสายใหญฝ่ังขวา อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ กม.
11+700

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 2,200,000 2,200,000           

40 โครงการซอมบ้ารุงรักษาระบบฝายพับได ทางระบายน้้าลน อางเกบ็น้้าคลองศาลทราย 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 500,000 500,000             

41 โครงการซอมบ้ารุงรักษาระบบฝายพับได ทางระบายน้้าลน อางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 500,000 500,000             

42 โครงการซอมแซม ที่ท้าการโครงการฝายยางทาระมา 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

43 โครงการซอมแซมบานพักขาราชการ ระดับ 1-2 , ระดับ 3-4 อางเกบ็น้้าคลองศาลทราย 
จา้นวน 2 หลัง

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 200,000 200,000             

44 โครงการบ้ารุงรักษาบ้ารุงรักษาหัวงานฝายบานเขาแเดงพัฒนา ตามพระราชด้าริ พื้นที่ 40
 ไร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 90,800 90,800               

45 โครงการบ้ารุงรักษาบ้ารุงรักษาหัวงานท้านบดินบานไทรนอง 2 ตามพระราชด้าริ พื้นที่ 
45 ไร

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 102,150 102,150             

46 โครงการกา้จดัวัชพืช ดวยแรงคนพื้นที่ 157 ไร โครงการชลประทานจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 507,800 507,800             

47 โครงการกา้จดัวัชพืชดวยเคร่ืองจกัรจา้นวน 11,220 ตัน โครงการชลประทานจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 337,000 337,000             

48 โครงการซอมแซม ปตร.ปากคลองภักดีร้าไพ โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 500,000 500,000             

49 โครงการซอมแซม ปตร.คลองพลับพลา (ฝ่ังขวา) โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

50 โครงการซอมแซม ปตร.คลองขาบน โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

51 โครงการซอมแซม ปตร.คลองดาวเรือง โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

52 โครงการซอมแซม ปตร.คลองนารายณแ โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             
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53 โครงการซอมแซม ปตร.คลองขาลาง โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

54 โครงการซอมแซม ปตร.คลองสระบาปลาง โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

55 โครงการซอมแซม ปตร.คลองสระปาบบน โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

56 โครงการซอมแซม ปตร.เกาะโตนด โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนัเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

57 โครงการซอมแซม ปตร.กลางคลองภักดีร้าไพ โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 800,000 800,000             

58 โครงการซอมแซม ปตร.คลองอาง โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนัเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

59 โครงการซอมแซม ปตร.คลองคมบาง โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

60 โครงการซอมแซม ปตร.ปลายคลองภักดีร้าไพ โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรี
อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 800,000 800,000             

61 โครงการซอมแซม ปตร.คลองโปุงแรด โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

62 โครงการซอมแซม ปตร.คลองพลับพลา โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

63 โครงการซอมแซมปูองกนัการกดัเซาะดานทายน้้าคลองภักดีร้าไพ กม.1+000 ถงึ กม.
1+400 (ฝ่ังขวา) โครงการบรรเทาอทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,000,000 1,000,000           

64 โครงการซอมแซมถนนคันคลองภักดีร้าไพ กม. 9+800 - 11+000 ม. โครงการบรรเทา
อทุกภัยเมอืงจนัทบุรีอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 170,000 170,000             

65 โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนทดแทนน้้าทวมสาย 2 อางเกบ็น้้าคลองประแกด 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 18,700,000 18,700,000         

66 โครงการซอมแซม ปตร.คลองพล้ิว 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

67 โครงการซอมแซม ปตร.เกาะแมว 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 500,000 500,000             

68 โครงการซอมแซมร้ัวลวดหนาม อางเกบ็น้้าคลองประแกด 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 300,000 300,000             

69 โครงการซอมแซมหินเรียงดานทาย SADDLE DAM อางเกบ็น้้าคลองประแกด 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,200,000 1,200,000           

70 โครงการซอมแซม ทรบ.คลองไทร 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 500,000 500,000             

หนา้ที ่7 จาก 52



แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

71 โครงการซอมแซม ทรบ.คลองร้าพัน ต้าบลร้าพัน อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 500,000 500,000             

72 โครงการซอมแซมท้านบดินชั่วคราวทาเนินจนัทรแเกบ็กกัน้้าจดื ต้าบลกระแจะ อา้เภอนา
ยายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 220,000 220,000             

73 โครงการขดุลอกคลองระบายน้้าคนกั้นน้้าเค็มแหลมสิงหแ ปริมาณดินขดุลอก 25,000 ลบ.
ม. ต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 1,000,000 1,000,000           

74 โครงการปรับปรุงถนนทดแทนน้้าทวมสาย 3 อางเกบ็น้้าคลองประแกด ต้าบลพวา 
อา้เภอแกงหางแมว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 14,300,000 14,300,000         

75 โครงการปรับปรุงถนนทดแทนน้้าทวมสาย 4 อางเกบ็น้้าคลองประแกด ต้าบลพวา 
อา้เภอแกงหางแมว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 8,350,000 8,350,000           

76 โครงการฝายบานดงชะมลู ต้าบลทาชาง อา้เภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 30,000,000 30,000,000         

77 โครงการสถานีสูบน้้าดวยไฟฟูาพรอมระบบสงน้้าบานบอยาง ต้าบลทุงขนาน 
อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 80,000,000 80,000,000         

78 โครงการสถานีสูบน้้าดวยไฟฟูาพรอมระบบสงน้้าบานคลองมะลิ ต้าบลอางคีรี 
อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 80,000,000 80,000,000         

79 โครงการสถานีสูบน้้าดวยไฟฟูาพรอมระบบสงน้้าวัดอกเตา-บานหนองปุาหมาก 
ต้าบลสองพี่นอง อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 โครงการชลประทานจนัทบุรี 60,000,000 60,000,000         

80 โครงการกอสรางทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด้าริและโครงการหลวง 
ถนนแยก ทล.3277 - อางเกบ็น้้าหวยตาโบ ต้าบลอางคีรี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 30,810,000 30,810,000         

81 โครงการกอสรางทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด้าริและโครงการหลวง 
ถนนแยก ทล.3249 - ศูนยแพัฒนาไมผลตามพระราชด้าริ ต้าบลแสลง อา้เภอเมอืงจนัทบุรี
 จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 23,520,000 23,520,000         

82 โครงการกอสรางทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด้าริและโครงการหลวง 
ถนนแยก ทล.317 - ฝายบานเขาแดงพัฒนา ต้าบลทับชาง อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 6,270,000 6,270,000           

83 โครงการกอสรางทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด้าริและโครงการหลวง 
ถนนแยก ทล.3277 - โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบานคลองมะลิประเวศนแวิทยา 
ต้าบลอางคีรี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 36,400,000 36,400,000         

84 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย จบ.012 ถนนเชงิลาดสะพานเนินสมบูรณแ ต้าบลทับ
ชาง อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 18,500,000 18,500,000         
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85 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย จบ.004 ถนนเชงิลาดสะพานขามคลองตาหลิว 
ต้าบลจนัทเขลม อา้เภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 16,500,000 16,500,000         

86 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง จบ.1030 ถนนสายแยก ทล.3 - บ.วังแซม ต้าบลแสลง 
อา้เภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 18,000,000 18,000,000         

87 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง จบ.3010 ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ทุงตาอนิ ต้าบล
พลวง อา้เภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 18,500,000 18,500,000         

88 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย จบ.018 ถนนเชงิลาดสะพานวังใหม ต้าบลวังใหม 
อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 7,210,000 7,210,000           

89 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย จบ.022 ถนนเชงิลาดสะพานขามคลองพระพุทธ 
ต้าบลโปุงน้้ารอน อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 3,510,000 3,510,000           

90 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย จบ.7053 ถนนสาย บ.คลองมะลิ - บ.ตกพรหม 
ต้าบลมะขาม อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 17,199,000 17,199,000         

91 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย จบ.016 ถนนเชงิลาดสะพานบางสระเกา ต้าบลบาง
สระเกา อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี 10,400,000 10,400,000         

92 โครงการกอสรางสะพานขามคลองบานปึก ต้าบลวังแซม อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี

93 โครงการกอสรางสะพานขามคลองทรายขาว บานจางวาง ต้าบลหนองตาคง 
อา้เภอโปุงน้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี

94 โครงการกอสรางสะพานขามคลองเล็ก หมูที่ 4 ต้าบลชากไทย อา้เภอเขาคิชฌกฏู 
จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี

95 โครงการกอสรางสะพานคลองหนองยาว ต้าบลเกาะขวาง อา้เภอเมอืงจนัทบุรี 
จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี

96 โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขามคลองปะตง ม.5 บ.ปะตงบน ต้าบลทรายขาว 
อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี

97 โครงการกอสรางสะพานขามคลองล้าชาย ต้าบลวังสรรพรส อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 2 2 แขวงางหลวงชนบทจนัทบุรี

รวม   97  โครงการ                 -                     -       340,000,000     1,412,452,950     550,000,000 2,302,452,950    

โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

1 โครงการระบบสงน้้าดิบต้าบลซ้ึง อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       50,000,000        50,000,000          50,000,000        50,000,000 200,000,000       

2 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดมปีระตูน้้าเปิด-ปิด (แบบพวงมาลัยมอืหมนุ) คลอง
ทรายขาว ตอนกลาง หมูที่ 6 บานส้าโรงลาง ต้าบลทรายขาว อา้เภอสอยดาว จงัหวัด
จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       25,000,000        25,000,000          25,000,000        25,000,000 100,000,000       

หนา้ที ่9 จาก 52



แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

3 โครงการจดัหาทอสงน้้าเพื่อการเกษตร หมู 1 - หมู 8 ต้าบลสนามไชย อา้เภอนายายอาม
 จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       21,528,550        21,528,550          21,528,550        21,528,550 86,114,200         

4 โครงการระบบปรับและเกบ็รักษาคุณภาพผลไมดวยความเย็นครบวงจร 3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

     500,000,000      500,000,000        350,000,000      350,000,000 1,700,000,000     

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบอน-บานใหม ต้าบลคลองใหญ 
เชื่อมต้าบลโปุงน้้ารอน อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       10,000,000        10,000,000          10,000,000        10,000,000 40,000,000         

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบอน - บานคลองตาเสก ต้าบล
คลองใหญ เชื่อมต้าบลโปุงน้้ารอน อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       11,000,000        11,000,000          11,000,000        11,000,000 44,000,000         

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1-2-3 สายสวัสดี-อารุณบ้ารุง เชื่อมหมูที่
 5 ต้าบลมาบไพ อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       11,882,600        11,882,600          11,882,600        11,882,600 47,530,400         

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเขื่อนคิรีธาร(ซอยปักหนังสือ-ซอยบาน
เซ) บานสะพานหินบน หมูที่ 3 ต้าบลบอเวฬุ อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       45,950,000        45,950,000          45,950,000        45,950,000 183,800,000       

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงตาเสียม - คลองขวาง หมูที่ 1 ต้าบลบอ
เวฬุ อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี เชื่อมบานคลองขวางพัฒนาหมูที่ 9 ต้าบลปัถวี อา้เภอ
มะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       14,006,600        14,006,600          14,006,600        14,006,600 56,026,400         

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอเวฬุ-ทัพนคร หมูที่ 1 ต้าบลบอเวฬุ 
อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี เชื่อมบานทัพนคร หมูที่ 6 ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัด
จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       13,500,000        13,500,000          13,500,000        13,500,000 54,000,000         

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญคง-ตะกร๊ีด หมูที่ 5 เชื่อมตอ หมูที่ 3
 ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       15,690,000        15,690,000          15,690,000        15,690,000 62,760,000         

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแกว - ถนนซอยเขาไผ หมูที่ 6 บาน
คลองกะทา หมูที่ 2 ถนนสาย 4 - ถนนสาย 1 หมูที่ 7 ต้าบลปะตงเชื่อมถนนซอยสุขสันตแ
 ต้าบลทับชาง อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       21,520,000        21,520,000          21,520,000        21,520,000 86,080,000         

13 โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีลซอย 1 หมูที่ 10 ต้าบลวังใหม เชื่อมซอย 6 หมูที่ 8
 และซอย 1 หมูที่ 9 ต้าบลวังใหม เชื่อมตอหมูที่ 9 ต้าบลเขาแกว อา้เภอทาใหม จงัหวัด
จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       11,130,000        11,130,000          11,130,000        11,130,000 44,520,000         

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวา-วังอแีอน หมูที่ 5 และ หมูที่ 8 
ต้าบลพวา เชื่อมตอ หมูที่ 7 ต้าบลสามพี่นอง อา้เภอแกงหางแมว จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       13,173,000        13,173,000          13,173,000        13,173,000 52,692,000         

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากลวย-เขาปูอม หมูที่ 8 ต้าบลพวา 
เชื่อมตอหมูที่ 7 ต้าบลสามพี่นอง และหมูที่ 16 ต้าบลแกงหางแมว อา้ภอแกงหางแมว 
จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       25,696,000        25,696,000          25,696,000        25,696,000 102,784,000       
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16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบอน-เขาไรยา ต้าบลคลองใหญ 
เขาไรยา ต้าบลคลองใหญ อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       20,000,000        20,000,000          20,000,000        20,000,000 80,000,000         

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการท้า Over lay ต้าบลชากไทย อา้เภอเขาคิชฌกฎู 
จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       19,906,000        19,906,000          19,906,000        19,906,000 79,624,000         

18 โครงการกอสรางปรับปรุงถนนซอยสอยดาว 1 - นากระชาย หมูที่ 5 และหมูที่ 12 ต้าบล
ทรายขาว อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี เชื่อมถนนซอยบานผูใหญสุกี้ วารี หมูที่ 5 
ต้าบลทรายขาว อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       12,834,000        12,834,000          12,834,000        12,834,000 51,336,000         

19 โครงการกอสรางลานคอนกรีตพรอมสนามฟุตซอลและโครงหลังคาคลุมสนาม หมูที่ 3 
ต้าบลวังใหม อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       13,090,000        13,090,000          13,090,000        13,090,000 52,360,000         

20 โครงการวางทอน้้าดิบระยะไกลจากบานคลองมะลิ หมูที่ 8 ลงสูบานอางกลาง หมูที่ 3 
และบานอางลาง หมูที่ 5 ต้าบลอางคีรี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       27,939,000        27,939,000          27,939,000        27,939,000 111,756,000       

21 โครงการระบบสงน้้าดิบ ต้าบลซ้ึง อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       50,000,000        50,000,000          50,000,000        50,000,000 200,000,000       

22 โครงการวางทอเมนระบบสงน้้าดิบเพื่อการเกษตรเขื่อนหินดาด หมูที่ 1 ต้าบลวังใหม 
อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       16,649,500        16,649,500          16,649,500        16,649,500 66,598,000         

23 โครงการวางทอเมนระบบสงน้้าดิบเพื่อการเกษตร เขื่อนคลองลาวหมูที่ 7 ต้าบลวังใหม 
อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       21,274,500        21,274,500          21,274,500        21,274,500 85,098,000         

24 โครงการจดัหาทอสงน้้าเพื่อการเกษตร หมู 1 - หมู 8 ต้าบลสนามไชย อา้เภอนายายอาม
 จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       21,528,550        21,528,550          21,528,550        21,528,550 86,114,200         

25 โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นคลองวังโตนด (บริเวณซอย 3 บานซับย่ีหรา
 หมูที่ 9) ต้าบลวังใหม อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       18,000,000        18,000,000          18,000,000        18,000,000 72,000,000         

26 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองบางสระเกา บานลาง หมูที่ 4 
ต้าบลบางสระเกา อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       15,000,000        15,000,000          15,000,000        15,000,000 60,000,000         

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแหลมทอง หมู 9 (บานเขานอยทา
แฉลบ) ต้าบลบางกะจะ อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       10,367,000          10,367,000        10,367,000 31,101,000         

28 โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร แยกโรงน้้าแขง็-โรงเรียนลาซาล หมูที่ 11 และหมูที่ 12
 ต้าบลพลับพลา อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       45,000,000          45,000,000        45,000,000 135,000,000       

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ดวย Para Asphaltic Concrete ถนนสาย
ดาวเรือง-โปุงแรด หมูที่ 10 ต้าบลพลับพลา อา้เภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       27,039,000          27,039,000        27,039,000 81,117,000         
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30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอเวฬุ-ทัพนคร หมูที่ 1 ต้าบลบอเวฬุ 
อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       15,600,000          15,600,000        15,600,000 46,800,000         

31 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลสาย ๔ (เชื่อมโยงระหวาง
ต้าบลทาใหม ต้าบลเขาบายศรี และต้าบลสองพี่นอง) อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       12,500,000          12,500,000        12,500,000 37,500,000         

32 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหนองคัน-ตะกาดเงา หมู 1, หมู 2, หมู 3 (ไมเชื่อม
กบัต้าบลอื่น) อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       14,550,000          14,550,000        14,550,000 43,650,000         

33 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีอาวุธ-ถนนมะกอก หมู ๖ เชื่อม หมู ๗ ถนนสาย
สวัสดิชยัแหลมสิงหแ อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       11,300,000          11,300,000        11,300,000 33,900,000         

34 โครงการขดุลอกหนองพลงใหญ หมู 2,3,4,6 (จากแผนชมุชน) อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัด
จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       50,000,000          50,000,000        50,000,000 150,000,000       

35 โครงการขยายเขตประปาต้าบลบางชนั อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       25,000,000          25,000,000        25,000,000 75,000,000         

36 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสาย ๔ (เชื่อมโยงระหวางต้าบล
ทาใหม ต้าบลเขาบายศรี และต้าบลสองพี่นอง) อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       12,500,000          12,500,000        12,500,000 37,500,000         

37 โครงการจดัซ้ือวัสดุกอสรางซอยหาหลัง บานกระทิงทอง หมูที่ 4 เชื่อม ซอยกลวยหอม 
บานพัฒนารวมใจ หมูที่ 5 ต้าบลปะตง อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       11,500,000          11,500,000        11,500,000 34,500,000         

38 โครงการซอมแซมผิวถนนลาดยางชนิดแคปซีล (cape seal) สายส้าโรง-ทรัพยแเจริญ หมูที่
 2 บานส้าโรง ต้าบลทรายขาว เชื่อมตอ หมูที่ 11 บานทรัพยแเจริญใต ต้าบลสะตอน 
อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนจงัหวัด
จนัทบุรี

       21,287,000          21,287,000        21,287,000 63,861,000         

39 โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟัลทแติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Pllace 
Recycline) สายนาไทร - เนินตัก หมูที่ 4 ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           2,707,700 2,707,700           

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโปุง - หนองสลุด หมูที่ 4 ต้าบลฉมนั 
อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           3,594,000 3,594,000           

41 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวังจะอาย 4 - เกาะยาวพัฒนา หมูที่ 7 เชื่อมหมูที่ 1 
ต้าบลมะขาม อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม 3,770,000          3,770,000           

42 โครงการกอสสรางถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทาหลวง 49 บานทุงโตนด หมูที่ 8 
ต้าบลทาหลวง อา้แภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม 1,973,000          1,973,000           

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนตกซก - มาบไพร หมูที่ 8 ต้าบลอางคีรี
 อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม 7,989,600          7,989,600           
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44 โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟัลทแติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Pllace 
Recycline) หินลาด - ชา้ปาง หมูที่ 8 ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           2,847,000 2,847,000           

45 โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟัลทแติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Pllace 
Recycline) สายทัพนคร - บอเวฬุ หมูที่ 6 เชื่อมหมูที่ 9 ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม 
จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           9,956,000 9,956,000           

46 โครงการกอสรางถนนเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระหวางแหลงทองเที่ยวชมุชนปัถวีและ
สวนเกษตรอนิทรียแ รัฐไท 9 สวน โดยท้าการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟัลทแติกคอ
นกรีต หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 4 ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           8,712,000 8,712,000           

47 โครงการกอสรางถนน คสล. สายพญาบน - ฉมนั หมูที่ 3 เชื่อมกบัต้าบลฉมนั อา้เภอ
มะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           3,493,500 3,493,500           

48 โครงการซอมสรางถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตล่ิงชนั - พญาบน (ฉมนั - พญาบน) 
หมูที่ 1 ต้าบลฉมนั เชื่อมหมูที่ 8 ต้าบลมะขาม อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอมะขาม           8,958,000 8,958,000           

49 โครงการขดุเจาะบอบาดาลพรอมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าชนิดจุมน้้า หมูที1่-13 ต้าบลทรายขาว
 อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           1,904,000 1,904,000           

50 โครงการขดุลอกหนาฝายคลองกระจอน หมูที1่ ต้าบลสะตอน อา้เภอสอยดาว 
จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           2,558,000 2,558,000           

51 โครงการขดุลอกคลองตาแบะ หมูที1่6 ต้าบลทับชาง อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           1,874,000 1,874,000           

52 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จบ.ถ.65505 ซอย 75 หมูที่ 3,10 
ต้าบลปะตง

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           8,360,000 8,360,000           

53 โครงการขดุสระน้้า (บริเวณบานนางประเสริฐ ชมุเจริญ อทุิศให 5 ไร ) ม.9 ต.วังใหม อ.
นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           1,448,000 1,448,000           

54 โครงการวางทอเมนระบบสงน้้าดิบเพื่อการเกษตร เขื่อนหินดาด ม.1,2,3,4,5,6 ต.วังใหม 
อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม          16,649,500 16,649,500         

55 โครงการวางทอเมนระบบสงน้้าดิบเพื่อการเกษตร เขื่อนคลองลาว ม. 7,8,9,10 ต.วังใหม
 อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม          21,274,500 21,274,500         

56 โครงการตอเติมศูนยแรวบรวมและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร ม.3 ต.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลนา
ยายอาม

          1,000,000 1,000,000           

57 โครงการกอสรางอาคารขนถายสินคา/ผลผลิตการเกษตร ต.วังโตนด อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังโตนด           6,000,000 6,000,000           

58 โครงการขดุลอกหนองพลงใหญ ม. 2,3,4,6 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม          50,000,000 50,000,000         
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59 โครงการขดุลอกคลอง ม.7 บานหมื่นซอง - ม.11 บานหนองบัวใน ต.กระแจะ อ.นายาย
อาม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
กระแจะ

          8,000,000 8,000,000           

60 โครงการกอสรางเขื่อนแกมลิง ม.10 (ม.11 - ม.10) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
กระแจะ

         12,000,000 12,000,000         

61 โครงการกอสรางถนน คสล. สหกรณแนิคม 39 ทางเขาฝาย บานเขาแดงพัฒนาใน
พระราชด้าริ

3 2 เทศบาลทับชาง           6,580,000 6,580,000           

62 โครงการปรับปรุงถนนทางเขา - ออก จดุผอนปรนบานซับตารี ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

         59,052,800 59,052,800         

63 โครงการซอมสรางถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต สายบานซับตารีสอง เชื่อมจดุผอนปรน
ชายแดนไทยกมัพูชา ชองซับตารี ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          5,337,000 5,337,000           

64 โครงการกอสรางอางเกบ็น้้าคลองตาพลาย 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
ทรายขาว

       280,000,000 280,000,000       

65 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอย 35 ม.2 ต.สะตอน 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสะตอน           6,000,000 6,000,000           

66 โครงการกอสรางถนน คสล. 75 ม.3 ม.10 ต.ปะตง เชื่อม ม.14 ต.ทับชาง อ.สอยดาว 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลปะตง          10,040,400 10,040,400         

67 โครงการขดุลอกคูคลองหลังวัดคลองเมน ม.10 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี
 เชื่อมบานศาลาเขยีว ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          2,038,000 2,038,000           

68 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายซับเจริญ - เขากะตอย ม.4 ต.สะตอน 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสะตอน          12,000,000 12,000,000         

69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ สายบานหินขาว ซ.70 ตอน 2 ม.4-ม.9 
ต.ทุงขนาน เชื่อมกบั ม.5 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          6,600,000 6,600,000           

70 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทางหินคลุก ซ.ลับแล ม.9 ต.สะตอน 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสะตอน           3,077,000 3,077,000           

71 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าอางเกบ็น้้าคลองพลู ม.11 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
ทรายขาว

          4,500,000 4,500,000           

72 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทแติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายกลางบาน ม.8
 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี เชื่อมกบั ม.6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          1,900,000 1,900,000           

73 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทแติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายกลางบาน ม.
12 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี เชื่อมกบั ม.8 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          2,000,000 2,000,000           

74 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าอางเกบ็น้้าคลองปีตอนลาง ม.3 3 2 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           

75 โครงการฟื้นฟูอนุรักษแแหลงน้้าคลองซับมวง ม.13 3 2 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           

76 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.เตาถาน - หนองแก ม.5 3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

77 โครงการกอสรางฝายน้้าลน ม.3 บานเขาสะทอน ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

78 โครงการกอสรางฝายน้้าลน ม.6 บานไผลอม  ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

79 โครงการฟื้นฟูอนุรักษแแหลงน้้าบานตามลู ม.1 3 2 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           
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80 โครงการฟื้นฟูอนุรักษแแหลงน้้าคลองยาง ม.3 3 2 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           
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81 โครงการกอสรางฝายน้้าลนไรสุชานารี แจมแจง ม.6 บานไผลอม ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว 
จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

82 โครงการฟื้นฟูอนุรักษแแหลงน้้าคลองตาเต็บ ม.9 3 2 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           

83 โครงการกอสรางฝายน้้าลน ม.10 บานคลองเมน ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

84 โครงการขดุลอคลองทุงปี ม.7 3 2 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           

85 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองใหญ ม.13 บานบอยาง ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

86 โครงการขดุลอกคลองแกมลิง ม.2 3 อบต.ทรายขาว           4,500,000 4,500,000           

87 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองยายพุฒ ม.10 บานคลองเมน ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว 
จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.ทุงขนาน           1,500,000 1,500,000           

88 โครงการวางทอสงน้้าเพื่อผลิตประปาพรอมกอสรางระบบประปา ม.2 3 2 อบต.ทรายขาว           1,500,000 1,500,000           

89 โครงการขดุสระน้้าเพื่อการเกษตร ม.2 3 2 อบต.ทรายขาว           2,500,000 2,500,000           

90 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต สายทรัพยแสมบูรณแ ม.12 ต.ทุงขนาน 
เชื่อมกบั ม.8 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.ทุงขนาน           2,000,000 2,000,000           

91 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต สายหมูบาน ม.8 ต.ทุงขนาน เชื่อมกบั 
ม.6 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.ทุงขนาน           1,900,000 1,900,000           

92 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองพลู ม.11 3 2 อบต.ทรายขาว           1,000,000 1,000,000           

93 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต สายหนาวัดปุาธรรมวิเวก ม.5 
ต.ทุงขนาน เชื่อมกบั ม.14 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.ทุงขนาน           4,863,000 4,863,000           

94 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต ถนนบานเตาถาน 3 2 อบต.ทุงขนาน          50,661,000 50,661,000         

95 โครงการกอสรางอาคารสูบน้้าดวยพลังงานแสงอาทิตยแ 3 2 อบต.ทรายขาว           2,000,000 2,000,000           

96 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ซ.70 ม.9 เชื่อมกบั ม.4 สายหินขาว - หนองมะคา 
ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.ทุงขนาน        915,389,000 915,389,000       

97 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ม.9 เชื่อม ม.4 สายหินขาว - สถานีอนามยั ต.ทุงขนาน 
อ.สอยดาว จ.จนัทบุรีหนองมะคา

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

         54,143,000 54,143,000         

98 โครงการขดุลอกคลองหนาฝายหนองบอน ม.16 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          1,000,000 1,000,000           

99 โครงการซอมแซมฝายน้้าลน ม.3,6 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          1,000,000 1,000,000           

100 โครงการวางระบบสงน้้าเพื่อการเกษตร (ฝายกั้นน้้า) ม.9 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          1,000,000 1,000,000           
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101 โครงการกอสรางถนน คสล. เสริมไมไผถนนสายหนองบอน - เขาพริก ต.ทุงขนาน อ.สอย
ดาว จ.จนัทบุรี เชื่อมกบัทุงขนาน - คลองหาด ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          5,000,000 5,000,000           
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102 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอย 75 ม.3 ม.10 ต.ปะตง เชื่อม ม.14 ต.ทับชาง อ.สอยดาว
 จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลปะตง          10,040,400 10,040,400         

103 โครงการขดุลอกแกมลิง ม.2 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
ทรายขาว

          2,500,000 2,500,000           

104 โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอย3 ม.5 เชื่อมซอย 5 ม.8 ต.ชากไทยและเชื่อม ต.
พลวง อ.เขาคิชฌกฏู

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลชากไทย

          6,300,000 6,300,000           

105 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต สายตะเคียนทอง ซ.13 ม.1 
เชื่อมสายกลางหมูบาน ม.2 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู 
เทศบาลตะเคียนทอง

         16,339,000 16,339,000         

106 โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานจนัตาแปฺะ ม.5 บานจนัตาแปฺะ เชื่อมตอ ม.2 
บานจนัทเขลม ต.จนัทเขลม อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลจนัทเขลม

         22,050,000 22,050,000         

107 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีตสายชา้ตาเรือง ม.7 เชื่อม
คลองตาอนิ ม.9 ต.คลองพลู (เขาแกว ม.8) อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลคลองพลู

         20,352,600 20,352,600         

108 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีตสายตะเคียนทอง ซ.25 ม.3 
เชื่อมสายตะเคียนทอง ซ.9 ม.1 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลตะเคียนทอง

         20,194,000 20,194,000         

109 โครงการกอสรางถนนคสล.สายคลองน้้าเป็น - เขารูปชาง - บานตาเรียว ม.7 บานคลอง
น้้าเป็น ต.พลวง เชื่อม ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกฏู ต.เขาแกว อ.ทาใหม

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลชากไทย

         12,949,000 12,949,000         

110 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานกระทิง - บานคลองเจริญ - บานคลองตะเคียน ชวง 
ม.8 บานคลองเจริญเชื่อม ม.6 บานคลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลพลวง

          6,653,000 6,653,000           

111 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุงจนัด้า ซ.4 ม.1 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกฏู 
จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู           4,486,000 4,486,000           

112 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลทราย - เขาฉะวาก ม.10 ต.คลองพลู 
อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลคลองพลู

          4,528,000 4,528,000           

113 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต ซ.1-2 ม.8 เชื่อม ต.พลวง 
ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกฏู

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลตะเคียนทอง

         12,565,000 12,565,000         

114 โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานทุงตาอนิ - บานพังคะแลง - บานคลองน้้าเป็น ม.9 
บานพังคะแลง เชื่อมตอ ม.7 บานคลองน้้าเป็น ต.พลวง อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลพลวง

          3,327,000 3,327,000           

115 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทแคอนกรีตถนนซอย 4 ม.7 ต.จนัทเขลม 
อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
เทศบาลต้าบลจนัทเขลม

         10,000,000 10,000,000         

116 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชองแคบ - ตะบกเต้ีย - โปุงโรงเซ็นตแ ม.8,7
 ต.ฉมนั เชื่อมตอ ม.7 ต.ปัถวี

3 2 ม.8,7 ต.ฉมนั ม.7 ต.ปัถวี           5,690,000 5,690,000           
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117 โครงการวางทอระบบจายน้้ารดพืชพันธุแไม บริเวณเกาะกลางถนน (ระยะที่ 2) 3 2 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี           2,832,000 2,832,000           

118 โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.พึ่งจติตแ 7-14 ชมุชนยอยที่ 4 (บานการเคหะ 1 - จนัทรแ
กระจาง)

3 2 เทศบาลเมอืงทาชาง           2,437,500 2,437,500           

119 โครงการกอสรางถนน คสล. ถ.รักศักด์ิชมลู ซ.20ก ชมุชนยอยที่ 6 (บานเขาไรยา) 3 2 เทศบาลเมอืงทาชาง           1,200,000 1,200,000           

120 โครงการเสริมไหลทางถนนดอนทราย-สระแกว บริเวณกลางทุงหมูที่ 2 บานพานสลุด 
ต.บางกะจะ

3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           2,730,000 2,730,000           

121 โครงการปรับปรุงถนนโดยการท้าผิวจราจรเป็นแอสฟัลทแติก คอนกรีตซอย 1 ถงึซอย 2 
หมูที่ 4 ต.บางกะจะ

3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           1,118,000 1,118,000           

122 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหลังคายเนินวง หมู 8 (บานปุาใต) ต.บางกะจะ 3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           3,120,000 3,120,000           

123 โครงการปรับปรุงถนนโดยการท้าผิวจราจรเป็นแอสฟัลทแติกคอนกรีตถนนสายปุาใต 
(แยกแมบาน) - ทากรวด หมูที่ 8 ต.บางกะจะ

3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง              900,000 900,000             

124 โครงการปรับปรุงถนนโดยการท้าผิวจราจรเป็นแอสฟัลทแติกคอนกรีตถนนสายปุาใต 
(แยกแมบาน) -ถนนตากสิน หมูที่ 8 ต.บางกะจะ

3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           2,500,000 2,500,000           

125 โครงการขดุลอกคลองปากรวม-คลองน้้าใส หมูที่ 8 ต.บางกะจะ 3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           1,200,000 1,200,000           

126 โครงการขดุลอกคลองและทางระบายน้้า หมูที่ 2,3,4,5,7,8 และหมู ที่ 9 ต.บางกะจะ 3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           1,200,000 1,200,000           

127 โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนเสนทางรอบคายเนินวง หมูที่ 8 ต.บางกะจะ 3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           1,000,000 1,000,000           

128 โครงการกอสรางถนน คสล. สายคมบาง - คลองน้้าเค็ม หมูที่ 9 ต้าบลคมบาง อา้เภอ
เมอืง-จนัทบุรี เชื่อม หมูที่ 4 ต้าบลคลองน้้าเค็ม อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.คมบาง           2,788,000 2,788,000           

129 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหมูที่ 1, 2 และ 4 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           2,415,000 2,415,000           

130 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานแถว ซอย 1 - เขานอย - เนินยาง หมูที่ 1 
ต้าบลคมบาง

3 2 อบต.คมบาง           1,104,000 1,104,000           

131 โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยขี้เมา หมูที่ 1 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           4,664,400 4,664,400           

132 กอสรางถนน คสล. สายซอยพิทักษแอทุิศ - ซอยนาราง หมูที่ 8 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           3,380,800 3,380,800           

133 โครงการกอสรางถนน คสล. สายสะพานบานยายเอื่อม – บานหมอชวง หมูที่ 1 
ต้าบลคมบาง

3 2 อบต.คมบาง           1,380,000 1,380,000           

134 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกไปบานคุณปัญญา หมูที่ 6 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง              910,800 910,800             

135 โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาลุม หมูที่ 5 ต้าบลคมบาง เชื่อม หมูที่ 8 
ต้าบลคลองนารายณแ

3 2 อบต.คมบาง           1,380,000 1,380,000           

136 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 5 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           1,380,000 1,380,000           
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137 กอสรางสะพาน คสล.คลองคมบาง หมูที่ 4 ต้าบลคมบาง 3 2 บต.คมบาง              960,000 960,000             

138 กอสรางถนน คสล.ซอย 1 เชื่อม ซอย 5 หมูที่ 5 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           1,656,000 1,656,000           

139 กอสรางถนน คสล.ซอยบาน ผูชวยพิชติ หมูที่ 1 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           1,104,000 1,104,000           

140 กอสรางถนน คสล.ซอยรวมมติร 3 หมูที่ 4 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           1,104,000 1,104,000           

141 กอสรางถนน คสล. สายเลยบานจาโทมณี หมูที่ 5 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           1,104,000 1,104,000           

142 กอสรางถนน คสล.ซอย 7 หมูที่ 5 ต้าบลคมบาง 3 2 อบต.คมบาง           1,104,000 1,104,000           

143 กอสรางถนน คสล.ซอยหลังเขา หมูที่ 1 3 2 อบต.หนองบัว           2,080,000 2,080,000           

144 กอสรางถนน คสล.ซอยเนินตากนั 3 2 อบต.หนองบัว           2,080,000 2,080,000           

145 กอสรางถนน คสล.ซอยนายปราย หมูที่ 8 3 2 อบต.หนองบัว              975,000 975,000             

146 สะพานขามแมน้้าจนัทบุรี/อูตอเรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช - บางสระเกา 3 2 อบต.หนองบัว          80,000,000 80,000,000         

147 โครงการขยายถนนสามแยก ร.ร.วัดทองทั่ว - สะพาน ม.11 ต.คลองนารายณแ 
(แผนชมุชนยอยที่ 5)

3 2 เทศบาลพลับพลานารายณแ           2,250,000 2,250,000           

148 โครงการยกระดับถนนสายทางเขาวัดพลับพลาพรอมไหลทาง 3 2 เทศบาลพลับพลานารายณแ           4,000,000 4,000,000           

149 โครงการกอสรางถนนสายศาลเจา พรอมวางทอระบายน้้า ม. 14 ต.คลองนารายณแ 
(แผนชมุชนยอยที่ 9)

3 2 เทศบาลพลับพลานารายณแ           5,000,000 5,000,000           

150 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเกาะขวาง ซอย 1 หมูที่ 1 ต้าบลเกาะขวาง อา้เภอเมอืง 
จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 เทศต้าบลเกาะขวาง           2,500,000 2,500,000           

151 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายโรงปุย-ศาลเจาพอเขานอย หมู 1 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,158,000 2,158,000           

152 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายขางบานปูาเนิน หมู 1 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,300,000 1,300,000           

153 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายทางเขาน้้าตกคลองราง หมู 1 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,300,000 1,300,000           

154 กอสรางสะพาน ค.ส.ล.ขามคลองโปุงแรดหมู 1เชื่อม หมู 2 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           

155 กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยเนินเห็ดสามคัคี หมู 6 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,040,000 1,040,000           

156 กอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณสวนสาธารณหนองสนม หมู 6 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000 2,000,000           

157 กอสรางสวนสาธารณะหนองสนม หมู 6 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000 2,000,000           

158 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายเนินเห็ด-บานดี หมู 6 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           

159 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายเนินเห็ด-คาย อส. หมู 6 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,170,000 1,170,000           

160 กอสรางสะพาน ค.ส.ล.ขามคลองพลับพลาบริเวณฝายชลประทาน เชื่อม หมู 7,9 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,500,000 3,500,000           

161 กอสรางกา้แพงกนัดิน ค.ส.ล. คลองพลับพลา หมู 9 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,500,000 1,500,000           
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162 กอสรางกา้แพงกนัดิน ค.ส.ล.คลองตานวม หมู 6 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000 2,000,000           

163 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.บานหมอเชยีร ม.15 ต.ทับชาง 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           1,556,600 1,556,600           

164 โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.พัฒนารวมใจ ม.10 ต.สะตอน 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว 4,625,000 4,625,000           

165 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายซอยสุขสวัสด์ิ - สวนสมลาง ม.7 ต.สะตอน 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว 5,400,000 5,400,000           

166 โครงการกอสรางถนนลาดยางทรัพยแเจริญ - สุขสว้สดื ม.4 ต.สะตอน 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          11,000,000 11,000,000         

167 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทับชาง - คลองพอก ต.ทับชาง 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          12,474,000 12,474,000         

168 โครงการกอสรางถนน คสล. สายส้าโรงลาง ม.6 ต.ทรายขาว เชื่อมตอบานคลองคต 
ต.หนองตาคง

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          12,118,000 12,118,000         

169 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จบ.ถ.65012 ซอยพัฒนารวมใจ หมูที่ 
8,9,5 ต้าบลปะตง

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           8,890,000 8,890,000           

170 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย จบ.ถ.65009 สายตาเรืองลาง หมูที่ 7 
ต้าบลปะตง

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          10,340,000 10,340,000         

171 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซับตาหัน - โปุงเจริญชยั หมูที่ 5,4 
ต้าบลทับชาง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           9,605,000 9,605,000           

172 โครงการถนนลาดยางสายนิคมฯ ทรายขาว - เขาสะแตง หมูที่ 3 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          16,403,000 16,403,000         

173 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จบ.ถ.6503 ซอย 73 หมูที่ 2,3,10,4,5,11
 ต.ปะตง

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          25,240,000 25,240,000         

174 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 3 หมูที่ 1 เชื่อมซอย3 หมูที่ 5 ต.วังใหม อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           7,150,000 7,150,000           

175 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 8 หมูที่ 2 เชื่อมซอย 3 หมูที่ 3 ต.วังใหม อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           3,900,000 3,900,000           

176 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยรวมใจ หมูที่ 4 เชื่อมซอย1 หมูที่ 4 ต.วังใหม อ.นายาย
อาม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           9,750,000 9,750,000           

177 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู 1 ต.ชางขาม อ.นายาย
อาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,100,000 1,100,000           

178 โครงการกอสรางถนนลาดยาง/คสล. สายซอยหนองหงสแ ม.4 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.
จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,000,000 1,000,000           

179 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยสะพานปลา ม.7 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,500,000 1,500,000           

180 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายมาบชะลูด ม.11 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,000,000 1,000,000           
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181 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอยชากแตว - ชากมะนาว ม.11 ต.ชางขาม อ.นายายอาม
 จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,800,000 1,800,000           

182 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอยลุงเชญิ ม.13 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,500,000 1,500,000           

183 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย1 ม.5 ต.วังใหม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           4,225,000 4,225,000           

184 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย2 ม.6 ต.วังใหม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           4,875,000 4,875,000           

185 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6 ม.7 เชื่อมซอย 1 ม.8 ต.วังใหม อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           5,200,000 5,200,000           

186 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย2 ม.8 ต.วังใหม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           3,250,000 3,250,000           

187 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย1 ม.9 เชื่อมซอย 6 ม.8 ต.วังใหม อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           4,875,000 4,875,000           

188 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย3 ม.10 ต.วังใหม (ชวงที่ 2) เชอมตอ ม.9 ต.เขาแกว 
อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           5,850,000 5,850,000           

189 โครงการกอสรางถนนลาดยางแคปซีน ซอย1 ม.10 เชื่อม ซอย6 ม.8 เชื่อมซอย 1 ม.9 
ต.วังใหม เชื่อมตอ ม.9 ต.เขาแกว อ.ทาใหม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังใหม           5,000,000 5,000,000           

190 โครงการกอสรางถนนลาดยางรอบหนองพลงใหญ ม.4 บานพลงใหญ ต.ชางขาม 
อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม          10,000,000 10,000,000         

191 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหวงน้้าโจน ม.2 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
กระแจะ

          3,100,000 3,100,000           

192 โครงการขดุลอกฝายน้้าลนคลองกา้ปรอด ม.2 ต.เทพนิมติ อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเทพ
นิมติ

             941,000 941,000             

193 โครงการขดุลอกแหลงน้้าในเขตพื้นที่ต้าบลหนองตาคง อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลหนองตาคง              941,000 941,000             

194 โครงการวางทอสงน้้าเพื่อการเกษตรจากคลองโปุงถงึสาธารณะ หมูที1่ บานเนินดินแดง 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเทพ
นิมติ

          5,000,000 5,000,000           

195 โครงการกอสรางอางเกบ็น้้าเครือหวาย ม.8  คลองเครือหวาย,ทับปะตี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลโปุงน้้า
รอน

          5,000,000 5,000,000           

196 โครงการกอสรางฝายน้้าลน ม.9 ซอยทรัพยแตะเคียน 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลโปุงน้้า
รอน

          5,000,000 5,000,000           

197 โครงการขดุลอกคลองขวางเล็ก ม.1 บานคลองตาคง 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลโปุงน้้า
รอน

         16,000,000 16,000,000         

198 โครงการทอสงน้้าเพื่อการเกษตร และอปุโภค - บริโภค 3 2 เทศบาลหนองตาคง           3,000,000 3,000,000           

199 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองทุงกราง ม.4 3 2 เทศบาทลทับไทร           5,000,000 5,000,000           

200 โครงการกอสรางฝายน้้าลนบานดงจกิ ม.5 3 2 เทศบาทลทับไทร           5,000,000 5,000,000           

201 โครงการกอสรางฝายน้้าลนบานพังงอน ม.3 3 2 เทศบาทลทับไทร           5,000,000 5,000,000           

202 โครงการขดุสระกกัเกบ็น้้าในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลหมู 1 ต.ทับไทร ม.1 และ ม.2
 ต.โปุงน้้ารอน อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลโปุงน้้ารอน           3,726,000 3,726,000           

หนา้ที ่22 จาก 52



แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

203 โครงการขดุสระกกัเกบ็น้้าคายเทวาพิทักษแ ม.1 ต.โปุงน้้ารอน อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลโปุงน้้ารอน           3,621,800 3,621,800           

204 โครงการซอมแซมฝายน้้าลน โครงการ 2 (คลองทับปะตี) 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           2,000,000 2,000,000           

205 โครงการตอเติมฝายน้้าลน โครงการ 1 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,500,000 1,500,000           

206 โครงการกอสรางอางเกบ็น้้าเขาตะโฮก 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ        220,000,000 220,000,000       

207 โครงการสรางฝายชะลอน้้า คลองกา้ปรอด 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

208 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองโปุงน้้ารอน จดุที1่ กวาง 25 ม. ลึก 2.50 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          50,000,000 50,000,000         

209 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองโปุงน้้ารอน จดุที่ 2 (สะพานลิง) กวาง 20 ม. ลึก 3 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          50,000,000 50,000,000         

210 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามได คลองพลุก มสีภาพคลองกวาง 14 ม. ลึก 2 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,500,000 1,500,000           

211 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามไดคลองตะโก มสีภาพคลองเดิม กวาง 8 ม. ลึก 
1.50 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

212 โครงการผันน้้าอางเกบ็น้้าคลองพระพุทธมาหนองบอน ระยะทางประมาณ 20 กม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          15,000,000 15,000,000         

213 โครงการกอสรางฝายทดน้้าบานทับปะตี บริเวณติดพิกดัที่ 24 จดุฐานยอยทหารพาล 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           5,000,000 5,000,000           

214 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองโปุงน้้ารอน บานเสียมจบั จดุที่ 2 มสีภาพคลองกวาง 24
 ม. ลึก 2.50 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          50,000,000 50,000,000         

215 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามไดคลองผักกาด มสีภาพคลองเดิม กวาง 15 ม. 
ลึก 2 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,500,000 1,500,000           

216 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามไดคลองแหง มสีภาพคลองเดิม กวาง 8 ม. ลึก 1.5
 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

217 โครงการผันน้้าจากอางเกบ็น้้าคลองพระพุทธมาสายคลองใหญ ระยะทางประมาณ 25 กม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          15,000,000 15,000,000         

218 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามไดคลองหนองประดู มสีภาพคลองเดิมกวาง 15 ม.
 ลึก 2 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,500,000 1,500,000           

219 โครงการผันน้้าจากอางเกบ็น้้าคลองพระพุทธมานหนองประดู ระยะทางประมาณ 20 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          15,000,000 15,000,000         

220 โครงการผันน้้าจากฝายบานคลองใหญ มาบานปุาวิไล ระยะทางประมาณ 7,800 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           2,000,000 200,000             

221 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามไดคลองตาโจน มสีภาพคลองเดิม กวาง 8 ม. ลึก 
1.50 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

222 โครงการผันน้้าจากอางเกบ็น้้าคลองพระพุทธมาบานมะรุม ระยะทางประมาณ 20 กม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          15,000,000 15,000,000         

223 โครงการผันน้้าจากฝายบานคลองใหญมาบานมะรุม ระยะทางประมาณ 500 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

224 โครงการกอสรางฝายน้้าลนชนิดรถขามได คลองตะเคียน มสีภาพคลองเดิมกวาง 8 ม. ลึก
 1.50 ม.

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

225 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองผักกาด มสีภาพคลองเดิมกวาง 15 ม. ลึก 2 ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          40,000,000 40,000,000         

226 โครงการผันน้้าจากฝายน้้าลนบานเสียมจดัมาบานนา ระยะทางประมาณ 1,000  ม. 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           
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227 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายจนัทเขลม - ทุงกบิล ม.2 เชื่อมตอคลองพลู กบั ต.จนัท
เขลม  อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลจนัทเขลม          24,660,000 24,660,000         

228 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขาง ธกส. ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกฏู 3 2 เทศบาลต้าบลพลวง           1,749,000 1,749,000           

229 โครงการกอสรางสะพาน คสล. ม.2 ต.จนัทเขลม - ม.6 ต.คลองพลู  อ.เขาคิชฌกฏู 3 2 เทศบาลต้าบลจนัทเขลม           3,311,000 3,311,000           

230 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.4 ต.จนัทเขลม อ.เขาคิชฌกฏู เชื่อม ม.7 บานสุดใจ ต.
ขนุซอง อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลจนัทเขลม          24,660,000 24,660,000         

231 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองแหง ม.4 บานคลองใหญ ต.คลองใหญ 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           4,780,000 4,780,000           

232 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู 6 บานแปลง 3 2 เทศบาลหนองตาคง           5,000,000 5,000,000           

233 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู 7 บานคลองคต 3 2 เทศบาลหนองตาคง           5,000,000 5,000,000           

234 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ม.1 บานโพธ์ิ 3 2 เทศบาลหนองตาคง           5,000,000 5,000,000           

235 โครงการกอสรางสะพานซอยฝ่ังคลอง บานดงจกิ ม.5 3 2 เทศบาทลทับไทร           5,000,000 5,000,000           

236 โครงการกอสราวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตล่ิงชนั - สระโอง -โปุงโรงเซ็นตแ ม.5,9 ต.
ฉมนั เชื่อมตอ ม.7 ต.ปัถวี

3 2 เทศบาลต้าบลฉมนั          13,150,000 13,150,000

237 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโปุง เกษมวัน ม.4 ต.ฉมนั เชื่อมตอ ม.
5 ต.ปัถวี

3 2 เทศบาลต้าบลฉมนั           3,824,000 3,824,000

238 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผสายปัญญาเจริญธรรม ม.6 ต.ทาหลวง เชื่อมตอ
ถนนสายจนัทบุรี - วังแซม

3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           7,942,000 7,942,000

239 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพญาบน ม.3 ต.วังแซม เชื่อมตอ ม.2 ต.
ฉมนั อ.มะขาม

3 2 เทศบาลต้าบลวังแซม          12,371,000 12,371,000

240 โครงการกอสรางถนนสายหนองกระเพลิง และ Para Asphalt Concrete พรอมปูผิว
ทางและตีเสนจราจร ม.5 ต.ทาหหลวง อ.มะขาม

3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           1,000,000 1,000,000

241 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายตะบกเต้ีย ชองแคบ - โปุงโรงเซ็นตแ ม.8 ต.ฉมนั เชื่อม
 ม.7 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลฉมนั           2,000,000 2,000,000

242 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายหนวยพิทักษแปุา บานทุงเพล อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลฉมนั           1,875,000 1,875,000

243 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายวังดาบ ม.4 ต.อางคีรี อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลอางคีรี           6,718,000 6,718,000

244 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปึก ม.7 ต.วังแซม 3 2 เทศบาลต้าบลวังแซม           5,850,000 5,850,000

245 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองคอย ม.1 ต.ทาหลวง อ.มะขาม 3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           6,420,000 6,420,000

246 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทาหลวง 14/1 ม.2 ต.ทาหลวง 3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           5,380,700 5,380,740

247 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทาหลวง 39 ม.7 ต.ทาหลวง เชื่อมตอ 
ม.8ถนนสายทาหลวง - วังแซม

3 2 อา้เภอมะขาม
เทศบาลต้าบลทาหลวง

          7,880,000 7,880,000
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248 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุงเพล - ซอย 1 ม.8 ต.ฉมนั 3 2 เทศบาลต้าบลฉมนั           2,956,000 2,956,000

249 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้้าหนองสลุด ม.3 ต.ทาหลวง 3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           1,680,000 1,680,000

250 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะเพลิง ม.5 ต.ทาหลวง 3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           7,460,000 7,460,000

251 โครงการขดุลอกคลองปากรวม-คลองน้้าใส หมูที่ 8 ต.บางกะจะ 3 2 เทศบาลต้าบลคายเนินวง           1,200,000 1,200,000

252 โครงการกอสรางฝายน้้าลน มข.2527 (บริเวณสะพานน้้าตกคลองนารายณแ) หมูที่ 1 
ต้าบลคลองนารายณแ

3 2 ทต.พลับพลานารายณแ           1,007,200 1,007,200

253 กอสรางฝายน้้าลน คสล.บริเวณบานนางเพ็ญจนัทรแ กล่ินขจร หมู 1 3 2 ทต.พลับพลานารายณแ           1,000,000 1,000,000

254 กอสรางฝายน้้าลน คสล.บริเวณคลองโปุงแรด หมู 1 3 2 เทศบาลพลับพลา           1,000,000 1,000,000

255 กอสรางฝายน้้าลน คสล.บริเวณบานนายประชา แสงสด หมู 1 3 2 เทศบาลพลับพลา           1,000,000 1,000,000

256 กอสรางอางเกบ็น้้า บริเวณสวนล้่าซ้า หมู 1 3 2 เทศบาลพลับพลา           2,000,000 2,000,000

257 ขดุบอน้้าบาดาล,บอน้้าต้ืน หมู 1-10 3 2 เทศบาลพลับพลา           1,000,000 1,000,000

258 กอสรางระบบน้้าดิบ บริเวณพื้นที่ หมู 1 3 2 เทศบาลพลับพลา           2,000,000 2,000,000

259 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองหวยอาง หมทูี่ 9 3 2 อบต. คลองนารายณแ              956,000 956,000

260 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรพรอมวางทอระบายน้้า บอพักน้้า ขางถนนสาย
ดาวเรือง-โปุงแรด เชื่อม ม.3, 5, 10 ต.พลับพลา อ.เมอืง จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา          16,300,000 16,300,000

261 ซอมสราง,ปรับปรุง ถนนสายซอย 9 หมู 8 เชื่อม ซอย 3 หมู 7 3 2 ทต.พลับพลานารายณแ           2,200,000 2,200,000

262 ปรับปรุง ซอมแซม ผิวจราจรสายโปุงแรด-คลองนารายณแ เชื่อม หมู 1,2,3,4,5 3 2 ทต.พลับพลานารายณแ           2,500,000 2,500,000

263 ซอมสราง,ปรับปรุง ถนนสายเนินเห็ด-ซอยสรางสรรคแเชื่อม หมู 6,9 3 2 ทต.พลับพลานารายณแ           2,200,000 2,200,000

264 ปรับปรุงถนนลาดยางสายโปุงแรด-เขาไมแกวหมู 1 ต้าบลพลับพลา เชื่อม หมู 3 ต้าบล
มะขาม

3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,000,000 3,000,000

265 ซอมสราง ถนน ค.ส.ล.สายดาวเรือง-พลับพลาเชื่อม หมู 7,8,9,10 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,500,000 2,500,000

266 ซอมสราง,ปรับปรุง ถนนสายซอย 3 หมู 10 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,300,000 1,300,000

267 ซอมสราง,ปรับปรุง ถนนสายซอย 1 หมู 10 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,900,000 1,900,000

268 ปรับปรุงซอมแซม ผิวจราจรพรอมวางทอระบายน้้า, บอพักน้้าขางถนนสายดาวเรือง-โปุง
แรดเชื่อม หมู 3,5,10

3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,500,000 1,500,000

269 โครงการซอมแซม ปรับปรุง เปล่ียนทอสงน้้าของผูใชน้้าดิบ ในพื้นที่ ต.พลับพลา 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา          11,208,000 11,208,000

270 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเพียงดิน - วังพง ม.5 ต.แกงหางแมว 3 2 อบต.แกงหางแมว           4,500,000 4,500,000

271 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พาราสเลอร่ีซีล Type lll สายสมประสงคแ ม.8 ต.แกงหาง
แมว อ.แกงหางแมว

3 2 อบต.แกงหางแมว           3,300,000 3,300,000
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272 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พาราสเลอร่ีซีล Type lll สายตนไทร - เนินทานตะวัน ม.
19 ต.แกงหางแมว

3 2 อบต.แกงหางแมว           7,600,000 7,600,000

273 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พาราสเลอร่ีซีล Type lll สายที่วาการอา้เภอ - วังประดู 
ม.21 ต.แกงหางแมว

3 2 อบต.แกงหางแมว           3,300,000 3,300,000

274 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังอแีอน - เขากลวย ม.1 ต.พวา อ.
แกงหางแมว

3 2 เทศบาลต้าบลพวา           7,987,000 7,987,000

275 โครงการกอสรางถนน คสล. สายพวา - วังอแีอน ม.5 และ ม.8 เชื่อมตอ ม.7 ต.สามพี่นอง 3 2 เทศบาลต้าบลพวา          13,173,000 13,173,000

276 โครงการกอสรางถนน คสล. สายวังอแีอน - หินดาด ม.1 ต.พวา เชื่อมตอ ม.8 ต.ขนุซอง 3 2 เทศบาลต้าบลพวา           4,423,000 4,423,000

277 โครงสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปุงยาง - หนองบัวทอง ม.21,7 กวาง 6 
ม. ยาว 2,650 ม.

3 2 อบต.แกงหางแมว           9,540,000 9,540,000

278 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง สายหนองบัวทอง - เนินทานตะวัน หมู 9,6 ต.แกงหาง
แมว กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

3 2 อบต.แกงหางแมว          12,600,000 12,600,000

279 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรัศม ี(รหัสสายทาง จบ.ถ.78 052) ม.3
 ต.สามพี่นอง

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          2,200,000 2,200,000

280 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแชกลอย - หนองปลาซิว (รหัสสาย
ทาง จบ.ถ.78 002) ม.8 ต.สามพี่นอง

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          2,200,000 2,200,000

281 โคตรงการกอสรางถนนลาดยาง/คอนกรีตลานทอง ซอย1 ม.4 (รอยตอ ต.สามพี่นอง) ต.
เขาวงกต อ.แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

             900,000 900,000

282 โครงการกอสรางถนนลาดยาง / คอนกรีตลานทอง ซอย1 ม.4 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

             900,000 900,000

283 โครงการบ้ารุงซอมแซมถนนลาดยาง สายหนองกวาง - ส้านักสงฆแวิเศษนิยม ม.2 ต.เขา
วงกต อ.แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          5,000,000 5,000,000

284 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลตแคอนกรีต สายนายายอาม - หนองเจ฿กสรอย ม.1 - 4 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

         10,000,000 10,000,000

285 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหนองสรอย ซอย2 ม.3 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว 
เชื่อมตอ ม.7 ต.น้้าเป็น อ.แกลง จ.ระยอง

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          2,000,000 2,000,000

286 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตซอยบุญม ีม.1 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว เชื่อมตอ ม.10 
บานชากใหญ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          4,000,000 4,000,000

287 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพียงดิน - วังพง ( ตอนที่ 2 ) ม.5 ต.แกง
หางแมว อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลแกง
หางแมว

          7,508,000 7,508,000

288 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราเลอรีซีล Type III สายรวมใจพัฒนา ม.12 ต.แกงหาง
แมว อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลแกง
หางแมว

          5,749,000 5,749,000
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289 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราเลอรีซีล Type III สายที่วาการอา้เภอ - วังประดู ม.8
 ,9,21 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลแกง
หางแมว

          8,679,000 8,679,000

290 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอางมะกรูด เขาแกว ม.10 ต.แกงหางแมว 
อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลแกง
หางแมว

          8,078,000 8,078,000

291 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล Type III สายบานตนไทร - เนินทานตะวัน 
ม.19 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลแกง
หางแมว

          6,100,000 6,100,000

292 โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล Type III สายรวมใจพัฒนา ม.13 ต.แกง
หางแมว ต.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลแกง
หางแมว

          5,749,000 5,749,000

293 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายเขาวง ซอย1 ม.1 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          1,500,000 1,500,000

294 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายหนองกวางซอย 6 ม.2 ต.เขาวงกต อ.แกง
หางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          1,000,000 1,000,000

295 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายหนองเจก็สรอยซอย3 ม.3 ต.เขาวงกต อ.
แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          3,000,000 3,000,000

296 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายลานทองซอย1 ม.4 ต.เขาวงกต อ.แกงหาง
แมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          2,000,000 2,000,000

297 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองหลอดซอย2 ม.3 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลเขา
วงกต

          3,500,000 3,500,000

298 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองไผ - คลองหางแมว ม.2 ต.ขนุซอง อ. แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          13,230,000 13,230,000

299 โครงากรปรับปรุงลาดยางสายขนุซอง - คลองโปรง ม.3 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           4,000,000 4,000,000

300 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโคกวัด - เขาวาน ม.5 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           7,800,000 7,800,000

301 โครงการกอสรางถนนคสล. สายโคกวัด - เขาวาน ม.5 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           3,250,000 3,250,000

302 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ ม.5 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           4,500,000 4,500,000

303 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายเขาปูอม - บอมะมวง ม.6 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          11,375,000 11,375,000

304 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโปรงขนมจนี - ร.ร.แกงหางแมวพิทยาคาร ม.6 ต.ขนุ
ซอง อ.แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          11,375,000 11,375,000

305 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยนุชนาถ ม.6 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           1,625,000 1,625,000

306 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายสุขใจ - นา ม.7 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           9,100,000 9,100,000

307 โครงการกอสรางถนนสายหินดาด - เขาปอ ม.8 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          13,230,000 13,230,000

308 โครงการกอสรางถนนคสล. สายเขาตาอนิ ม.9 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           1,625,000 1,625,000

309 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดกลาง ม.5 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           2,500,000 2,500,000

310 โครงการขดุสระน้้าสาธารณะ ม.10 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           2,500,000 2,500,000

311 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดกลางสายทุงกลม ม.11 ต.ขนุซอง อ.แกงหาง
แมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           2,500,000 2,500,000
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312 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายโปรงขนมจนี - ร.ร.แกงหางแมวพิทยาคาร ม.12 ต.ขนุ
ซอง อ.แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          13,230,000 13,230,000

313 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองพริก - คลองชม (ตอนที่ 3) ม.13 ต.ขนุซอง อ.
แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           9,100,000 9,100,000

314 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองพริก - กลุมพิจติรแยกสะทอน ม.14 ต.ขนุซอง อ.
แกงหางแมว

3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           9,100,000 9,100,000

315 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายวังแจง - คลองโปรง ม.15 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           9,100,000 9,100,000

316 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายคลองใหม - หางแมว ม.15 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           9,100,000 9,100,000

317 โครงการขดุลอกอางเกบ็น้้าหนองเตียน ม.8 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           5,000,000 5,000,000

318 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองวังโตนด ขนาดกลาง ม.3 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          20,000,000 20,000,000

319 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองพรานบุญ ขนาดกลาง ม.3 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          20,000,000 20,000,000

320 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองมะขามนอยขนาดใหญ ม.6 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          30,000,000 30,000,000

321 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองวังโตนด ขนาดใหญ ม.6 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          30,000,000 30,000,000

322 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองหนองเตียน ม.16 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          10,000,000 10,000,000

323 โครงการกอสรางฝายน้้าลน ขนาดกลาง ม.17 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง          20,000,000 20,000,000

324 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายเทพรัศม ีม.3 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          3,900,000 3,900,000

325 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายหนองแชกลอย - หนองปลาซิว ม.6 ต.สามพี่นอง อ.
แกงหางแมว

3 2 อบต.สามพี่นอง           7,800,000 7,800,000

326 โครงการกอสรางถนนคสล. สายหนองแชกลอย - หนองปลาซิว ม.6 ต.สามพี่นอง อ.แกง
หางแมว

3 2 อบต.สามพี่นอง           7,800,000 7,800,000

327 โครงการกอสรางถนนคสล. สายมะคา - วังไมแดง ม.5,8,9 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 อบต.สามพี่นอง           7,800,000 7,800,000

328 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองหินเพลิง ม.1,2, ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

         25,000,000 25,000,000

329 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองคา ม.4 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

         25,000,000 25,000,000

330 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองประแกต ม.6 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

         25,000,000 25,000,000

331 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองพวาพลู ม.8 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          5,000,000 5,000,000

332 โครงการกอสรางฝายน้้าลน คลองคา ม.10 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          5,000,000 5,000,000

333 โครงการขดุเจาะบอบาดาลภายใน ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          1,000,000 1,000,000

334 โครงการวางทอน้้าดิบ ม.1 - 10 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

         10,000,000 10,000,000

335 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายเขากลวย - หินดาด ม.1 ต.พวา อ.แกงหางแมว 3 2 เทศบาลต้าบลพวา           2,000,000 2,000,000

336 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง สายคลองครกบน ม.10 ต.พวา อ.แกงหางแมว 3 2 เทศบาลต้าบลพวา           1,000,000 1,000,000
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337 โครงการซอมแซมฝายน้้าลนมาบชโอนในพื้นที่ ม.8 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกฏู 3 2 เทศบาลต้าบลชากไทย           2,300,000 2,300,000

338 โครงการพัฒนาแหลงน้้ากอสรางฝายน้้าลน คลองตาลอง ม.5 ต.จนัทเขลม อ.เขาคิชฌกฏู 3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู           5,000,000 5,000,000

339 โครงการกอสรางฝายน้้าลนบานคลองพลู ม.8 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกฏู 3 2 อา้เภอเขาคิชฌกฏู 
เทศบาลต้าบลคลองพลู

         48,280,000 48,280,000

340 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองขนม ม.2 บานปากพลวง ต.พลวง อ.
เขาคิชฌกฏู

3 2 เทศบาลต้าบลพลวง           1,136,000 1,136,000

341 โครงการกอสรางฝายน้้าลนคลองตะเคียนทอง ม.5 เชื่อม ม.6 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌ
กฏู

3 2 เทศบาลต้าบลตะเคียนทอง           1,539,000 1,539,000

342 โครงการขดุสระสาธารณะ ม.1 ต.จนัทเขลม อ.เขาคิชฌกฏู 3 2 เทศบาลต้าบลจนัทเขลม           3,000,000 3,000,000

343 โครงการขดุลอกหนองกะเพลิง แหลงน้้าลุมน้้าภาคตะวันออก ม.5,6 ต.ทาหลวง อ.มะขาม
 เพื่อเป็นแหลงน้้าส้าหรับเกษตรกรผูใชน้้า

3 2 เทศบาลต้าบลทาหลวง           9,000,000 9,000,000

344 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุงอายด้า หมูที่ 6 ต้าบลฉมนั เชื่อม
หมูที่ 3 ต้าบลวังแซม อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลฉมนั
อา้เภอมะขาม

          5,139,000 5,139,000

345 โครงการขดุสระเกบ็น้้าทุงตกซก  (ระยะที่ 2) บานมาบไพ หมูที่ 2 ต้าบลมาบไพ 
อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต. มาบไพ           9,231,000 9,231,000

346 โครงากรกอสรางระบบสงน้้าดิบเพื่อการเกษตร ต้าบลซ้ึง อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลซ้ึง          17,000,000 17,000,000

347 โครงการกอสรางอางเกบ็น้้าหวยแหง หมูที่ 6 ต้าบลตะปอน อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 3 2 อบต.ตะปอน          80,000,000 80,000,000

348 โครงการกอสรางฝายคลองประดู หมูที่ 1 ต้าบลบอ อา้เภอขลุง 3 2 เทศบาลต้าบลบอ           5,000,000 5,000,000

349 โครงการกอสรางฝายกั้นน้้าเค็ม ต้าบลเกวียนหัก 3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก           1,500,000 1,500,000

350 โครงการขดุลอกแหลงน้้าสาธารณะ หนองตะเข หมู 9 ต้าบลวังสรรพรส 3 2 อบต.วังสรรพรส           4,500,000 4,500,000

351 โครงการขดุลอกแหลงน้้าสาธารณะ หนองหมอรอด หมู 9 ต้าบลวังสรรพรส 3 2 อบต.วังสรรพรส           7,500,000 7,500,000

352 โครงการกอสรางฝายกั้นน้้า ต้าบลเกวียนหัก 3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              764,000 764,000

353 โครงการกอสราง.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแรม หมูที่ 3 บานตรอกนองกลาง 3 2 อบต.ตรอกนอง           6,480,000 6,480,000

354 โครงการกอสรางถนน คสล. ต้าบลเกวียนหัก ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 194.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 970.00 ตร.ม.

3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              940,900 940,900

355 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ถนนคงอนุสรณแ ซอย 5 หมูที่ 1 
ต้าบลบอ อา้เภอขลุง

3 2 เทศบาลต้าบลบอ           2,000,000 2,000,000

รวม   355   โครงการ                 -     1,026,298,300   1,282,941,300     4,847,321,000   1,132,941,300 8,289,501,900    

รวมทั้งสิ้น                 -     1,026,298,300   1,628,941,300     6,328,653,150   1,769,926,550 10,753,819,300  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสงู

แผนงานที่ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจสิติกส์
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1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจสิติกสข์องพ้ืนที่แนวชายแดน
กจิกรรมหลักที่ 1 ซอมสรางผิวทางแอสฟัลตแคอนกรีต พรอมติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สาย 
จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บานทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          12,800,000          12,800,000

กจิกรรมหลักที่ 2 ซอมสรางผิวทางแอสฟัลตแคอนกรีต สายถนนบายพาส - ดานผานแดน
ถาวรบานแหลม ต.เทพนิมติ อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี        18,200,000          18,200,000

กจิกรรมหลักที่ 3 งานติดต้ังระบบส่ังการณแบนภาพดวยกลองโทรทัศนแวงจรปิดชนิด
ดิจติอล เพื่อใชเฝูาระวังความปลอดภัย และระบบไฟฟูาแสงสวาง ระบบนับ/วิเคราะหแ
ปริมาณจราจรพรอมอาคารควบคุม สายแยก ทล.3193 ตลาดการคาชายแดนถาวรบาน
แหลม 
ต.เทพนิมติ อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          11,510,000          11,510,000

กจิกรรมหลักที่ 4 บูรณะทางผิวแอสฟัลตแ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนาคาย ตชด. –
 พังงอน อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          25,000,000          25,000,000

กจิกรรมหลักที่ 5 บูรณะทางผิวแอสฟัลตแ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุงขนาน – 
ทับทิมสยาม 05 อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          17,100,000          17,100,000

กจิกรรมหลักที่ 6 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บานแหลม - 
ทุงขนาน อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี           3,678,000            3,678,000

2 โครงการพัฒนาปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กจิกรรมหลักที่ 1 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา - แพรง
ขาหย่ัง อา้เภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี           5,788,000            5,788,000

กจิกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงสถานแสดงพันธุแสัตวแน้้า
เฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

1 2 ศูนยแศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอนัเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

6,950,000                    6,950,000

กจิกรรมหลักที่ 3 ซอมสรางผิวทางแอสฟัลตแคอนกรีต สายจบ.5029 แยกทางหลวงชนบท
 รย.4036 - อา้เภอทาใหม อ.ทาใหม จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          19,154,200          19,154,200

กจิกรรมหลักที่ 4 ซอมสรางผิวทางแอสฟัลตแคอนกรีต สายจบ.3035 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - น้้าตกอางเบง อ.มะขาม, เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          12,800,000          12,800,000

กจิกรรมหลักที่ 5 ซอมสรางผิวทางแอสฟัลตแคอนกรีตทางหลวงชนบท จบ.3010 
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บานทุงตาอนิ อ.เขาคิชฌกฏู จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          19,142,200          19,142,200

กจิกรรมหลักที่ 6 งานไฟฟูาแสงสวางและระบบกลองวงจรปิด ถนนสาย จบ.6002 
บานสวัสดิชยั - บานบางกะไชย อ.ทาใหม จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี          20,000,000          20,000,000
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กจิกรรมหลักที่ 7 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.5027 แยก ทช.รย.4036 - อาวคุง
กระเบน อ.ทาใหม จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           6,800,000            6,800,000

กจิกรรมหลักที่ 8 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.5029 แยก ทช.รย.4036 - อา้เภอทาใหม
 อ.ทาใหม จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           6,300,000            6,300,000

กจิกรรมหลักที่ 9 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - 
น้้าตกอางเบง อ.มะขาม จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           3,900,000            3,900,000

กจิกรรมหลักที่ 10 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - 
น้้าตกเขาสิบหาชั้น อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           5,800,000            5,800,000

รวม 2 โครงการ 16 กิจกรรม                 -                     -                     -         169,772,400       25,150,000       194,922,400

แผนงานที่ 2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

กจิกรรมหลักที่ 1 สุยจนัทแ พัฒนาหัตถศิลปอญัมณีและเคร่ืองประดับจนัทบุรี 1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี          1,300,000 1,300,000           

4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กจิกรรมหลักที่ 1 ผูประกอบการจนัทแแนวใหม รวมสมยั และมธีรรมาภิบาล 1 2 สนง.ทองเที่ยวและกฬีาจงัหวัด
จนัทบุรี

600,000 600,000             

รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม                 -                     -                     -                       -           1,900,000 1,900,000          

แผนงานที่ 2.3 สง่เสริมการตลาดและการประชาสมัพันธ์

5 โครงการพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล
กจิกรรมหลักที่ 1 สงเสริมและพัฒนาตลาดการคาอญัมณีและเคร่ืองประดับจงัหวัดจนัทบุรี 1 2 สนง.พาณิชยแจงัหวัดจนัทบุรี           1,670,000          1,670,000 3,340,000           

6 โครงการสง่เสริมด้านการค้าการลงทุน และการประชาสมัพันธ ์เพ่ือสร้างและขยายการตลาดการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน

กจิกรรมหลักที่ 1 มหัศจรรยแการคาชายแดนจนัทบุรี กาวไกลสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 1 2 สนง.พาณิชยแจงัหวัดจนัทบุรี
อา้เภอโปุงน้้ารอน

        5,000,000 5,000,000                  6,920,000          6,920,000 23,840,000         

7 โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสมัพันธด้์านการท่องเที่ยวเชิงรุก 

กจิกรรมหลักที่ 1 เปิดอาณาจกัรขอมโบราณ เลาขานต้านานเมอืงเพนียต 1 2 สนง.วัฒนธรรมจงัหวัดจนัทบุรี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000         

กจิกรรมหลักที่ 2 ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธแสงเสริมดานการทองเที่ยวของ
จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 สนง.ประชาสัมพันธแจงัหวัด
จนัทบุรี

1,815,600 1,815,600 3,631,200           

กจิกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมงานแสดงสินคาดานการทองเที่ยว Chanthaburi Mega Road
 Show

1 2 สนง.ทองเที่ยวและกฬีาจงัหวัด
จนัทบุรี

3,000,000          3,000,000 6,000,000           
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กจิกรรมหลักที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวเมอืงกฬีาจนัทบุรี (Chanthaburi Sport City &
Tourism)

1 2 สนง.ทองเที่ยวและกฬีาจงัหวัด
จนัทบุรี

          5,000,000          5,000,000 10,000,000         

กจิกรรมหลักที่ 5 สงเสริมการทองเที่ยวเชงิสรางสรรคแ 1 2 สนง.ทองเที่ยวและกฬีาจงัหวัด
จนัทบุรี

3,800,000            3,800,000

รวม 3 โครงการ 7  กิจกรรม                 -          5,000,000       10,000,000         23,405,600       27,205,600         65,611,200

รวม 7 โครงการ 25 กิจกรรม                 -          5,000,000       10,000,000       193,178,000       54,255,600       262,433,600

โครงการของกระทรวง กรม -                    

1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนแชมุชนเมอืงบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
 ระยะที่ 2

2 2 สนง.โยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

         45,987,000        30,658,000 76,645,000

2 โครงการกอสรางศูนยแบริการแบบเบ็ดเสร็จดานการคาชายแดนบานแหลม ต.เทพนิมติ อ.
โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี 1 แหง

2 2 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

20,000,000 16,000,000 36,000,000         

3 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จนัทบุรี – ทาใหม ตอน 1 2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          60,000,000 60,000,000

4 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จนัทบุรี – ทาใหม ตอน 2 2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี 50,000,000 50,000,000

5 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา – แพรงขาหย่ัง ตอนที่ 1 2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี 50,000,000 50,000,000

6 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา – แพรงขาหย่ัง ตอน2 2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          63,000,000 63,000,000

7 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลตแทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ปุาเตียน – บานส้ิว   
อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          13,760,000 13,760,000

8 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลตแทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธ์ิทอง – บานพล้ิว 
อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          34,200,000 34,200,000

9 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลตแ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา – แพรงขาหย่ัง 
อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          19,410,000 19,410,000

10 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลตแ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนาคาย ตชด. – พังงอน 
อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          17,190,000 17,190,000

11 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลตแ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุงขนาน – ทับทิม
สยาม 05 อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          22,870,000 22,870,000

12 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลตแทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บานแหลม - ทุงขนาน 2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี           7,950,000 7,950,000           

13 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พล้ิว - แหลมสิงหแ 2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี 225,000,000 225,000,000       

14 โครงการปรับปรุงจดุตัดทางหลวงหมายเลข 3 กบัทางหลวงหมายเลข 3249 (แยกเขาไร
ยา)

2 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี 800,000,000 800,000,000       
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15 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทช.จบ.4015 - จดุผอนปรน
บานสวนสม ต้าบลหนองตาคง อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 26,000,000 26,000,000         

16 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.3247 - ทล.3193 เทพ
นิมติ (ตอนที่ 1) ต้าบลเทพนิมติ อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 26,000,000 26,000,000         

17 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.3159 - จดุผอนปรน
บึงชนังลาง ต้าบลเทพนิมติ อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 18,000,000 18,000,000         

18 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.3247 - ทล.3193 เทพ
นิมติ (ตอนที่ 2) ต้าบลเทพนิมติ อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 26,000,000 26,000,000         

19 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายจนัทเขลม - ทุงกบิน ต้าบลจนัทเข
ลม อา้เภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 28,500,000 28,500,000         

20 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.317 เชื่อมถนน ทล.3395
 - บานทุงขนาน ต้าบลทับชาง อา้เภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 52,920,000 52,920,000         

21 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.317 - เขื่อนคิรีธาร 
ต้าบลปัถวี อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 23,400,000 23,400,000         

22 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสาย ทล.3 เชื่อมถนน ทช.จบ.4023 
(ตอนที่ 1) ต้าบลเขาวงกต ต้าบลพวา อา้เภอแกงหางแมว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 48,000,000 48,000,000         

23 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสาย ทล.3 เชื่อมถนน ทช.จบ.4023 
(ตอนที่ 2) ต้าบลพวา อา้เภอแกงหางแมว จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 48,000,000 48,000,000         

24 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.3 - หาดคุงวิมาน (ตอนที่ 
2) อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 74,200,000 74,200,000         

25 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสาย ทล.3 เชื่อมถนน ทช.จบ.4023 
(ตอนที่ 3)

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 48,000,000 48,000,000         

26 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทช.จบ.1036 - บานนอกเขา 
ต้าบลร้าพัน อา้เภอทาใหม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 14,040,000 14,040,000         

27 โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรแการทองเที่ยว ถนนสายแยก ทล.3 - หาดคุงวิมาน (ตอนที่ 
3) อา้เภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี

2 2 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี 72,996,000 72,996,000         

รวม  27  โครงการ                 -                     -                     -       1,935,423,000       46,658,000 1,982,081,000    

โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีต ถนนสายญาณวิโรจนแ - แหลมสิงหแ 
(ชวงต้าบลบางสระเกา) ต้าบลบางสระเกา อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.บางสระเกา           9,049,000 9,049,000

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต และถนนคอนกรีต หมูที่ 1,2,3,4 
บานเกาะเปริด - บานเขาตาหนวย ต้าบลเกาะเปริด อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.เกาะเปริด           7,022,900 7,022,900
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3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต หมูที่ 5 ต้ังแตบานกา้นันสมหมาย - สะพาน
เขาตาหนวย ต้าบลเกาะเปริด อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.เกาะเปริด           6,933,300 6,933,300

4 โครงการพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาทางการเกษตรและการทองเที่ยวในพื้นที่อา้เภอ
แหลมสิงหแ ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 (โรงฆาสัตวแ) หมูที่ 3,5 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           3,490,000 3,490,000

5 โครงการพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาทางการเกษตรและการทองเที่ยวในพื้นที่อา้เภอ
แหลมสิงหแ ถนนเทศบาล 2 หมูที่ 1,2,3,5 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว          10,300,000 10,300,000

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยกะวะนิชยแ หมูที1่2 บานโพธ์ิศรี เชื่อมตอหมทูี่ 15 
บานซับตารี และหมูที่ 8 บานใหมรวมมติร ต้าบลทุงขนาน

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           7,110,000 7,110,000

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตซอย 70 หมูที่ 9 บานหินขาว เชื่อมตอหมูที่ 4 บานหนอง
มะคา ต.ทุงขนาน

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว           9,990,000 9,990,000

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปุาสัก 2 ม.5 ต.สะตอน 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว              922,000 922,000

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สายทรัพยแเจริญ - เขากะตอย หมู 4 ,11,7,3 ต.สะตอน 3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          12,000,000 12,000,000

10 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต ถนนสายหมูที่ 3 บานเขาสะทอน เชื่อมตอ 
หมูที่ 7 บานหนองแก และ บานหมูที่ 5 บานเตาถาน ต.ทุงขนาน

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          50,661,000 50,661,000

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต หมูที9่ เชื่อมตอหมูที่ 4 สายหินขาว - สถานีอนามยัหนอง
มะคา ต.ทุงขนาน

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          54,143,300 54,143,300

12 โครงการปรับปรุงถนนทางเขา ออก จดุผอนปรนบานซับตารี ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว 
จ.จนัทบุรี

3 2 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          59,052,800 59,052,800

13 โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา คสล. ชายหาดแหลมแมนกแกว หมู 10 ต.ชางขาม 
อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,906,000 1,906,000

14 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนแแหลงทองเที่ยวคุงวิมาน หมู 7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลสนามไชย           4,000,000 4,000,000

15 โครงการจดัระเบียบรานคาในที่สาธารณะ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลสนามไชย           1,300,000 1,300,000

16 โครงการกอสรางซุมประตูสูเมอืงจนัทบุรี บริเวณสะพานลอย เทศบาลต้าบลนายายอาม 
ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลนายายอาม           8,000,000 8,000,000

17 โครงการกอสรางจดุพักรถและบริการนักทองเที่ยว ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบลวังโตนด          13,000,000 13,000,000

18 โครงการกอสรางสะพานาทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนวังปอ ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.นายายอาม           2,000,000 2,000,000
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19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหิน ม.2 ต.สนามไชย เชื่อมบานนาซา
 ม.3 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลสนามไชย           2,550,000 2,550,000

20 โครงการกอสรางถนน คสล. สายตรอกยาง ม.5 ต.สนามไชย เชื่อมบานนาซา ม.3 
ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลสนามไชย           2,940,000 2,940,000

21 โครงการจดัท้าแผนการจดัการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 3 2 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           1,000,000 1,000,000

22 โครงการยอนรอยประวัติศาสตรแแหลมสิงหแ 3 2 อบต.บางกะไชย           5,000,000 5,000,000

23 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนแแหลงทองเที่ยวประวัติสาสตรแปูอมไพรีพินาศ 3 2 อบต.บางกะไชย          50,000,000 50,000,000

24 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในต้าบลเกาะเปริด 3 2 อบต.เกาะเปริด           2,000,000 2,000,000

25 โครงการจดัการปูอมไพรีพินาศร้าลึก "ร้าลึกพระบารม ี117 ปี ฉลองเมอืงจนัทแ" 3 2 อบต.บางกะไชย           1,000,000 1,000,000

26 โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล.พรอมสาลากลางน้้า ค.ส.ล.บริเวณชายหาดแหลมสิงหแหมู
 1

3 2 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           1,050,000 1,050,000

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต พรอมตีเสนจราจร ซอยบุญประกอบหมุ
 1

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           2,000,000 2,000,000

28 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีตสายคลองหมุ 1 ต.คลองน้้าเค็ม 3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           5,000,000 5,000,000

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ซอยมะเฟือง หมุ 6 ต.คลองน้้าเค็ม 3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           1,225,000 1,225,000

30 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีต (โมดิฟาย)ตอจากเดิม ถนนสาย
สุขมุวิท - แหลมสิงหแ ซอย 6 หมุ 1,3,7

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           7,000,000 7,000,000

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงขามสหกรณแ หมู 11 3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว              900,000 900,000

32 โครงการปรับปรุงขยายผิวลาดยางแบบพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีตบริเวณถนนสุขมุวิท - 
แหลมสิงหแ ซอย 8 หมุ 7

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           3,597,000 3,597,000

33 โครงการสรางสะพานจอดเรือเล็ก หมู 3 บานคลองปลาดุก 3 2 อบต.บางกะไชย           1,500,000 1,500,000

34 โครงการสรางสะพานจอดเรือเล็ก หมู 6 บานบางกะไชย 3 2 อบต.บางกะไชย           1,500,000 1,500,000

35 โครงการสรางสะพานจอดเรือเล็ก หมู 7 บานเรือแตก 3 2 อบต.บางกะไชย           1,500,000 1,500,000

36 โครงการซอมแซมสะพานทาเรืออาวหม ูหมุ 9 บานอาวหมู 3 2 อบต.บางกะไชย          10,000,000 10,000,000

37 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนภายใน ต.เกาะเปริด 3 2 อบต.เกาะเปริด           2,852,000 2,852,000

38 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 3 2 อบต.เกาะเปริด           9,965,100 9,965,100

39 โครงการกอสรางรางระบายน้้าในพื้นที่ ต.หนองชิ่ม 3 2 อบต.หนองชิ่ม           1,040,000 1,040,000

40 โครงการแหลงทองเที่ยวอาวยางอาวกระทิงวนอทุยานแหงชาติเขาแหลมสิงหแหมุ 1 3 2 อบต.บางกะไชย        100,000,000 100,000,000

41 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนแแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรแทางแผนที่ฝร่ัง หมู 1 3 2 อบต.บางกะไชย           3,000,000 3,000,000

42 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนแแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรแปุาชาฝร่ัง หมู 1 3 2 อบต.บางกะไชย           1,000,000 1,000,000
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43 กอสรางประภาคารเรือใบมดเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 หมุ 1 3 2 อบต.บางกะไชย          50,000,000 50,000,000

44 ปรับปรุงภูมทิัศนแแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรแปูอมไพรีพินาศ หมุ 1 3 2 อบต.บางกะไชย          50,000,000 50,000,000

45 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอาวกระทิงและคานเรือหมุที่ 1 บานแหลมสิงหแ ต.บางกะไชย 3 2 อบต.บางกะไชย           2,731,000 2,731,000

46 กอสรางหองน้้าสาธารณะในแหลงทองเที่ยวปูอมไพรีพินาสและเจดียแอสิรภาพ หมู 1 
ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี

3 2 อบต.บางกะไชย           2,178,000 2,178,000

47 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามคลองบางสระเกา บานลาง หมู 4 3 2 อบต.บางสระเกา           1,500,000 1,500,000

48 โครงการกอสรางประตุระบายน้้าคลองทากวาด บานลาง หมุ 4 3 2 อบต.บางสระเกา           1,000,000 1,000,000

49 โครงการติดต้ังไฟสองสวางสาธารณะ หมุ 7 บานคลองหก 3 2 อบต.เกาะเปริด           1,085,200 1,085,200

50 โครงการติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสวางชนิดกึ่งเด่ียว สูง 9 เมตร จา้นวน 22 ตน (ตามแบบกรม
ทางหลวงชนบท)

3 2 อบต.เกาะเปริด           1,085,200 1,085,200

51 โครงการกอสรางวางทอระบายน้้า ค.ส.ล.พรอมบอพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนสุขมุวิท - 
แหลมสิงหแ

3 2 เทศบาลปากน้้าแหลมสิงหแ           9,191,200 9,191,200

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพอรัสแอสฟัลทแติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 3 
แยกเขาซอยวัดคลองยายด้า ถนนสุขมุวิท - แหลมสิงหแ ซอย 22 ถนนสุขมุวิท ซอย 24 
หมู 5,6,8,9,10 9.ต.พล้ิว อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           7,470,000 7,470,000

53 โครงการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวประจา้จงัหวัดจนัทบุรี (เพิ่มประสิทิภาพความ
ปลอดภัยผิวจราจรแบบพอรัสแอสฟัลแติก พรอมฉาบผิวพาราสเลอร่ีแบบมสีี Collored 
para slurry seal) หมู 12 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี บริเวรทางเขาน้้าตกพล้ิว 
(ชวงที่ 1)

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว          21,460,000 21,460,000

54 โครงการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวประจา้จงัหวัดจนัทบุรี (เพิ่มประสิทิภาพความ
ปลอดภัยผิวจราจรแบบพอรัสแอสฟัลแติก พรอมฉาบผิวพาราสเลอร่ีแบบมสีี Collored 
para slurry seal) หมู 12 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงหแ จ.จนัทบุรี บริเวรทางเขาน้้าตกพล้ิว 
(ชวงที่ 2)

3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว          21,900,000 21,900,000

55 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน ต.เกาะเปริด 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
เกาะเปริด

          2,000,000 2,000,000

56 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีต ถนนสายญาณวิโรจนแ - แหลมสิงหแ (ชวง
ต้าบลบางสระเกา) ต้าบลบางสระเกา อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.บางสระเกา           9,049,000 9,049,000

57 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต และถนนคอนกรีต หมูที่ 1,2,3,4 
บานเกาะเปริด - บานเขาตาหนวย ต้าบลเกาะเปริด อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.เกาะเปริด           7,022,900 7,022,900

58 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต หมูที่ 5 ต้ังแตบานกา้นันสมหมาย - สะพาน
เขาตาหนวย ต้าบลเกาะเปริด อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 อบต.เกาะเปริด           6,933,300 6,933,300

59 พัฒนาน้้าตกคลองรางเป็นแหลงทองเที่ยว 3 2 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000 2,000,000
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60 อนุรักษแปุาชายเลนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชงิอนุรักษแธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม หมูที่ 6 ต้าบลหนองบัว

3 2 เทศบาลต้าบลหนองบัว           1,559,000 1,559,000

61 โครงการกอสรางส้านักงานตลาดการคาชายแดนไทย - กมัพูชา (ชองผักกาด) 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           4,800,000 4,800,000

62 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวศาลเจาแมเขาเกลือ ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน 3 2 อา้เภอโปุงน้้ารอน          20,000,000 20,000,000

63 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชงิอนุรักษแ รอบอางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ ต.ทับไทร 
อ.โปุงน้้ารอน

3 2 อา้เภอโปุงน้้ารอน          20,000,000 20,000,000

64 โครงการสรางถนนและทางจกัรยานรอบอางเกบ็น้้าคลองพระพุทธ ม.4 ม.5 และม.9 
ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน

3 2 อา้เภอโปุงน้้ารอน          10,000,000 10,000,000

65 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานแหลม ม.4 เชื่อมบานแหลมใหม ม.8และ ม.4 
บานคลองบอน ต.หนองตาคง

3 2 อบต.เทพนิมติ          15,000,000 15,000,000

66 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานบึงชนังลาง หมูที5่ -บานแหลมใหม หมูที8่ เชื่อม
ทางหหลวงแผนดิน หมายเลข 3405 บานสวนสม ต.สะตอน อา้เภอสอยดาว (ตอนที่ 2)

3 2 อบต.เทพนิมติ          13,000,000 13,000,000

67 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานบึงชนังบน ม.6 เชื่อม ม.8 ต.หนองตาคง ม.9 
ต.โปุงน้้ารอน

3 2 อบต.เทพนิมติ           7,500,000 7,500,000

68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุมยะโส ม.2 เชื่อม ม.8 บานคลองเรว 
ต.หนองตาคง

3 2 อบต.เทพนิมติ           3,250,000 3,250,000

69 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามคลองพระพุทธ ม.6 บานบึงชนังบน 3 2 อบต.เทพนิมติ          10,000,000 10,000,000

70 โครงการกอสรางพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีตสายเขาเมน - หนองกระทิง ตอนที่ 1 พรอม
ฝายน้้าลน แบบรถขามได ม.3 บานบึงชนังกลางเชื่อม ม.1 บานเนินดินแดง เชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 4032 ต.เทพนิมติร เชื่อม ม.5 บานปุาวิไล ต.คลองใหญ อ.โปุงน้้ารอน จ.
จนัทบุรี

3 2 อบต.เทพนิมติ          32,632,000 32,632,000

71 โครงการพัฒนาปรับปรุงบอน้้าพุรอน ม.6 ต.โปุงน้้ารอน อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน          20,000,000 20,000,000

72 โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต สายขางศูนยแราชการ ม.4 บานแหลม 
ต.เทพนิตร เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3405 บานสวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว

3 2 อบต.เทพนิมติ          29,044,000 29,044,000

73 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.1 สายคลองตาคง - นาจอก 3 2 อบต.โปุงน้้ารอน          13,000,000 13,000,000

74 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.4 สายเสนาราษฏรแ (บานใหม - หนองบอน) 3 2 อบต.โปุงน้้ารอน          10,000,000 10,000,000

75 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแ สายคลองคต - ส้าโรง 3 2 เทศบาลต้าบลหนองตาคง           9,900,000 9,900,000
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76 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแ สายซับตาเมา - ยุทธศาสตรแ 3 2 เทศบาลต้าบลหนองตาคง           6,600,000 6,600,000

77 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลทแ สายนาสนาดกแ - ซับมงคล - สะตอน 3 2 เทศบาลต้าบลหนองตาคง          22,000,000 22,000,000

78 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายเขาตาออน บานดงจกิ ม.5 3 2 เทศบาลต้าบลทับไทร          10,000,000 10,000,000

79 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซ.เทพพิทักษแ 1-2 มาบคลา 2 - น้้าตกคลองทับหมาก ม.6
 บานมาบคลา

3 2 เทศบาลต้าบลทับไทร           8,000,000 8,000,000

80 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโปุงน้้ารอน - สามสิบ เชื่อมตอ อบต.โปุงน้้ารอน ม.6 
ต.โปุงน้้ารอน อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลทับไทร           1,540,000 1,540,000

81 โครงการซอมผิวการจราจรถนนสายโปุงน้้ารอน - บานสามสิบ ม.6 ต.โปุงน้้ารอน 
อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน           2,700,000 2,700,000

82 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยภูภาบุรี ม.1 ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี 3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน           3,750,000 3,750,000

83 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูภาบุรี - ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร 
ม.1  ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน          13,700,000 13,700,000

84 โครงการซอมบ้ารุงผิวทางโดยการ Over Lay พาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต (Para 
Asphaitic Concrete) ถนนซอยบานวังกระแพร ม.2 ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน           2,710,000 2,710,000

85 โครงการซอมบ้ารุงผิวทางโดยการ Over Lay พาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต (Para 
Asphaitic Concrete) ถนนสายชะแมบ - คลองขวาง ม.6-7 ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.
จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน           3,870,000 3,870,000

86 โครงการซอมบ้ารุงผิวทางโดยการ Over Lay พาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต (Para 
Asphaitic Concrete) ซอยหนองตาต่ิง ม.3  ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน          14,870,000 14,870,000

87 โครงการซอมบ้ารุงผิวทางโดยการ Over Lay พาราแอสฟัลทแติกคอนกรีต (Para 
Asphaitic Concrete) ซอยสงา - ลุงสรวง ม.1-2 ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลโปุงน้้ารอน          15,370,000 15,370,000

88 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่ีแยกบานผักกาดเขา หมูบานเสียมจบั 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,656,900 1,656,900

89 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดการคาชายแดน (ชองผักกาด) 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           2,400,000 2,400,000

90 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายหนองบอน - บานใหม เชื่อมต้าบลคลองใหญเชื่อม
ต้าบลโปุงน้้ารอน

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          10,000,000 10,000,000

91 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองบอนถงึบานคลองตาเสก ต้าบล
คลองใหญ เชื่อมต้าบลโปุงน้้าอน

3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          11,000,000 11,000,000

92 โครงการกอสรางถนน คสล. บานคลองพราว 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ          19,407,000 19,407,000

หนา้ที ่38 จาก 52



แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

93 โครงการกอสรางถนน คสล.หวยตะครอ 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,473,000 1,473,000

94 โครงการกอสรางถนน คสล. สายผักกาด - ปุายาง 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           8,823,000 8,823,000

95 โครงการกอสรางถนนลาดยางเขาเสือมอบ - คลองตาเสกเชื่อม ต้าบลโปุงน้้ารอน 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           6,000,000 6,000,000

96 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนากองรอย ทพ.นย.- บานนางคืนสายจนัทรแ 3 2 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           2,943,000 2,943,000

97 โครงการพัฒนาคุณภาพของชมุชนที่พัก และแหลงทองเที่ยว ต้าบลบอเวฬุ ใหไดรับ
มาตรฐาน

3 2 เทศบาลต้าบลบอเวฬุ          15,600,000 15,600,000

98 โครงการบูรณะพระอโุบสถหลังเกาและปรับปรุงภูมทิัศนแวัดตะปอนนอยเพื่อเป็นแหลง
เรียนรูและทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

3 2 อบต.ตะปอน           5,000,000 5,000,000

99 โครงการกอสรางทาน้้าเทียบเรือทองเที่ยว วัดคงคาราม (บอ) หมูที่ 5 บานบอกลาง 
ต้าบลบอ อา้เภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี

3 2 เทศบาลต้าบลบอ           1,500,000 1,500,000

100 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเป็นถนนแอสฟัลทแติก คอนกรีต ต้าบลเกวียนหัก 3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              800,000 800,000

101 โครงการกอสรางถนน คสล. ต้าบลเกวียนหัก 3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              784,000 784,000

102 โครงการกอสรางถนน คสล. ต้าบลเกวียนหัก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 294.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,176.00 ตร.ม.

3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              823,200 823,200

103 โครงการกอสรางถนน คสล. ต้าบลเกวียนหัก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,200.00ตร.ม.

3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              840,000 840,000

104 โครงการกอสรางถนน คสล. ต้าบลเกวียนหัก ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 623.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,869.00 ตร.ม.

3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก           1,346,000 1,346,000

105 โครงการกอสรางถนน คสล. ต้าบลเกวียนหัก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 613.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,452 ตร.ม

3 2 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก           1,714,000 1,714,000

รวม  105 โครงการ                 -                     -                     -       1,092,010,300                   -   1,092,010,300    

รวมทั้งสิ้น                 -          5,000,000       10,000,000     3,220,611,300     100,913,600 3,336,524,900    

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเมืองให้ครอบคลมุทั่วถึงและได้มาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอ้มเมืองส าคัญของจงัหวดัให้เป็นเมืองน่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสงัคม

1.1 กจิกรรมหลักที่ 1 กอสรางถนน ค.ส.ล. ภายในหมูบานมั่นคงเมอืงจนัทรแพัฒนา ม.9 
ต.เกาะขวาง อ.เมอืงจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอเมอืง
จนัทบุรี

2,010,000 2,010,000           

1.2 กจิกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรถนนพรอมวางทอระบายน้้า ถนนสายนาฏศิลป-
ทรายทอง หมูที่ 11 ต.ทาชาง อ.เมอืง จงัหวัดจนัทบุรี ความยาว 1,207 เมตร

1 4 สนง.โยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

11,000,000       11,000,000         
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รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม                 -                     -         13,010,000                     -                     -           13,010,000

แผนงานที่ 3.2 พัฒนาคุณภาพชีวติและครอบครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการสง่เสริมการศึกษา อาชีพ และสวสัดิการทางสงัคม

2.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาชีพและรายได้ในลกัษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขยายผลจากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กจิกรรมยอยที่ 1.1 จติอาสา 904 พัฒนาคุณภาพชวิีตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 1 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 1,000,000 1,000,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.2 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและเสริมสรางชมุชนตนแบบดานสุขภาพ
ผูสูงอายุเพื่อความผาสุกในการด้ารงชวิีต ผานโรงเรียนผูสูงอายุ อบต.ทาชาง

1 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 750,500 750,500             

กจิกรรมยอยที่ 1.3 พัฒนารายไดใหกบับุคคลพิการจงัหวัดจนัทบุรี 1 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 1,500,000 1,500,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.4 เสริมสรางเศรษฐกจิฐานรากใหชมุชนเขมแขง็ ดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

1 4 สนง.พัฒนาชมุชนจงัหวัดจนัทบุรี 7,420,000 7,420,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.5 พัฒนาคุณภาพชวิีตสรางความเขมแขง็ของครอบครัวและชมุชนให
ย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

1 4 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยแจงัหวัดจนัทบุรี

1,965,000 1,965,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.6 สงเสริมการเล้ียงไกไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง พัฒนาสูการ
เล้ียงไกไขอนิทรียแ

1 4 สนง.ปศุสัตวแจงัหวัดจนัทบุรี 573,700 573,700             

กจิกรรมยอยที่ 1.7 ศูนยแสาธิตเศรษฐกจิพอเพียงและการทองเที่ยว ม.4 ต.แกงหางแมว 1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

           600,000 600,000

กจิกรรมยอยที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพหมูบานเศรษฐกจิพอเพียง 1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

           100,000 100,000

กจิกรรมยอยที่ 1.9 มหกรรมชมุชนคุณธรรม ขยายเครือขายชมุชนคุณธรรม เพื่อพัฒนา
ใหคนเป็นคนดี

1 4 สนง.วัฒนธรรมจงัหวัดจนัทบุรี 1,600,000 1,600,000 3,200,000           

รวม 1 โครงการ 9 กิจกรรม                 -                     -                     -           11,558,700         5,550,500         17,109,200

แผนงานที่ 3.3 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน  
3 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิของประชาชน

3.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 เพ่ิมประสทิธภิาพความมั่นคงปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
กจิกรรมยอยที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพประชาชนในชมุชน  สถาน
ประกอบการ  สถานที่ทองเที่ยว สถานที่บริการประชาชน ใหมทีักษะในการชวยเหลือผู
ประสบภาวะฉกุเฉนิทางดานหัวใจลมเหลวเฉยีบพลันหรือหัวใจหยุดเตน

1 4 สนง.สาธารณสุขจงัหวัดจนัทบุรี 4,290,000 4,290,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่ จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

490,000 490,000             

กจิกรรมยอยที่ 1.3 สรางและพัฒนาเครือขายการแจงเตือนภัยธรรมชาติ 1 4 ศูนยแ ปภ.เขต 17 จนัทบุรี 870,000 870,000             
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กจิกรรมยอยที่ 1.4 ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธแสงเสริมดานการพัฒนาคุณภาพ
ชวิีตและเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

1 4 สนง.ประชาสัมพันธแจงัหวัด
จนัทบุรี

942,600 942,600             

3.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ

กจิกรรมยอยที่ 2.1 จดัหาและติดต้ังระบบไฟฟูาสองแสงสวางพลังงานแสงอาทิตยแ 1 4 สนง.ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดจนัทบุรี

3,840,000 3,840,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.2 ติดต้ังและใชประโยชนแจากกลอง ip camera แบบบูรณาการจงัหวัด
จนัทบุรี

1 4 ต้ารวจภูธรจงัหวัดจนัทบุรี 1,023,600 1,023,600           

กจิกรรมยอยที่ 2.3 อา้นวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนวัดหนองไทร อ.นายายอาม
 จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           8,500,000 8,500,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.4 อา้นวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนวัดโขดหอย อ.นายายอาม
 จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           7,450,000 7,450,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.5 อา้นวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนวัดนาซา อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           7,750,000 7,750,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.6 อา้นวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนมธัยมทาแคลง 
อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           9,500,000 9,500,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.7 อา้นวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนบานเจาหลาว อ.ทาใหม 
จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           8,300,000 8,300,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.8 อา้นวยความปลอดภัยบริเวณหนาศูนยแเด็กเล็กสิรินธร 6 อ.ทาใหม 
จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           9,300,000 9,300,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.9 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - 
บานตะบกเต้ีย อ.มะขาม จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           5,500,000 5,500,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.10 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012
 - บานขนุซอง อ.แกงหางแมว จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           5,700,000 5,700,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.11 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง สายจบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 -
 บานเนินจาม อ.ขลุง จ.จนัทบุรี

1 4 แขวงทางหลวงชนบทจนัทบุรี           4,500,000 4,500,000           

กจิกรรมยอยที่ 2.12 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พังงอน - 
จางวาง อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี           3,338,000            3,338,000

กจิกรรมยอยที่ 2.13 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนาคาย ตชด.
 - พังงอน อา้เภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี          15,260,000          15,260,000
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กจิกรรมยอยที่ 2.14 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โปุงน้้ารอน -
จางวาง อา้เภอโปุงน้้ารอน จงัหวัดจนัทบุรี

1 2 แขวงทางหลวงจนัทบุรี           2,646,000            2,646,000

กจิกรรมยอยที่ 2.15 รวมพลังประชาชนต้าบลชายแดนเทิดไทองคแราชนั 1 4 กองบัญชาการป้องกนัชายแดน
จนัทบุรีและตราด

             668,900 668,900             

กจิกรรมยอยที่ 2.16 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณแความมั่นคง 1 4 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจงัหวัดจนัทบุรี

           272,200 272,200             

กจิกรรมยอยที่ 2.17 พัฒนาแหลงขาวภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง 1 4 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจงัหวัดจนัทบุรี

             584,200 584,200             

กจิกรรมยอยที่ 2.18 ส่ือมวลชนสัมพันธแของ กอ.รมน.จงัหวัด จ.บ. 1 4 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจงัหวัดจนัทบุรี

             39,500 39,500               

กจิกรรมยอยที่ 2.19 เสริมสรางมวลชน สรางความรัก ความสามคัคีปรองดอง และความ
ยุติธรรมในสังคมภายในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อลดความขดัแยง

1 4 กองอา้นวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจงัหวัดจนัทบุรี

60,660 60,660               

กจิกรรมยอยที่ 2.20 เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกนัความเส่ียงใหกบัประชาชนผู
ประสบคชภัย

1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

434,500 434,500             

กจิกรรมยอยที่ 2.21 อบรมตนกลาเขมแขง็ ตอตานยาเสพติด 1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

           300,000 300,000

กจิกรรมยอยที่ 2.22 อบรมอาสาสมคัรรักษแชางปุา 1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

           300,000 300,000

กจิกรรมยอยที่ 2.23 ฝึกอบรมใหความรูชาวบานในการเฝูาระวังและดูแลชางปุา ดวยภูมิ
ปัญญาชาวบาน

1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว 500,000 500,000             

กจิกรรมยอยที่ 2.24 ฝึกอบรมชดุรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน ในการแจง
เตือน เฝูาระวังและดูแลความปลอดภัยประชาชน ในกรณีชางปุาออกหากนิในชมุชน

1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว 100,000 100,000             

กจิกรรมยอยที่ 2.25 จดัหา วัสดุ อปุกรณแในการเฝูาระวังและแกไขปัญหาชางปุาออกหากนิ 1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว 500,000 500,000             

รวม 1  โครงการ 29 กิจกรรม                 -                     -                     -           94,591,600         8,368,560       102,960,160

แผนงานที่ 3.4 สง่เสริมและพัฒนาสขุภาวะของประชาชนทุกช่วงวยั
4 โครงการสง่เสริมและพัฒนาสขุภาวะของประชาชนทุกช่วงวยั

4.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสขุ การศึกษา อาชีพ และสวสัดิการทางสงัคม

กจิกรรมยอยที่ 1.1 รณรงคแปูองกนัและแกไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 สนง.สาธารณสุขจงัหวัดจนัทบุรี 2,900,600 2,900,600 5,801,200           

กจิกรรมยอยที่ 1.2 ยกระดับและพัฒนาระบบบริการทางการแพทยแเพื่อเพิ่มคุณภาพชวิีต
ประชาชนจงัหวัดจนัทบุรี

1 4 สนง.สาธารณสุขจงัหวัดจนัทบุรี 16,011,100 16,011,100         

กจิกรรมยอยที่ 1.3 เด็กจนัทแฉลาด สุขภาพดี 1 4 สนง.สาธารณสุขจงัหวัดจนัทบุรี 6,903,600 3,366,100 10,269,700         
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กจิกรรมยอยที่ 1.4 เมอืงจนัทแพันปี วิถไีทย เนื่องในวันอนุรักษแมรดกไทย จงัหวัดจนัทบุรี 1 4 สนง.วัฒนธรรมจงัหวัดจนัทบุรี 1,000,000 1,000,000           

กจิกรรมยอยที่ 1.5 ฝึกอบรมใหความรูดานอาชพีแกประชาชนในเขตอา้เภอเมอืงจนัทบุรี 1 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอเมอืง
จนัทบุรี

           500,000 500,000

กจิกรรมยอยที่ 1.6 พัฒนาศักยภาพและพลังผูสูงอายุ 1 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 4,200,000 4,200,000           

รวม 1 โครงการ  5  กิจกรรม                 -                     -                     -           25,815,300       11,966,700         37,782,000

รวม  4  โครงการ 5 กิจกรรม                 -                     -         13,010,000       131,965,600       25,885,760       170,861,360

โครงการกระทรวง กรม -                    

1 โครงการกอสรางถงัน้้าใสและวางระบบทอประปาเสริมประสิทธิภาพการจายน้้า การ
ประปาสวนภูมภิาคสาขาจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

40,000,000 40,000,000 80,000,000         

2 โครงการงานปรับปรุงทอน้้าดิบสถานีสูบน้้าแรงต้่าบานลาวถงึสถานีจายน้้าปากแซง 
ต้าบลพลับพลา อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

24,000,000         24,000,000       48,000,000         

3 โครงการงานวางทอขยายเขตจา้หนายน้้าเสริมแรงดัน จากปั้มบางจาก (แยกวัดเกาะ
ตะเคียน) ถงึหมูบานสินภักดี ต้าบลหนองบัว อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

10,000,000         10,000,000       20,000,000         

4 โครงการงานวางทอประปาเสริมแรงดันน้้า บริเวณสุขมุวิทเชื่อมถนนตรีรัตนแ เรียบถนน
คลองภักดีร้าไพ อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

20,000,000         20,000,000       40,000,000         

5 โครงการวางทอขยายเขตจา้หนายน้้าเสริมแรงดัน บริเวณสามแยกอสิเทิรแน ถงึสามแยก
เนินวง ถนนทาแฉลบ อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

16,000,000         16,000,000       32,000,000         

6 โครงการงานวางทอขยายเขตจา้หนายน้้าเสริมแรงดัน บริเวณถนนสุขมุวิทจากคลองราง
น้้าบน ถงึแยกศักด์ิชยั ต้าบลพลับพลา อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

21,000,000         21,000,000       42,000,000         

7 โครงการงานวางทอเสริมแรงดันน้้าบริเวณถนนภักดีร้าไพ เชื่อมถนนตรีรัตนแ-ถนนญาณ
วิโรจนแ อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

1 4 การประปาสวนภูมภิาคสาขา
จนัทบุรี

25,000,000         25,000,000       50,000,000         

8 โครงการสรางการรับรูพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือผูประสบปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรม

1 4 สนง.ยุติธรรมจงัหวัดจนัทบุรี 23,200 23,200               

9 โครงการชมุชนปลอดภัยไร้อาชญากรรมและยาเสพติด 1 4 สนง.ยุติธรรมจงัหวัดจนัทบุรี 248,350 248,350             

รวม   9  โครงการ                 -                     -                     -         156,271,550     156,000,000       312,271,550

โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

1 โครงการกอสรางสนามกฬีากลาง (ฟุตบอล) หมูที่ 4 ต้าบลคลองพลู (โรงเรียนคลองพลู
วิทยา)

3 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอ
เขาคิชฌกฏู

1,200,000 1,200,000           

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปูองกนัอาชญากรรมแกนักทองเที่ยวติดต้ังกลองวงจรปิด 
(CCTV) ภายในพื้นที่ อา้เภอเขาคิชฌกฏู

3 4 อา้เภอเขาคิชฌกฏู 8,000,000 8,000,000           
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3 โครงการปรับปรุงยกระดับทางเทาบริเวณถนนมหาราช (ชวงที่ 1) 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี 8,048,000 8,048,000

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร ถนนมหาราช 
(ชวงที่ 1)

3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี 5,631,000 5,631,000

5 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติและสนามเด็กเลนสรางปัญญา 3 4 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว 3,595,000 3,595,000           

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลทแติกคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร ถนนมหาราช 
(ชวงที่ 1)

3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี 5,631,000 5,631,000

7 โครงการปรับปรุงยกระดับทางเทาบริเวณถนนมหาราช (ชวงที่ 1) 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี 8,048,000 8,048,000

8 โครงการกอสรางกา้แพงรอบสระประปา ม.13 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 4 เทศบาลต้าบลชางขาม            500,000 500,000

9 โครงการหอกระจายขาวประจา้หมูบาน ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบล
กระแจะ

           750,000 750,000

10 โครงการหอกระจายขาวประจา้หมูบาน ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบล
กระแจะ

           750,000 750,000

11 โครงการเปล่ียนทอเมนหลักระบบประปาหมูบาน ม.3 ต.วังใหม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 4 องคแการบริหารวนต้าบลวังใหม           2,000,000 2,000,000

12 โครงการขยายระบบประปาหมูบาน บริเวณบานทาแคลง ม.7 - บานปากตะโปน ม.4 
บานสนามไชย ม.5 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาลต้าบลสนามไชย           2,000,000 2,000,000

13 โครงการจดัสวัสดิการเบี้ยความพิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           1,308,000            1,308,000

14 โครงการเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ          13,117,200          13,117,200

15 โครงการศูนยแพักพิงผุสูงอายุต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           3,000,000            3,000,000

16 โครงการคาเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลหนอง
ชิ่ม

          6,600,000            6,600,000

17 โครงการกอสรางศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลหนอง
ชิ่ม

         10,000,000          10,000,000

18 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหแเบี้ยยังชพีผุสูงอายุ 3 4 อบต.เกาะเปริด           4,688,400            4,688,400

19 โครงการสงเคราะหแผูสูงอายุ 3 4 อบต.บางกะไชย           3,606,000            3,606,000

20 โครงการติดต้ังกลอง CCTV 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           1,000,000            1,000,000

21 โครงการจดัต้ังศูนยแกูชพี กูภัยและฝึกอบรมอาสาสมคัรเฝูาระวังทางทะเล 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           5,208,300            5,208,300

22 โครงการกอสรางสวนสาธารณะหนองตาพุฒ หมู 4 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000            2,000,000

23 โครงการกอสรางสนามกฬีาบริเวณที่สาธารณประโยชนแ (เนินขดุทรัพยแ) หมู 1 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           5,000,000            5,000,000

24 โครงการกอสรางสนามกฬีา อเนกประสงคแบริเวณหนา รพ.สต.ต้าบลพลับพลา หมู 2 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000            1,000,000

25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 (พระยืน) 3 4 ทม.จนัทบุรี           6,345,000            6,345,000

26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาสองสวางชนิดโคม LED ถนนมหาราช 3 4 ทม.จนัทบุรี           2,800,000            2,800,000
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27 โครงการติดต้ังเสาไฟฟูา Hight Mass ในเขตเทศบาลเมอืงจนัทนิมติ ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง 
จ.จนัทบุรี

3 4 ทม.จนัทนิมติ           5,750,000            5,750,000

28 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร หมู 1-10 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000            2,000,000

29 โครงการติดต้ังกลองวงจรปิด หมู 1-10 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000            2,000,000

30 โครงการติดต้ังสัญณานไฟจราจรส่ีแยกทุงขนาน (ไฟแดง) ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.
จนัทบุรี

3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          1,000,000 1,000,000           

31 โครงการกอสรางวงเวียนส่ีแยกทุงขนาน ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลทุง
ขนาน

          1,000,000 1,000,000           

32 โครงการกอสรางทอระบายน้้าในผิวจราจร และปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลทแติก
คอนกรีตซอยอทุิศเชื่อมถนนคลองขดุ

3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี           4,208,000            4,208,000

33 โครงการปรับปรุงยกระดับทางเทา ถนนมหาราช ชวงที่ 2 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี           8,701,000            8,701,000

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีตถนนมหาราช ระยะที่ 3 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี           1,441,000            1,441,000

35 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีตถนนมหาราช ระยะที่ 4 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี           3,878,000            3,878,000

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทแติกคอนกรีตถนนมหาราช ระยะที่ 5 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทบุรี           1,703,000            1,703,000

37 โครงการกอสรางประปาหมูบาน หมูที่  9 3 4 อบต.คลองนารายณแ           1,800,000            1,800,000

38 โครงการปูองกนัและรักษาความปลอดภัย ใหแกนักทองเที่ยว (ติดต้ังกลองวงจรปิด 
(CCTV)) ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาทต้าบลสนามไชย           9,036,700 9,036,700           

39 โครงการปูองกนัและแกไขปัญหายาเสพติด กจิกรรมติดต้ังกลองโทรทัศนแวงจรปิด (CCTV)
 ม.1,2,7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาลต้าบลนายายอาม           2,000,000 2,000,000           

40 โครงการติดต้ังกลองวงจรปิด CCTV ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 4 อบต.นายายอาม           2,000,000 2,000,000           

41 โครงการกอสรางอาคารปูองกนัและบรรเทาสาธารณะภัย ต.ชางขาม อ.นายายอาม 
จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,100,000 1,100,000           

42 โครงการขยายแนวเขตไฟฟูาตามเสนทางคลองสงน้้าชลประทาน 3 4 อา้เภอโปุงน้้ารอน          10,000,000 10,000,000         

43 โครงการขยายเขตไฟฟูากอสรางโรงสูบน้้าพรอมใช ม.7 บานหนองกก 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลเทพ
นิมติ

          2,000,000 2,000,000           

44 โครงการปรับปรุงระบบทอน้้าประปาในหมูบาน ม.4 บานแหลม 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลเทพ
นิมติ

          3,125,000 3,125,000           

45 โครงการกอสรางสนามกฬีากลางระดับอา้เภอ พื้นที่ของเทศบาล ม.2 ต.โปุงน้้ารอน 
อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาลโปุงน้้ารอน          25,000,000 25,000,000         

46 โครงการขยายไฟฟูาตลาดชายแดนเมอืง 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           3,067,000 3,067,000           

47 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูา 4 เสน สายหนองบอน - มะรุม 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           
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48 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูา 4 เสน สายหนองบอน - วังขอม 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

49 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูา 4 เสน สายหนองบอน -เสนาราษ 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

50 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูา 4 เสน สายหนองบอน - คลองตาเสก 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

51 โครงการขยายไฟฟูาสายหนองบอน - วังขอน 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           2,000,000 2,000,000           

52 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูาซอยบานปุาวิไล 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

53 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต้่า ซอยวังวัด 3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           2,500,000 2,500,000           

54 โครงการติดต้ังกลองวงจรปิด (CCTV) ภายในต้าบลเทพนิมติ 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลเทพ
นิมติ

          2,000,000 2,000,000           

55 โครงการพัฒนาศักยภาพการปูองกนัอาชญากรมแกนักทองเที่ยว ติดต้ังกลองวงจรปืด 
(CCTV) ภายในพื้นที่ อ.เขาคิชฌกฏู

3 4 อา้เภอเขาคิชฌกฏู
สภ.ขาคิชฌกฏู

          8,000,000 8,000,000           

56 โครงการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ม.4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกฏู 3 4 เทศบาลต้าบลชากไทย           4,198,000 4,198,000           

57 โครงการกอสรางสนามกฬีากลาง (ฟุตบอล) ม.4 ต.คลองพลู (โรงเรียนคลองพลูวิทยา) 3 4 เทศบาลต้าบลคลองพลู           1,200,000 1,200,000           

58 โครงการผันน้้าจากฝายน้้าลนบานหนองบอน มาที่ระบบประปาระยะทางประมาณ 1,000
 เมตร

3 4 เทศบาลต้าบลคลองใหญ           1,000,000 1,000,000           

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล 3 4 ทต.หนองบัว          10,000,000 10,000,000

60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้้ารางวี ถ.จนัทนิมติ 5 (ระยะที่ 1) 
ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี

3 4 ทม.จนัทนิมติ          20,176,000 20,176,000

61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังหมูบานหอมสวัสด์ิ ม.7 ต.จนัทนิมติ 
อ.เมอืง จ.จนัทบุรี

3 4 ทม.จนัทนิมติ           2,500,000 2,500,000

62 โครงการขยายถนน 4 ชองการจราจรสามแยกโรงน้้าแขง็ – โรงเรียนลาซาล ต.พลับพลา 
อ.เมอืงจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

3 4 ทต.พลับพลานารายณแ          45,000,000 45,000,000

63 ติดต้ังกลอง (CCTV) ภายในเขต ต.เกาะเปริด 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบล
เกาะเปริด

             999,900 999,900

64 ติดต้ังไฟสองสวางถนนสองพี่นองแหลมประดู 3 4 อบต.บางกะไชย           1,000,000 1,000,000

65 โครงการขยายประปา ต.บางสระเกา 3 4 อบต.บางสระเกา           1,000,000 1,000,000

66 โครงการขดุลอกสระน้้าประปาหมูบาน ม.16 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง              600,000 600,000

67 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ ม.17 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง           4,500,000 4,500,000

68 โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมซอย 8 - ซอย 7 ม.16 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลขนุซอง              750,000 750,000

69 โครงการติดต้ังไฟฟูาสองสวางขางทาง สายสวนหลวง ม.1 ต.สามพี่นอง อ.แกงหางแมว 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลสามพี่
นอง

          2,000,000 2,000,000

70 โครงการพัฒนาแหลงน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าด่ืมสะอาดใหกบัโรงเรียนบานวังอแีอน 3 4 เทศบาลต้าบลพวา           1,385,000 1,385,000

71 โครงการพัฒนาแหลงน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าด่ืมสะอาดใหกบัโรงเรียนบานเนินจา้ปา 3 4 เทศบาลต้าบลพวา           1,385,000 1,385,000
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72 โครงการพัฒนาแหลงน้้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้้าด่ืมสะอาดใหกบัโรงเรียนบานคลองครก 3 4 เทศบาลต้าบลพวา              952,000 952,000

73 โครงการกอสรางวางทอระบายน้้า ค.ส.ล.บริเวณขางบานนายโกมล มาแกว หมู 10 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           1,050,000 1,050,000

74 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง หมู2,7,8,9 และ 11 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           3,307,500 3,307,500

75 โครงการกอสราง ค.ส.ล.บริเวณซอยปูาอุย หมู 6 3 4 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ           1,869,000 1,869,000

76 โครงการกอสรางลานกฬีาอเนกประสงคแบริเวณสนามกฬีาชายหาดแหลมสิงหแ หมูที่ 1 
อา้เภอแหลมสิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 4 อบจ.จนัทบุรี 12,719,200 12,719,200

77 โครงการกอสรางสนามกฬีาระดับต้าบล ต้าบลเขาบายศรี อา้เภอทาใหม 
จงัหวัดจนัทบุรี

3 4 อบจ.จนัทบุรี 19,000,000 19,000,000

78 โครงการปรับปรุงทางหลวงผานยานชมุชนทางหลวงหมายเลข 3 ฝ่ังทางดานตะวันตกส่ี
แยกเขาจนัทบุรี หมู 1 ถงึ กม.288+372 อา้เภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

3 4 อบจ.จนัทบุรี 20,000,000 20,000,000

79 โครงการกอสรางลานคอนกรีตพรอมสนามฟุตซอลและโครงหลังคาคลุมสนาม 3 4 อบจ.จนัทบุรี 13,090,000       13,090,000

80 โครงการปูองกนัและรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ติดต้ังกลองวงจรปิด (CCTV)
 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 4 ทต.สนามไชย         9,036,700 9,036,700

81 โครงการและแกไขปัญหายาเสพติดกจิกรรมติดต้ังกลองวงจรปิด (CCTV) 
หมูที่ 1,2,7 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

3 4 ทต.นายายอาม         2,000,000 2,000,000

82 โครงการติดต้ังกลองวงจรปิด (CCTV) ต.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 4 อบต.นายายอาม         2,000,000 2,000,000

83 โครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญ ม.5 ต.ขนุซอง อ.แกงหางแมว 3 4 อบต.ขนุซอง         4,500,000 4,500,000

84 โครงการกอสรางถนน คสล.ถ.จนัทนิมติ 5 (ระยะที่ 1) ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ           8,912,000 8,912,000           

85 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้้าและรางวี ถ.จนัทนิมติ 5 (ระยะที่ 1) 
ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ          20,176,000 20,176,000         

86 โครงการปรับปรุงยานชมุชน ถ.ตรีรัตนแ ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ          44,600,000 44,600,000         

87 โครงการปรับปรุงยานชมุชนถนนริมน้้า ต.จนัทนิมติ อ.เมอืงจ.จนัทบุรี 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ          77,500,000 77,500,000         

88 โครงการกอสรางถนนสายเลียบคลองดาวเรือง ม.11 ต.พลับพลา (แผนชมุชนยอยที่ 8) 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           3,020,000 3,020,000           

89 โครงการกอสรางสะพานพรอมฝาย ซอย 8 ม.8 (บานลุงหลวน) (แผนชมุชนยอยที่ 8) 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           1,200,000 1,200,000           

90 โครงการกอสรางถนนสายบานลาว - จนัทนิมติ (เทศบาลซอย 2 ) ม.13 ต.พลับพลา 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           4,485,000 4,485,000           

91 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทอระบายน้้าขางโรงน้้าแขง็ 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ          10,600,000 10,600,000         

92 โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร สามแยกโรงน้้าแขง็-โรงเรียนลาซาล 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ          45,000,000 45,000,000         

93 โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร สามแยกปั๊มศักด์ิชยั -ทางเขาบอเอก 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ          50,000,000 50,000,000         

94 โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณถนนสายตรีรัตนแ ม.14 ต.คลองนารายณแ 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           5,123,000 5,123,000           
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95 โครงการปรับปรุงผิวถนนสาย 3150 (ทางหลวงหมายเลข 3 แยกเกาะรงคแ - ริมน้้าจนัทบุรี
 ม.12 ต.พลับพลา

3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           6,255,200 6,255,200           

96 โครงการกอสรางรางระบายน้้าคลองตะเฆ ออกสานโปุงแรด (รางยู) ขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 1 (แผนชมุชนยอยที่ 1)

3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           1,200,000 1,200,000           

97 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพักสายดอนตาล หมูที่ 12,13 ต.พลับพลา 
อ.เมอืงจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา          10,482,000 10,482,000         

98 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพัก ซอยเพชรดาวเรือง 1-7 ม.11 ต.พลับพลา 
(แผนชมุชนยอยที่ 8)

3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           2,310,000 2,310,000           

99 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพักสายศาลาแดงขางแคมป ม.11 ต.คลองนารายณแ 
(แผนชมุชนยอยที่ 5)

3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           3,720,000 3,720,000           

100 โครงการวางทอระบายน้้าพรอบอพักสายคลองตะเฆ (ฝ่ังบานผูใหญ) ม.13 ต.คลอง
นารายณแ

3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           3,419,000 3,419,000           

101 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพัก สายบานลาว-จนัทนิมติ ม.13 ต.พลับพลา 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           2,545,000 2,545,000           

102 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพักสายดอนตาล ม.12,13 ต.พลับพลา 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ          10,482,000 10,482,000         

103 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพัก ม.12 ต.พลับพลา 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           5,000,000 5,000,000           

104 โครงการวางทอระบายน้้าซอยรางน้้า ม.11 ต.พลับพลา (แผนชมุชนยอยที่ 8) 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           1,160,000 1,160,000           

105 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพัก หมูบาน วัดดอนตาล (แผนชมุชนยอยที่ 2) 3 4 เทศบาลพลับพลานารายณแ           1,100,000 1,100,000           

106 โครงการวางทอระบายน้้า พรอมขยายผิวจราจร ถนนอางหิน-เกาะตะเคียน ม.3,6 
ต้าบลเกาะขวาง อา้เภอเมอืง จงัหวัดจนัทบุรี

3 4 เทศต้าบลเกาะขวาง           4,040,000 4,040,000           

107 วางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอถนนสายซอย 3 เชื่อมซอย 9 
หมู 8

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,500,000 1,500,000           

108 วางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอถนนสายหลังโรงน้้าแขง็ หมู 8 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           

109 วางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอซอยสมอทอง หมู 9 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           

110 วางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอบริเวณภายในหมูบานสวน
พลับพลา หมู 9

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,500,000 2,500,000           

111 วางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอสายซอยบานนายสุรินทรแ บ้าบัด
 หมู 9

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,200,000 1,200,000           

112 โครงการกอสรางรางน้้า ค.ส.ล.จากคลองน้้าฉูเชื่อม หมู 2,3,5 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           2,000,000 2,000,000           

113 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอถนนสายโปุงแรด -
คลองนารายณแ เชื่อม หมู 1,2,3,4,5

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           
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114 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอถนนสายพลับพลา-
ดาวเรืองเชื่อม หมู 7,8,9,10

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           

115 โครงการวางทอระบายน้้าพรอมบอพักน้้า ค.ส.ล.และรางวีหลังทอถนนสายพลับพลา-
ดาวเรืองเชื่อม หมู 7,8,9,10

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           1,000,000 1,000,000           

116 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณที่สาธารณประโยชนแ(เนินขดุทรัพยแ) หมู 1 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,000,000 3,000,000           

117 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณที่สาธารณประโยชนแบริเวณปุาชาทุงวาน
เหลือง หมู 2

3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,000,000 3,000,000           

118 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณที่สาธารณประโยชนแ(หนองตาพุฒ) หมู 4 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,000,000 3,000,000           

119 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานบริเวณที่สาธารณประโยชนแ(ปุาชาทุงโปุง) หมู 5 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,000,000 3,000,000           

120 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บริเวณที่สาธารณประโยชนแ(หนองสนม) หมู 6 3 4 เทศบาลต้าบลพลับพลา           3,000,000 3,000,000           

121 โครงการกอสรางทางเดิน ค.ส.ล. 3 4 เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ           1,814,000 1,814,000           

122 โครงการสรางทอระบายน้้าพรอมทางเทาและ Overlay ถนนดวยแอสฟัลทแติกคอนกรีต 
ถ.จนัทนิมติ 2 ม.4 ต.จนัทนิมติ (ต้ังแตแยกซอยเกาะลอมชะนีปากทางเขา สนง.ทม.จนัท
นิมติ)

3 4 เทศบาลเมอืงจนัทนิมติ           6,000,000 6,000,000           

123 โครงการโรงสูบน้้าพรอมจดัซ้ือมอเตอรแสูบน้้า หมูที่ 3 บานบึงชนังกลาง 3 4 องคแการบริหารสวนต้าบลเทพ
นิมติ

          2,000,000 2,000,000           

124 โครงการฝังทอระบายน้้าริมถนนคลองหิน 2 - ถนนคลองหิน 3 ต้าบลวันยาว เทศบาลต้าบลวันยาว           1,837,000 1,837,000           

125 โครงการวางทอระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 1.20 ม. พรอมบอพักความยาวรวมไมนอยกวา
 88.00 เมตร จา้นวนบอพักไมนอยกวา 9 บอ ต้าบลเกวียนหัก

เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              830,000 830,000             

126 โครงการวางทอลอดเหล่ียมคลองน้้าฉู ซอยอดุมสามคัคี ต้าบลเกวียนหัก เทศบาลต้าบลเกวียนหัก              500,000 500,000             

127 โครงการวางทอระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. พรอมบอพักรวมระยะทางไมนอย
กวา 568.00 ม. ต้าบลเกวียนหัก

เทศบาลต้าบลเกวียนหัก           1,300,000 1,300,000           

128 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมเมอืงส้าคัญของจงัหวัดใหเป็นเมอืงนาอยูเอื้อตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิและสังคม

เทศบาลต้าบลเกวียนหัก           1,365,600 1,365,600           

129 โครงการติดต้ังกลองวงจรปิด CCTV เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปูองกนัอาชญากรรม 
และควบคุมวินัยจราจรเพื่อลดอบุัติเหตุทางถนน ต้าบลบอเวฬุ

เทศบาลต้าบลบอเวฬุ              500,000 500,000             

130 โครงการกอสรางอาคารศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน จา้นวน 2 หลัง 3 2 องคแการบริหารสวนต้าบล
ทรายขาว

          6,298,000 6,298,000           

รวม 130 โครงการ                 -                     -         82,345,900       696,981,800         2,000,000 781,327,700      

รวมทั้งสิ้น                 -                     -         95,355,900       985,218,950     183,885,760 1,264,460,610    

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยั่งยนื

แผนงานที่ 4.1 สร้างจติส านึก และองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างจติส านึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
1.1 กจิกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี MBT เพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF และผลิต

ปุยอนิทรียแ เพื่อการทองเที่ยวเชงิวิชาการเทคโนโลยีไทยแลนดแ 4.0
1 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี           2,419,600 2,419,600           

1.2 กจิกรรมหลักที่ 2 เพาะขยายพันธุแกุงทะเลและหอยชกัตีน สัตวแน้้าประจา้ถิ่นเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและทดแทนสัตวแน้้าชายฝ่ังในธรรมชาติใหมคีวามสมดุลและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในจงัหวัดจนัทบุรี

1 5 ศูนยแศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอนัเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

          2,000,000 2,000,000 4,000,000           

รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม                 -                     -                     -            4,419,600         2,000,000           6,419,600

แผนงานที่ 4.2 เร่งรัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบสมดุลและยั่งยนื
2 โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์

2.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสว่นร่วม
กจิกรรมยอย 1.1 โครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จงัหวัดจนัทบุรี ปี 2564

1 5 ส้านักงานจงัหวัดจนัทบุรี 3,823,000 3,823,000           

กจิกรรมยอย 1.2 สงเสริมการอนุรักษแและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและปุาชายเลนแบบมี
สวนรวม

1 5 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจงัหวัดจนัทบุรี

13,197,000       13,197,000         

กจิกรรมยอย 1.3 ปลูกไผลดโลกรอนตามความตองการของประชาชน และเพื่อรองรับ
โรงไฟฟูาชมุชนตามนโยบายรัฐบาล

1 5 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจงัหวัดจนัทบุรี

           950,000 950,000             

กจิกรรมหลักที่ 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพประชารัฐรวมใจปกปูองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 5 กองอา้นวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจงัหวัดจนัทบุรี

             953,200 953,200             

3 โครงการยกระดับการจดัการสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยในพ้ืนที่
3.1 กจิกรรมหลักที่ 1 ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธแสงเสริมดานการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
1 5 สนง.ประชาสัมพันธแจงัหวัด

จนัทบุรี
         1,392,600 1,392,600           

3.2 กจิกรรมหลักที่ 2 ปลูกพืชอาหารชาง และเพิ่มแหลงอาหารชาง เพื่อแกปัญหาชางปุาออก
หากนิ

1 5 ที่ท้าการปกครองอา้เภอสอยดาว          1,410,600 1,410,600           

3.3 กจิกรรมหลักที่ 3 ปลูกปุาทดแทน 1 5 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

           400,000 400,000

3.4 กจิกรรมหลักที่ 4 ปลูกปุาเพื่อเป็นอาหารชาง 1 5 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

           500,000 500,000

3.5 กจิกรรมหลักที่ 5 ท้าแนวกนัชางปุา 1 5 ที่ท้าการปกครองอา้เภอแกงหาง
แมว

         1,000,000 1,000,000

รวม 2 โครงการ 9 กิจกรรม                 -                     -                     -            4,776,200       18,850,200         23,626,400

รวม 3  โครงการ  11  กิจกรรม                 -                     -                     -            9,195,800       20,850,200 30,046,000        

โครงการของกระทรวง กรม -                    
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

1 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณถนนสายวังยายมกุ ต.คลองพลู
 อ.เขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

4,800,000 7,200,000 12,000,000         

2 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณหมูที่ 9 ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง 
จ.จนัทบุรี

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

4,320,000 6,480,000 10,800,000         

3 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมทะเล ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

12,200,000 18,300,000 30,500,000         

4 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมคลองตาหล่ิว ม.1 ต.จนัทเขลม อ. เขาคิชฌกฏู 
จ.จนัทบุรี

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

5,440,000 8,160,000 13,600,000         

5 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมคลองจนัตาแปฺะ ม.8 ต.จนัทเขลม อ.เขาคิชฌกฏู 
จ.จนัทบุรี.

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

7,200,000 10,800,000 18,000,000         

6 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณบานพญาลาง ม.8 เชื่อมตอ
บานทาระมาบน ม.10 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จนัทบุรี

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

4,040,000 6,060,000 10,100,000         

7 โครงการเขื่อนปูองกนัตล่ิงบานนายดวนและวัดเกาะลอย ม.4 บานเกาะลอย ต.เกาะขวาง
 อ.เมอืงจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

3,200,000 4,800,000 8,000,000           

8 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี ม.7 ต.ทาหลวง อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

19,200,000 28,800,000 48,000,000         

9 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณ ม.6 ต.ทาชาง อ.เมอืง จ.
จนัทบุรี

2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

8,000,000 12,000,000 20,000,000         

10 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงพรอมบันไดขึ้น-ลง ทาน้้า ม.4 ต.บอ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

3,200,000 4,800,000 8,000,000           

11 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี ม.2 ต.ทาหลวง อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 2 5 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จงัหวัดจนัทบุรี

19,200,000 28,800,000 48,000,000         

12 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าชางปุา เขาแร หมูที่ 1 ต้าบลปะตง อา้เภอสอยดาว 
จงัหวัดจนัทบุรี

2 5 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 9,500,000 9,500,000           

13 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าชางปุา ปุาสามพันไร หมูที่ 8 ต้าบลทับชาง อา้เภอสอยดาว
 จงัหวัดจนัทบุรี

2 5 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 9,850,000 9,850,000           

14 โครงการอนุรักษแฟื้นฟูแหลงน้้าชางปุาชากทหาร หมูที่ 9 ต้าบลพวา อา้เภอแกงหางแมว 
จงัหวัดจนัทบุรี

2 5 ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 7,560,000 7,560,000           

รวม 14 โครงการ                 -                     -                     -         117,710,000     136,200,000 253,910,000      

หนา้ที ่51 จาก 52



แหลง่ 
งปม.
(8)

ยทุธศาส
ตร์

ชาติ (9)

หน่วยด าเนินการ
(10)

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ
(7)

โครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน -                    

1 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กปูองกนัตล่ิง พรอมประตูระบายน้้า 
บริเวณบานนายเตือง หมูที่ 1 ต้าบลคลองน้้าเค็ม และหมูที่ 10 ต้าบลพล้ิว อา้เภอแหลม
สิงหแ จงัหวัดจนัทบุรี

3 5 เทศบาลต้าบลพล้ิว
อา้เภอแหลมสิงหแ

120,000,000 120,000,000       

2 โครงการกอสรางระบบการกา้จดัขยะแบบครบวงจร บริเวณพื้นที่เทศบาลต้าบลโปุงน้้า
รอน ม.7 ต.ทับไทร อ.โปุงน้้ารอน จ.จนัทบุรี

3 5 เทศบาลโปุงน้้ารอน          50,000,000 50,000,000         

3 โครงการกอสรางกา้แพงกนัตล่ิงริมคลองพังราด หมู 1 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 5 เทศบาลต้าบลชางขาม           1,595,000 1,595,000

4 โครงการกอสรางเขื่อนเรียงหินใหญ ม.8 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 5 เทศบาลต้าบลชางขาม           3,619,000 3,619,000

5 โครงการกอสรางเขื่อนเรียงหินใหญ ม.10 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 5 เทศบาลต้าบลชางขาม           2,925,000 2,925,000

6 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองบ้าบัดน้้า 3 5 เทศบาลต้าบลพล้ิว           5,000,000            5,000,000

7 โครงการจดัหาเตาเผลขยะไรมลพิษ ประหยัดพลังงาน 3 5 เทศบาลต้าบลพล้ิว           5,500,000            5,500,000

8 โครงการจดัหาที่ทิ้งขยะรวมของ อปท.ในเขตอา้เภอแหลมสิงหแ 3 5 เทศบาลต้าบลพล้ิว          20,000,000          20,000,000

9 โครงการพัฒนาระบบกา้จดัขยะมลูฝอยอยางย่ังยืน 3 5 เทศบาลต้าบลปากน้้าแหลมสิงหแ          15,880,000          15,880,000

10 โครงการกอสรางเตาเผาขยะแบบไรควันไรกล่ิน 3 5 อบต.บางสระเกา              800,000              800,000

11 โครงการกอสรางเตาเผาขยะไรมลพิษ ม.8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี 3 5 อบต.วังโตนด           5,000,000 5,000,000

12 โครงการกอสรางร้ัวกนัชาง 3 5 เทศบาลต้าบลพวา          87,100,000 87,100,000

13 โครงการกอสรางร้ัวกนัชางพวาโมเดล 3 5 เทศบาลต้าบลพวา          15,545,000 15,545,000

14 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณบานปึก ม.7 ต.วังแซม 3 5 เทศบาลต้าบลวังแซม          18,000,000 18,000,000

15 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณวัดน้้ารัก ม.2 
ต.ทาหลวง

3 5 เทศบาลต้าบลทาหลวง           9,000,000 9,000,000

16 โครงการกอสรางเขื่อนปูองกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแมน้้าจนัทบุรี บริเวณ ม.7 ต.ทาหลวง 3 5 เทศบาลต้าบลทาหลวง          25,000,000 25,000,000

17 โครงการจดัท้าผนังกั้นน้้าคอนกรีต ต้าบลเกวียนหัก ยาว 400 ม. 3 5 เทศบาลต้าบลเกวียนหัก           2,000,000 2,000,000

18 โครงการกอสรางเรียงหินยาแนวรองน้้าสาธารณะ หมู 6 ต.คลองน้้าเค็ม 3 2 เทศบาลต้าบลพล้ิว           3,000,000 3,000,000

รวม 18 โครงการ                 -                     -                     -         389,964,000                   -   389,964,000      

รวมทั้งสิ้น                 -                     -                     -         516,869,800     157,050,200 673,920,000      

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ ส้านักงานจงัหวัดจนัทบุรี       9,000,000        9,000,000        9,000,000          9,000,000         9,000,000 45,000,000        

รวมทั้งสิ้น (4 ประเด็นการพัฒนา)       9,000,000   1,040,298,300   1,743,297,200   11,060,353,200   2,220,776,110 16,073,724,810  
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาต ิ

แผนงาน 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
2.  ความสอดคล้องแผน
ระดับชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม พัฒนา
องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตร รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนา
ภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
กลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
แนวทางพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมือง
รอ้นแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจ้าหน่าย 

มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ด้านการเกษตร สนับสนุนภาค
ตะวันออกให้เป็น “มหานครผลไม้โลก” ที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ้าปี ในปี พ.ศ. 
2560 เท่ากับ138,443 ล้านบาท โดยมีมูลค่าภาคเกษตร จ้านวน 80,326 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าภาคเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรีสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ มีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของ
จังหวัด อาทิ ทุเรียน ล้าไย มังคุด ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยในปี 
2562 มีผลผลิตรวมประมาณ 968,703 ตัน มีมูลค่ารวมประมาณ 74,105 ล้าน
บาท เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศ
เหมาะสม และมีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ จึงมีความ
ต้องการใช้น้้าในปริมาณมาก และความต้องการเพ่ิมข้ึนทุกปี เพราะการขยายตัว
ทางภาคเกษตร ประกอบกับปัญหาความไม่สามารถเก็บกักน้้าและการรวมน้้า
จากแหล่งน้้าธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขาดการพัฒนาแหล่งน้้า หรือ
การบริหารจัดการน้้าอย่างมีแบบแผน ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงฤดูกาล สภาพ
อากาศ หรือการกระจายน้้าไม่สม่้าเสมอ รวมทั้งการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้้าผิว
ดิน เนื่องจากภูมิประเทศท่ีไม่เอ้ืออ้านวยต่อการกักเก็บน้้า พื้นที่มีความลาดชันสูง 
ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับท้าการเกษตรเป็นประจ้าทุกปี 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เพราะแหล่งกักเก็บน้้ามีไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็น
แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีจึงมีความจ้าเป็นต้องพัฒนา
แหล่งน้้า และเพ่ิมศักยภาพแหล่งน้้าที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้้าได้มากข้ึน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้้าให้เพียงพอส้าหรับใช้ในภาคเกษตร และการอุปโภค/
บริโภค ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ี 
2. เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรของจังหวัดให้เพ่ิมสูงขึ้น 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพ่ิมข้ึน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (ข้อมูลฐานปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าอ่างเก็บน้้าทุ่งเพล ต้าบลฉมัน 

อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมหลักที ่2 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลปัถวี อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลวังสรรพรส อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  



145 
หัวข้อ รายละเอียด 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลพลับพลา อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที่ 6 ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต้าบลจันทเขลม อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที ่7 ขุดลอกสระสาธารณะทุ่งอ้ายด้า บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 ต้าบลฉมัน 
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที่ 8 ขุดสระเก็บน้้าสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว 
ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที ่9 ขุดสระน้้าหนองมะหาด หมู่ที่ 1 ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมหลักที่ 10 การตรวจวัดปริมาณน้้าแบบทันทีเพ่ือการบริหารจัดการน้้าใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าอ่างเก็บน้้าทุ่งเพล ต้าบลฉมัน 
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ปรับปรุงสันเขื่อน เพ่ือเพ่ิมปริมาตรการกักเก็บ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ปรับปรุงอาคารทางระบายน้้า 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    15,000,000 15,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ โครงการชลประทานจันทบุรี 
7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลปัถวี อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดหาระบบสูบส่งน้้าโดยใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ต้าบลปัถวี อ้าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    2,622,700 2,622,700 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลวังสรรพรส อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  



146 
หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดหาระบบสูบส่งน้้าโดยใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ต้าบลวังสรรพรส 
อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ 
งบประมาณ  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,988,000 1,988,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จัดหาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 1 ระบบ 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,417,000 1,417,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบสูบส่งน้้า โดยใช้ไฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ต้าบลพลับพลา อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
งบประมาณ  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,792,700 1,792,700 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.6 กิจกรรมหลักที่ 6 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 6 ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต้าบลจันทเขลม อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต้าบลจันทเขลม อ้าเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้้าได้ 71,008 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 
สระ (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 75,688 ลูกบาศก์เมตร) 
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งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   3,030,900  3,030,900 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.7 กิจกรรมหลักที่ 7 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 7 ขุดลอกสระสาธารณะทุ่งอ้ายด้า บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 ต้าบลฉมัน 
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 7.1 ขุดลอกและขยายสระสาธารณะทุ่งอ้ายด้า หมู่ที่ 3 บ้านฉมัน 
ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้้าได้ 207,189 ลูกบาศก์เมตร 
จ้านวน 1 สระ (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 241,619 ลูกบาศก์เมตร) 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   9,414,000  9,414,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.8 กิจกรรมหลักที่ 8 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 8 ขุดสระเก็บน้้าสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว 
ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ขุดสระเก็บน้้าสาธารณะหนองแฟบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดิน
เหนียว ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดความกว้าง(ก้น) 60 
เมตร ความยาว(ก้น) 134 เมตร ความลึก 5 เมตร ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้้าได้ 
60,032.50 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 สระ (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 40,913 
ลูกบาศก์เมตร) 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   1,644,200  1,644,200 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.9 กิจกรรมหลักที่ 9 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 9 ขุดสระน้้าหนองมะหาด หมู่ที่ 1 ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 9.1 ขุดสระน้้าหนองมะหาด หมู่ที่ 1 ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ขนาดความกว้าง (ก้น) 33.00 เมตร ความยาว (ก้น) 122.00 
เมตร ความลึก 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 38,034.00 ลูกบาศก์เมตร 
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จ้านวน 1 สระ 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   1,534,600  1,534,600 
สว่นราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
7.10 กิจกรรมหลักที่ 10 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 10 การตรวจวัดปริมาณน้้าแบบทันทีเพ่ือการบริหารจัดการน้้าใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    8,000,000 8,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน - หน่วยรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการชลประทานจันทบุรี 
2. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 15,623,700 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 30,820,400 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. ขุดลอกและขุดขยายสระน้้าสาธารณะ จ้านวน 4 แห่ง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าอ่างเก็บน้้า จ้านวน 1 แห่ง 
3. พัฒนาระบบสูบส่งน้้า จ้านวน 4 ระบบ 
4. ระบบการตรวจวัดปริมาณน้้าแบบทันที จ้านวน 1 ระบบ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่มีแหล่งน้้าที่พอเพียงส้าหรับใช้ในการเกษตร 
และอุปโภค-บริโภค 
2. ลดพื้นที่และความรุนแรงจากการขาดแคลนน้้า ท้าให้ประชาชนมีรายได้จาก
การขายผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาต ิ

แผนงาน 1.1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร 
2.  ความสอดคล้องแผน
ระดับชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม พัฒนา
องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตร รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนา
ภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
กลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
แนวทางพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมือง
ร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจ้าหน่าย 

มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ด้านการเกษตร สนับสนุนภาค

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ตะวันออกให้เป็น “มหานครผลไม้โลก” ทีม่ีคุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  
จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ้าปี ในปี พ.ศ. 

2560 เท่ากับ138,443 ล้านบาท โดยมีมูลค่าภาคเกษตร จ้านวน 80,326 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าภาคเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรีสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ มีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของ
จังหวัด อาทิ ทุเรียน ล้าไย มังคุด ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยในปี 
2562 มีผลผลิตรวมประมาณ 968,703 ตัน มีมูลค่ารวมประมาณ 74,105 ล้าน
บาท  

ประกอบกับการพัฒนาเส้นทางคมนามคมในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรียังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่และที่มีอยู่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจภาคเกษตร รวมถึงการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงการขนส่ง 
การเดินทางไปยังพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ท้าให้การเดินทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปอย่างยากล้าบากและอาจได้รับความเสียหาย
หรือสูญเสียโอกาสในการจ้าหน่ายพืชผลทางการเกษตรได้ทันเวลารวมทั้ง
ประชาชนอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนนและเกิดความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร จึงควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง สิ่งอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
และประหยัดค่าใช้จ่าย 
2. เพ่ือพัฒนาทางหลวงสายหลักและสายรองในจังหวัดจันทบุรีได้รับการปรับปรุง
ได้มาตรฐานปลอดภัย 
3. เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งทั้งภาคการเกษตร และการเดินทางของประชาชน มี
ความสะดวกและปลอดภัย 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพ่ิมข้ึน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (ข้อมูลฐานปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบ้านสิ้ว - 

โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อ.เมือง, อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
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กิจกรรมหลักที่ 2  ถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.317 - เขื่อนคิรีธาร ต.ปัถวี อ.
มะขาม จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายสุขุมวิท - เขาดินแดง ต.สองพ่ีน้อง 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - 
โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อ.เมือง, อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิงเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวง
หมายเลข 3 ตอน  โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว  อ้าเภอเมือง, แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
จ้านวน 346 ต้น 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   14,148,000  14,148,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 ถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.317 - เขื่อนคิรีธาร ต.ปัถวี อ.
มะขาม จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.314 – เขื่อนคิรีธาร ต.ปัถวี 
อ.มะขาม จ.จันทบุรี กว้าง 8.00ม. ระยะทาง 4.000 กม. 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   23,400,000  23,400,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายสุขุมวิท - เขาดินแดง ต.สองพ่ีน้อง 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายสุขุมวิท - เขาดินแดง ต.สองพ่ี
น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 2.925 กม. 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    11,200,000 11,200,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
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8.  หน่วยงานด าเนินงาน - หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. แขวงทางหลวงจันทบุรี 
2. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 37,548,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 11,200,000 บาท 

11.  ผลผลิต (output) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร จ้านวน 3 
แห่ง 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว และสะดวกเพ่ิมมากข้ึน ท้าให้ลดต้นทุนในการขนส่ง และลดปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรเน่าเสีย/เสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น และสร้างรายได้ภาคการเกษตรให้จังหวัดจันทบุรีเพ่ิมมากข้ึน 
2. ลดอุบัติเหตุ การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จากการคมนาคม ของเกษตรกร
และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของภาครัฐด้านสาธารณสุขและ
ด้านอุบัติภัยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
3. ผู้บริโภคสามารถและกลุ่มผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้
ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการขยายตัว/
เชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรผู้ผลิต 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาต ิ

แผนงาน 1.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐานสากล 
2.  ความสอดคล้องแผน
ระดับชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม พัฒนา
องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตร รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  

แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
แนวทางพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมือง
ร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจ้าหน่าย 

มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ด้านการเกษตร สนับสนุนภาค
ตะวันออกให้เป็น “มหานครผลไม้โลก” ที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  

จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ้าปี ในปี พ.ศ. 
2560 เท่ากับ138,443 ล้านบาท โดยมีมูลค่าภาคเกษตร จ้านวน 80,326 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าภาคเกษตร
ของจังหวัดจันทบุรีสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ มีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ อาทิ 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ทุเรียน ล้าไย มังคุด ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยในปี 2562 มีผลผลิต
รวมประมาณ 968,703 ตัน มีมูลค่ารวมประมาณ 74,105 ล้านบาท  

นอกจากคุณภาพของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจในการยอมรับและบริโภคสินค้า องค์ประกอบส้าคัญที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพผลผลิต ได้แก่ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ 
กระบวนการแปรรูป อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการแปรรูป องค์ความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรฐานของสถานประกอบการส่งออก เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกท้ังการผลิตไม้ผลในปัจจุบันนับวันยิ่งประสบกับปัญหา
สภาวะการแข่งขันที่มีข้อก้าหนดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าท่ีเข้มงวด และ
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมทั้งการ
เกิดปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่้าในข่วงฤดูกาลผลิตเนื่องจากมีผลไม้
หลายชนิดออกกระจุกตัวในช่วงเวลาเดียวกัน ปัญหาราคาปัจจัยการผลิต 
แรงงาน และค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เกษตรกรที่ไม่ใช้
ความรู้หรือเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตก็มักจะประสบปัญหาผลผลิตไม่
มีคุณภาพ และราคาตกต่้า ประกอบกับต้นทุนปัจจัยการผลิตสูงส่งผลให้มีความ
เสี่ยงต่อการขาดทุน ขาดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น จึงมีความ
จ้าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดต้นทุน ลดการใช้
สารเคมีที่เป็นอันตราย ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ มีเสถียรภาพของราคา
ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้
เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทน
การใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นการลดต้นทุนการผลิต สร้างการยอมรับในการ
ปรับปรุงบ้ารุงดินให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและ
แปรรูปผลผลิต เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร 
2. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้านการใช้ชีวภัณฑ์/ผลิตแมลงศัตรู
ธรรมชาติเพ่ือควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและสามารถเลือกวิธีการจัดการศัตรูพืชได้
อย่างเหมาะสม ท้าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านสารเคมีได้ 
3. เพ่ือสร้างนักคัด-นักตัดทุเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการตัด-คัดแยก
ทุเรียนแก่ เพ่ือการส่งออกที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือน้านวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้
จังหวัดจันทบุรี พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัด
จันทบุรี พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในการยกระดับความสามารถการผลิตและการ
ด้าเนินธุรกิจ 



155 
หัวข้อ รายละเอียด 

5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิต สินค้าแปรรูป
ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพ่ิมข้ึน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (ข้อมูลฐานปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมย่อย 1.1 ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ด้วย
นวัตกรรม ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
งบประมาณ 2,385,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.2 การพัฒนา “ฟาร์มอัจฉริยะ” เพ่ือยกระดับมาตรฐานเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี สู่ความเป็น “มหานครผลไม้” 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.3 การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตพริกไทยด้า 
งบประมาณ 1,800,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.4 การเพ่ิมศักยภาพการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
งบประมาณ 1,470,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.5 การอนุรักษ์และส่งเสริม ปลูกและขยายพันธุ์ และสมุนไพรที่
ส้าคัญของจังหวัดจันทบุรี  
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
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กิจกรรมย่อย 1.6 การบริหารจัดการดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนในพ้ืนที่ไม้
ผล 
งบประมาณ 2,342,500 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.7 ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์/ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ือควบคุม
พืชโดยชีววิธีเพ่ือลดการใช้สารเคมี 
งบประมาณ 237,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.8 ศูนย์ปัจจัยการผลิตผลไม้แบบปลอดภัย วินิจฉัยโรคของไม้ผล
และพืชเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาการผลิตผลไม้ของจังหวัด 
งบประมาณ 2,706,700 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.9 รณรงค์ส่งเสริมการใช้ผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตไม้
ผล 
งบประมาณ 250,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.10 ลดต้นทุนในการสูบน้้าเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ 
งบประมาณ 951,050 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   4,727,500 21,799,750 26,527,250 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
1. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
4. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุร ี
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
6. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
8. ส้านักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี 

7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กิจกรรมย่อย 2.1 พัฒนาและต่อยอดโรงต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ  
งบประมาณ 653,500 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
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กิจกรรมย่อย 2.2 พัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละไร้หนามและแปรรูปสละลอยแก้ว 
งบประมาณ 321,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ศูนย์สร้างนักคัด-นักตัดทุเรียนมืออาชีพ 
งบประมาณ 4,500,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 พัฒนาขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตร 
งบประมาณ 1,080,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
งบประมาณ 800,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 เสริมสร้างอาชีพการเกษตรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
งบประมาณ 200,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,580,000 1,974,500 7,554,500 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
1. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
2. ศูนย์เกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 
3. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
4. ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

8.  หน่วยงานด าเนินงาน - หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
4. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
6. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
7. ศูนย์เกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 
8. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
9. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
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10. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
11. ส้านักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 10,307,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 23,774,250 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงบ้ารุง
ดินไม่น้อยกว่า 250 ราย มีแปลงสาธิตเรื่องการใช้สารปรับปรุงดินไม่น้อยกว่า 
500 ไร่ และลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ 
2. ได้นักคัด-นักตัดทุเรียนมืออาชีพ ที่ได้ประกาศนียบัตรจากกรมวิชาการเกษตร 
จ้านวนไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี 
3. ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปผลไม้ในจังหวัด
จันทบุรี ได้รับการยกระดับและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จ้านวน 5 ราย/กลุ่ม 
4. กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน มี
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการดิน และการผลิตไม้ผลในแปลงโดยลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช และช่วยรักษา
ความยั่งยืนของทรัพยากรดิน 
2. เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการชีวภัณฑ์ เลี้ยง และขยายพันธุ์
ศัตรูธรรมชาติ 
3. นักคัด-นักตัดทุเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ของศูนย์ฯ มีความรู้
ความสามารถในการตัด-คัดแยกทุเรียนแก่เพ่ือการส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการตัดทุเรียนแก่เพ่ือการส่งออกหลัง
การฝึกอบรม ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
4. ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปผลไม้ ในจังหวัด
จันทบุรี มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
5. ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรได้รับ
มาตรฐานสากล 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาต ิ

แผนงาน 1.3 เพ่ิมช่องทางการตลาด การจ้าหน่ายสินค้าสินค้าเกษตร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล 
2.  ความสอดคล้องแผน
ระดับชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม พัฒนา
องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตร รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  

แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมี
แนวทางพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมือง
ร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
สินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจ้าหน่าย 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ด้านการเกษตร 
สนับสนุนภาคตะวันออกให้เป็น “มหานครผลไม้โลก” ที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่าง
ครบวงจร  

จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ. 
2560 เท่ากับ 138,443 ล้านบาท โดยมีมูลค่าภาคเกษตร จ านวน 80,326 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าภาค
เกษตรของจังหวัดจันทบุรีสูงเป็นอับดับ 1 ของประเทศ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ของจังหวัด อาทิ ทุเรียน ล าไย มังคุด ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยในปี 
2562 มีผลผลิตรวมประมาณ 968,703 ตัน มีมูลค่ารวมประมาณ 74,105 ล้าน
บาท  

การท าการเกษตรในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรีนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตมี
องค์ความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในด้านการผลิตสินค้า การแปรรูปสินค้า
ที่มีคุณภาพแล้ว ด้านการตลาดก็ยังเป็นเรื่องส าคัญที่เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้
และเข้าใจเช่นกัน ประกอบกับการปัจจุบันเกษตรกรและผู้ประกอบการต้องการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการตลาด และผู้บริโภค
ต้องการความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
มากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการตลาด โดยการรักษาตลาด
เก่าและแสวงหาตลาดใหม่ จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งเสริม
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดจันทบุรีให้ทราบโดยแพร่หลาย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการในการ
เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคได้
เข้าถึงสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยในระดับราคาท่ีเป็นธรรมได้มากขึ้น  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการตลาดและสินค้าเกษตร และสินค้า
เกษตรแปรรูปของจังหวัด 
2. เพ่ือกระตุ้นการบริโภคผลไม้สด และสินค้าเกษตรกรแปรรูปคุณภาพให้มากขึ้น 
3. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานล้าไยอบแห้ง การ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจ้าหน่ายล้าไยสดและล้าไยแปรรูปของจังหวัด
จันทบุรี 
4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะ
ทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด 
พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เพ่ิมข้ึน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (ข้อมูลฐานปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ 

กิจกรรมหลักที่ 2 ศูนย์สาธิตทางการตลาด “ราชมงคล Shop Agri” เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานเกษตรในจังหวัดจันทบุรี สู่ตลาดออนไลน์ 
กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมการแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นดี
จังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการแปรรูปล้าไยอบแห้งสีทองจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 5 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการจ้าหน่าย
สินค้าทางทางการเกษตร 
กิจกรรมหลักที่ 6 ขยายฐานการตลาดผลไม้เมืองร้อนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จังหวัดจันทบุรี 
 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ 
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,000,000 5,000,000 10,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
1. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
 

7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 ศูนย์สาธิตทางการตลาด “ราชมงคล Shop Agri” เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานเกษตรในจังหวัดจันทบุรี สู่ตลาดออนไลน์ 
กิจกรรมย่อย 2.1 การพัฒนาแอพพลิชั่นศูนย์สาธิตทางการตลาด   

2.1.1 ประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย สร้างความมีส่วนร่วมหน่วยงาน 
2.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ ศูนย์สาธิตทางการตลาดฯ  
2.1.3 พัฒนาแอพพลิเคชั่นศูนย์สาธิตทางการตลาดฯ 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า 
ระบบการกระจายสินค้าเพ่ือสร้างโอกาส ระบบการขนส่งสินค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการตลาดในยุคตลาดออนไลน์  

2.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย ด้วยระบบศูนย์สาธิตทางการตลาดฯ 
2.2.2 การสร้างแบรนด์สินค้า 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ภายในประเทศ  

2.3.1 ประชาสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจให้เกิดเป็นตลาดใหม่ในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยระบบการตลาดออนไลน์ 

2.3.2 จัดบูธแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์จากกิจกรรม 1 และกิจกรรมที่ 2 
เพ่ือสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและทวนสอบการพัฒนา
ระบบตลาดนอกภูมิภาค 
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งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    5,308,000 5,308,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมการแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นดี
จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 3.1 จัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ณ สถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวม
ของจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิต
ผลไม้ปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ 1 ครั้ง 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    2,000,000 2,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
1. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 

7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการแปรรูปล้าไยอบแห้งสีทองจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที ่4.1 จัดประชุมเปิดเวทีเพื่อวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และก้าหนด
มาตรฐานสินค้าคุณภาพ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างมาตรฐานสินค้าคุณภาพ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 จัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   400,000  400,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
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7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 5 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการจ้าหน่าย
สินค้าทางทางการเกษตร 
กิจกรรมย่อย 5.1 สื่อโทรทัศน์ (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด)ประเด็นสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรจันทบุรี ด้านคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
   -  ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ 20 - 25 นาที จ้านวน 4 ตอน 
   -  ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นโทรทัศน์ 3-5 นาที จ้านวน 5 ตอน 
   -  ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ 3 สปอต/เผยแพร่ 100 ครั้ง 
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 สื่อวิทยุ (เผยแพร่ภายในจังหวัด)ประเด็นส่งเสริมความรู้, การ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาดและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
   -  ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุความยาว 25 นาที  จ้านวน 60 ครั้ง 
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 Social Media (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด) 
   -  ผลิตคลิปวิดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสินค้าเกษตร จ้านวน 5 คลิป 
เผยแพร่ผ่านทาง Social Media โดยมียอดคนเข้าถึงคลิปทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
500,000 คน 
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 สื่อกิจกรรม (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด) 
   -  กิจกรรม press tour 3 วัน 2 คืน (น้าสื่อมวลชนและผู้ดูแลเพจ จ้านวน 40 
คน เยี่ยมชมพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาดและปลอดภัย
ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของจันทบุรี) 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,252,600 1,252,600 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 

7.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 6 ขยายฐานการตลาดผลไม้เมืองร้อนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
กิจกรรมย่อย 6.1 จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตร Outdoor (เช่น ผลไม้ 
กุ้ง สินค้าอินทรีย์) จ้านวน 1 ครั้ง 20 คูหา 
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 จัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพ่ือ
เชื่อมโยงสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดจันทบุรีสู่ตลาดต่างประเทศ (ตลาดใหม่) 

6.2.1 จัดประชุมผู้ส่งออกสินค้าผลไม้สด/แปรรูป และสมุนไพร เพ่ือเตรียม
ความพร้อม จ้านวน 20 คน 

6.2.2 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและสมุนไพรที่มีศักยภาพของจังหวัด
จันทบุรีไปยังส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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6.2.3 เชิญผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือผู้แทน 
และผู้น้าเข้าจากต่างประเทศมาประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
ณ จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 7 ประเทศๆ ละ 3 คน รวม 21 คน 
กิจกรรมย่อยที่ 6.3 ประสานงานและติดตามประเมินผล 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    540,000 540,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 

7.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับการผลิตและการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที ่4.1 จัดอบรมพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า จ้านวน 1 ครั้ง 10 ราย 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 จ้างออกแบบและจัดท้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 เชื่อมโยงการจัดจ้าหน่ายสินค้าฯ โดยน้าผู้ประกอบการฯ เข้า
ร่วมงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4 ราย 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    590,000 590,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ  
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 

8.  หน่วยงานด าเนินงาน - หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดจันทบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
3. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
4. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 
5. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 5,400,500 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 14,690,600 บาท 
 



165 
หัวข้อ รายละเอียด 

11.  ผลผลิต (output) 1. เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายสินค้าโดยตรง
ให้แก่ผู้บริโภค 
2. มีช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกร 
3. มาตรฐานรับรองการผลิตล้าไยอบแห้งสีทองและบรรจุภัณฑ์คุณภาพ 
4. การจ้าหน่ายผลผลิตจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 
2. เกิดบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพ 
3. เพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

แผนงาน 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ของ

พ้ืนที่แนวชายแดน 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

จังหวัดจันทบุรีมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และได้ให้ความส าคัญกับ
การค้าชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้พัฒนาผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับ
สากลเพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศไทย รวมทั้งให้พัฒนาภาคการค้า
และการลงทุนโดยการส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภค
สินค้าภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทย ขยายตลาดการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท าธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้าง
ความมั่งค่ังให้กับประเทศไทย การพัฒนาการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงกับ
ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม โดยการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
สร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เกิดความเชื่อมโยงในการกระจายสินค้าและบริการ 

 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่แนวชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ด้านทิศตะวันออก 
(อ าเภอโปุงน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว) แนวยางประมาณ 85 กิโลเมตร โดยมี
ช่องทางการค้าชายแดน จ านวน 5 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านผักกาด จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี และจุด
ผ่อนปรนบ้านบึงชนังล่าง โดยในปี 61 มีมูลค่าการค้าชายแดน 12,341.65 ล้าน
บาท นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังสามารถขนส่งคมนาคมทางบกผ่านประเทศ
กัมพูชาไปยังประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร) และประเทศ
ลาว (ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร) จังหวัดจันทบุรีจึงมีศักยภาพในการ
พัฒนาการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ าโขง (ACMECS) รวมทั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลไม้ไปกัมพูชา
และเวียดนาม (โดยผ่านกัมพูชา) ประมาณ 10% ของผลไม้ทั้งหมดของจังหวัด 
และมีแนวโน้มสูงขึ้น ในการด าเนินการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ 
ACMECS ให้เป็นไปอย่างราบรื่นจ าเป็นต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ และมีกิจกรรม
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจุดผ่าน
แดนต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัว  
ลดต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบกเชื่อมทาง
หลวงสายหลักสายรองไปยังพ้ืนที่แนวชายแดน สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด 
ให้สามารถรองรับระบบ Logistic ของภูมิภาค ได้อย่างสมบูรณ์ 
2. เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการเดินทาง
ของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย 
3. เพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  
 

ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5 5 5 25  
6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่อ าเภอโปุงน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 

สาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถนนบายพาส - ด่านผ่าน
แดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 3 งานติดตั้งระบบสั่งการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ดิจิตอล เพื่อใช้เฝูาระวังความปลอดภัย และระบบไฟฟูาแสงสว่าง ระบบนับ/
วิเคราะห์ปริมาณจราจรพร้อมอาคารควบคุม สายแยก ทล.3193 ตลาดการค้า
ชายแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
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กิจกรรมหลักที่ 4 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317  
ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 5 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395  
ตอน ทุ่งขนาน – ทับทิมสยาม 05 อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 6 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3405  
ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
สาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านทุ่งขนาน อ.สอยดาว  
จ.จันทบุรี  
กิจกรรมย่อย 1.1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจบ.3007 แยกทาง
หลวงหมายเลข 317 - บ้านทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี กว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 1.438 กิโลเมตร 
กิจกรรมย่อย 1.2 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 
317 - บ้านทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จ านวน 74 ต้น 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   12,800,000  12,800,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
 

7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถนนบายพาส -  
ด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
งบประมาณ  บาท 

- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถนนบายพาส - ด่านผ่านแดนถาวร
บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี กว้าง 8.00 ม. ระยะทาง 3.500 
กิโลเมตร 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    18,200,000 18,200,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
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7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 3 งานติดตั้งระบบสั่งการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดดิจิตอล เพ่ือใช้เฝูาระวังความปลอดภัย และระบบไฟฟูาแสงสว่าง ระบบนับ/
วิเคราะห์ปริมาณจราจรพร้อมอาคารควบคุม สายแยก ทล.3193 ตลาดการค้า
ชายแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปุงน้ าร้อน จ.จันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   11,510,000  11,510,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
 

7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 4 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย 
ตชด. – พังงอน อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

- บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. –  
พังงอน ระหว่าง กม.39+075 - กม.43+635 ระยะทาง 3.660 กิโลเมตร 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   25,000,000  25,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
 

7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 5 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395  
ตอน ทุ่งขนาน – ทับทิมสยาม 05 อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

- พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน – ทับทิมสยาม 05 อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.4+600 – กม.8+908 ระยะทาง 4.308 กม. 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   17,100,000  17,100,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
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7.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 6 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้าน
แหลม - ทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

- ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3405 
ตอน  บ้านแหลม - ทุ่งขนาน  อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 84 ต้น 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   3,678,000  3,678,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 

1. แขวงทางหลวงจันทบุรี 
2. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 

9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งหมด แยกปีงบประมาณ 
- งบพัฒนาจังหวัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 70,088,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18,200,000 บาท 

11.  ผลผลิต (output) ถนนได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เอื้ออ านวยให้มีการติดต่อธุรกิจการค้า  
การท่องเที่ยว และการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวกมากขึ้น รองรับ
สถานการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน และทางหลวงสายรองได้รับ
การพัฒนาให้มีความพร้อมด้านความปลอดภัย จ านวน 6 เส้นทาง 

12.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจุดผ่านแดนต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. ถนนได้รับการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถเดินทาง และขนส่งผลผลิต/สินค้า 
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย 
3. โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณท่ีเป็นข้อจ ากัด และการขนส่งผลผลิต/สินค้า 
ของประชาชนเป็นปัญหามานานได้รับการปรับปรุงและเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4. ลดความเสียหายของสินค้าและลดต้นทุนในการขนส่ง รวมทั้งลดความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนค่าใช้จ่ายความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อรถยนต์ของ
ประชาชน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

แผนงาน 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ

ท่องเที่ยว 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 
 

จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มีท้ังที่ราบ ภูเขา แม่น้ า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ชายแดนติดกับ
ประเทศกัมพูชา ประกอบจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของ
ประเทศไทยซึ่งพระเจ้าตากสิมหาราชได้ยกทัพมารวมพลกู้ชาติที่จันทบุรี โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง เช่น อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ชายหาดเจ้าหลาว ชายหาดคุ้งวิมาน 
ชายหาดแหลมสิงห์ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม เป็นต้น โดยในปี 2561 
จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกว่า 2,486,465 คน มีรายได้จาก
การท่องเที่ยว 8,469.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโต
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบายและมีความสุข ซึ่งเป็นเปูาหมายของนักท่องเที่ยวทุกคน สิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ อาทิ ที่พักแรม อาหาร การบริการ สินค้าท่ีระลึก และ
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และ
ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวจะใช้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที่นั้นด้วย หากพ้ืนที่ใดสามารถอ านวย

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประทับใจก็จะท าให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการซ้ าอีก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน จังหวัดจันทบุรีมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักท้ังในประเทศและต่างประเทศและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดได้ร่วม
หารือกับภาคเอกชนให้มีเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด จึงจ าเป็นต้องพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยต้องพัฒนาด้านการ
คมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิง
เกษตรมากข้ึน เพ่ือคงสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม ปราศจากมลพิษ อันเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืน 

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุน
ให้เกิดการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เทศกาลท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการประชาสัมพันธ์จุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
จันทบุรี รวมทั้งการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในทุก
ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 

3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกสบาย เน้นการจัดบริการขนส่ง
สาธารณะที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้การเดินทางมาสู่
จังหวัดในภาคตะวันออกสะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถเดินทางไปเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 

4. ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น 
ปัญหาขยะ น้ าเสีย การจราจร ชุมชนแออัด ปัญหาสังคม อาชญากรรม ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้
เพียงพอกับความต้องการ และให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออก 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ลดต้นทุนการขนส่ง การเดินทาง และก่อให้เกิด
การค้าและการขยายตัวของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ และเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคบริการ  
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
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7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - 
แพร่งขาหยั่ง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 
กิจกรรมหลักที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจบ.5029 แยกทางหลวง
ชนบท รย.4036 - อ าเภอท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจบ.3035 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - น้ าตกอ่างเบง อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงชนบท จบ.3010 
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 6 งานไฟฟูาแสงสว่างและระบบกล้องวงจรปิด ถนนสาย จบ.6002 
บ้านสวัสดิชัย - บ้านบางกะไชย อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 7 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5027 แยก ทช.รย.4036 -  
อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 8 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5029 แยก ทช.รย.4036 -  
อ าเภอท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 9 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 
- น้ าตกอ่างเบง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 10 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 
3406 - น้ าตกเขาสิบห้าชั้น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - 
แพร่งขาหยั่ง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

- ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3249 
ตอน  เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง  อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 123 ต้น 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,788,000  5,788,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

- จัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงตู้จัดแสดงไฟเบอร์กลาส ขนาด 164x164x145 ซม. 
จ านวน 8 ตู้  

- ซ่อมแซมโครงสร้างและหลังคาของอาคารชั้นสองของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

- ซ่อมแซมพ้ืนชั้นสองของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯให้สามารถปูองกันน้ ารั่วลง
ฝูาเพดานชั้นล่างได้ 
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- ซ่อมปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนที่บริการด้านหลังตู้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม 4 จุด 
- ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาและบ่อพักน้ าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    6,950,000 6,950,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจบ.5029 แยกทางหลวง
ชนบท รย.4036 - อ าเภอท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

-  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจบ.5029 แยกทางหลวงชนบท รย.
4036 - อ าเภอท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 2.600 
กิโลเมตร 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   19,154,200  19,154,200 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจบ.3035 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - น้ าตกอ่างเบง อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  

-  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย จบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 
317 – น้ าตกอ่างเบง อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 
1.600 กิโลเมตร 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   12,800,000  12,800,0
0 

ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงชนบท จบ.3010 
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 

-  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงชนบท จบ.3010 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - บ้านทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี กว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทาง
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ข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง 3.900 กิโลเมตร 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   19,142,200  19,142,200 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
 

7.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 6 งานไฟฟูาแสงสว่างและระบบกล้องวงจรปิด ถนนสาย จบ.6002 
บ้านสวัสดิชัย - บ้านบางกะไชย อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

-  งานไฟฟูาแสงสว่างและระบบกล้องวงจรปิด ถนนสาย จบ.6002 บ้านสวัสดิชัย 
- บ้านบางกะไชย อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   20,000,000  20,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
 

7.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 7 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5027 แยก ทช.รย.4036 -  
อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

-  ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5027 แยก ทช.รย.4036 - อ่าวคุ้งกระเบน  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จ านวน 132 ต้น 

งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   6,800,000  6,800,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
 

7.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 8 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5029 แยก ทช.รย.4036 - อ าเภอ
ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

-  ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5029 แยก ทช.รย.4036 - อ าเภอท่าใหม่  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จ านวน 122 ต้น 
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งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   6,300,000  6,300,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
7.9 กิจกรรมหลักที่ 9 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 9 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 
- น้ าตกอ่างเบง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

-  ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - น้ าตก
อ่างเบง อ.มะขาม จ.จันทบุรี จ านวน 71 ต้น 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   3,900,000  3,900,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
7.10 กิจกรรมหลักที่ 10 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 10 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 
3406 - น้ าตกเขาสิบห้าชั้น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  

-  ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ าตก
เขาสิบห้าชั้น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จ านวน 115 ต้น 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,800,000  5,800,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 

1. แขวงทางหลวงจันทบุรี 
2. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 99,684,400 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6,950,000 บาท 
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11.  ผลผลิต (output) ถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย จ านวน 10 
เส้นทาง 

12.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ประชาชน นักท่องเที่ยว มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทาง และเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี  
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด 
3. ด้านความม่ันคงและความสงบ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ 50 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

แผนงาน 2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การทอ่งเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor) หรืออีอีซีในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้มีการประกาศเขตส่งเสริมใน 5 พื้นที่ 
ประกอบด้วยเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เมืองการบิน
ภาคตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern Airport City ตั้งอยู่บนพื้นที่ 
6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพ่ือยกระดับสนามบินอู่ตะเภา
ให้เป็นศูนย์กลางการบิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในอีก 5 
ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะมีมากถึง 15 ล้านคน/ปี และจะเพ่ิมความสามารถใน
การรองรับเป็น 35 ล้านคน/ปี ในอีก 10 ปี และ 60 ล้านคน/ปีในอีก 15 ปี
ข้างหน้าเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ตั้งอยู่ในบริเวณวัง
จันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง พื้นที่ 3,000 ไร่ และบริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ 120 ไร่ เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital ParkThailand: EECd) ตั้งอยู่ที่  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 709 ไร่ เพ่ือขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียนนิคม

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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อุตสาหกรรม Smart Park อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,466 ไร่ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 
1,900 ไร่  

นอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาระบบราง (รถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวันออก แอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนปัจจุบันและส่วนต่อขยาย และรถไฟฟูา
สายสีแดง) เพ่ือเชื่อมโยง 3 สนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา 
และมีการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  
ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทั้งยังมีการการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง 3 ท่าเรือ และพัฒนาระบบการจัดการขนส่งแบบ
บูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)  ซ่ึง
เป็นโครงการหลักของ อีอีซี ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์การ
ทางเศรษฐกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ น ายุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 มาปรับใช้โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาท้องถิ่น ให้โดดเด่นอย่างมีรูปธรรม โดยมี
เปูาหมายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนคือ 
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ เศรษฐกิจของท้องถิ่น เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายรัฐบาล นั่นคือ    
“ประเทศไทย 4.0” มียุทธศาสตร์ส าคัญคือ การพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” นั่นคือแนวทางที่รัฐบาล
จะปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศภายใน 3 - 4 ปีนี้ โดยเน้นไปที่นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเชื่อมโยงบูรณาการงานหลายหน่วยงานเพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งกันและกัน "   

ตรงกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 12 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยรัฐมีเปูาหมาย ยกระดับ
ศักยภาพผู้เรียน ทรัพยากรบุคคล และก าลังคน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิต
และพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้อง
กับแนวทางท่ีรัฐบาลด าเนินการ ด้านยุทธศาสตร์ เข้าสู่ AEC ของสภาพัฒน์ ฯ 
ในแผน 12 ปีมีความเชื่อมโยง กับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มุ่งพัฒนายึด
ความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาทักษะแรงงานให้
มีความสามารถเป็นที่ยอมรับตลาดแรงงานในอาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์
แผนบูรณาการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับ
การบูรณาการสู่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด ในแต่ละจังหวัด 

จังหวัดจันทบุรี มีความโดดเด่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับมาอย่างช้า
นาน ได้รับการขนานนามว่า “นครแห่งอัญมณี” จากข้อมูลของสถาบันวิจัย 
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และพัฒนาเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) รัฐมีความคาดหวังว่ามูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในปี 2560 เป็นต้นไป จะไม่น้อยกว่า 6 
แสนล้านบาท ซึ่งจะมาจากการค้าขายอัญมณี การเพ่ิมมูลค่าอัญมณี 
เครื่องประดับและเป็นตลาดค้าขายระดับโลก ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่ง ระบบการตลาดภายใต้แนวคิด
อุตสาหกรรม “ประเทศไทย3.0” นั้นมีข้อจ ากัดหลายประการไม่ว่าจะเป็น 
ฝีมือแรงงาน,เทคโนโลยี แต่ข้อจ ากัดแหล่านั้นจะถูกแก้ไขโดยโมเดล “ประเทศ
ไทย 4.0”  

จังหวัดจันทบุรี มีความโดดเด่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับมาอย่างช้า
นาน ได้รับการขนานนามว่า “นครแห่ง อัญมณี” จากข้อมูลของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) รัฐมีความคาดหวังว่ามูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในปี 2560 เป็นต้นไป จะไม่น้อยกว่า 6 
แสนล้านบาท ซึ่งจะมาจากการค้าขายอัญมณี การเพ่ิมมูลค่าอัญมณี 
เครื่องประดับและเป็นตลาดค้าขายระดับโลก ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมกับการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว ปัญหาข้อมูลของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เปูาหมายการ
พัฒนาก าลังแรงงานทั้งหมดในจังหวัด รวม 1,000 คน ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจันทบุรี สรุปได้ดังนี้   

- ปัญหาการผลิตและน าเข้าวัตถุดิบ     
- ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ด้านเจียระไนพลอย    
- ปัญหาด้านแคลนด้านช่างตัวเรือน     
- ปัญหาขาดแคลนด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า   
- ปัญหาขาดแคลนด้านนักออกแบบ    
- ปัญหาแคลนด้านการขายและการประชาสัมพันธ์    
หากจะรักษาภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ปัญหาที่เร่งด่วน ซึ่ง

สะท้อนจาก ข้อมูลจากแรงงานจังหวัด ในแผนการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
ระบุไว้ชัดเจนว่า ข้อจ ากัดและปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับในจันทบุรี ที่ส าคัญที่สุด คือ ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ขาดแคลนบุลากรที่เข้าสู่ตลาดฝีมือแรงงาน ที่นับวันจะน้อยลงไปและ
ไร้ผู้สืบทอด ทั้งที่ภูมิปัญญาด้านอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรี ถือว่า
เห็นหนึ่งประเทศ เช่น การเจียระไนพลอย ช่างผลิตตัวเรือนด้วยมือ  ปัจจัยนี้
เอง ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและผู้ประกอบการ 
โดยตรง เมื่ออุตสาหกรรมขาดแรงงานช่างฝีมือที่มีมาตรฐาน ผลผลิตใน
รูปแบบพลอยส าเร็จ ตลอดจนเครื่องประดับ ก็มีแนวโน้มจะมีคุณภาพและ
คุณค่าที่ลดลง  และมนต์เสน่ห์ของตลาดพลอยเมืองจันท์ ที่ไม่เหมือนรูปแบบ
ตลาดที่ไหน หากมีการพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญา ผนวกกับ
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แหล่งพลอยโบราณที่เขาพลอยแหวน ก็สามารถน ามา ปรับปรุงให้เกิดความ
น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าจังหวัดได้) 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ อัญมณีและเครื่องประดับ ในจังหวัด
จันทบุรี  
2. เพ่ือฝึกอบรมระยะสั้นให้ SME ทั้งเก่าและใหม่ สร้างพ้ืนฐานและคุณค่า
ช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ   
3. พัฒนายกระดับช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับทั้งเก่าและใหม่ โดยมุ่งสู่
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 

1. มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมข้ึน  
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
5 5 5 5 25 

2. ศักยภาพและจ านวนของบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมข้ึน  
- จ านวนช่างหรือกลุ่มSME ที่เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น 100 คน 
- ร้อยละความสามารถ ที่เพ่ิมขึ้นช่างฝีมือหรือ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพร้อยละ 15 (วัดโดยการใช้-แบบทดสอบก่อนอบรม-หลังอบรม 
และติดตามผล) 

ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 
50 คน 80 คน 100 คน 150 คน 280 คน 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15  
6.  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่ม SME ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี, กลุ่มนักออกแบบ

เครื่องประดับประจ าสถานประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจันทบุรี, 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี  

7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก สุยจันท์ พัฒนาหัตถศิลป์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 
7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 สุยจันท์ พัฒนาหัตถศิลป์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สายเลือด
ใหม่ 

- จัดสัมมนา โดย เชิญวิทยากร จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับในจันทบุรีโดยตรง และเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ในจันทบุรี 
โดยอาศัยข้อมูลจาก สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
จันทบุรี, หอการค้าจังหวัดจันทบุรี  
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    5000,000 500,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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หน่วยร่วมด าเนินงาน  :  
1. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทุรี 
2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  
4. หอการค้าจังหวัดจันทบุร ี

7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 สุยจันท์ พัฒนาหัตถศิลป์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 - 3 เดือน/ต่อเรื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ส่งเสริมสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน   

- ทักษะฝีมือการเจียระไน                                                  
- เทคนิคการผลิตตัวเรือน 
- การวิเคราะห์อัญมณี              
- คอมพิวเตอร์การออกแบบเครื่องประดับ 
- การออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ ด้วยไอเดียสร้างสรรค์    
- การออกแบบผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่น 

 งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    800,000 800,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หน่วยร่วมด าเนินงาน : 
1. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 
2. สถาบันการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี 
3. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน - บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,300,000 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. ศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการและเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่และ
สินค้าใหม่ๆ  
2. กิจกรรมบริการวิชาการ อบรม,ปฏิบัติการ เพื่อเพ่ิมทักษะของช่างฝีมือ
แรงงานและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ในจันทบุรี 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. บุคลากรด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพพร้อมส าหรับการแข่งขัน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
2. เยาวชนมีพ้ืนฐานวิชาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับ น าไปสู่การเกิด
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ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup)  
3. ช่างฝีมือแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ ได้รับการพัฒนายกระดับทักษะ
และสมรรถนะของตนเอง โดยเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
4. จันทบุรีมีภูมิปัญญาที่โดดเด่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สืบไป 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

แผนงาน 2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เนื่องจาก
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีทั้งท่ีราบ ภูเขา แม่น้ า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่
ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทยซึ่งพระเจ้าตากสิมหาราชได้ยกทัพมา
รวมพลกู้ชาติที่จันทบุรี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียง เช่น อู่ต่อ
เรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ชายหาดเจ้าหลาว ชายหาดคุ้งวิมาน ชายหาดแหลมสิงห์ และจุด
ผ่านแดนถาวรบ้านแหลม เป็นต้น โดยในปี 2561 จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน
ท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกว่า 2,486,465 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
8,469.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกสบายและมีความสุข ซึ่งเป็นเปูาหมายของนักท่องเที่ยวทุก
คน สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ อาทิ ที่พักแรม อาหาร การบริการ สินค้า
ที่ระลึก และโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ให้บริการแก่ประชาชน 
นักท่องเที่ยว และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเนื่องจาก

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวจะใช้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที่นั้น
ด้วย หากพ้ืนที่ใดสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
จนเป็นที่ประทับใจก็จะท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการซ้ าอีก การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
จังหวัดให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น จังหวัดจันทบุรีมีการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดได้ร่วมหารือกับ
ภาคเอกชนให้มีเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองรองของภาคตะวันออกที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้มีผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางจ านวนมากเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ และความเข้าใจใน
การด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับทางภาครัฐ ความ
เข้าใจในการท าการตลาด รวมถึงธรรมมาภิบาล และจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ จังหวัดจันทบุรีจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการท าโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้การประกอบธุรกิจมีจริยธรรม และ
มีธรรมาภิบาล 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจแก่ในการด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี 
2. เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความพร้อมกับการด าเนินธุรกิจใน
สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน 
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจอย่างมี
ธรรมมาภิบาล มีความสะดวกและปลอดภัย 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคบริการ 
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนทีจ่ังหวัดจันทบุรี  
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ผู้ประกอบการจันท์แนวใหม่ ร่วมสมัย และมีธรรมาภิบาล 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ผู้ประกอบการจันท์แนวใหม่ ร่วมสมัย และมีธรรมาภิบาล 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการตลาดแนวใหม่ ร่วมสมัย เข้าใจและ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับธรรมมาภิบาล 
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งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    600,000 1,200,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 

- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี 
9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน - บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 600,000 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
2. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพได้ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

จังหวัดจันทบุรีมีผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล และมีความรู้ความเข้าใจใน
การตลาดแนวใหม่ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
ให้มีมาตรฐานสากล 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

แผนงาน 2.3 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาสนับสนุน
ให้จังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลก” (1) ต้นทาง การน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอัญมณีให้
เนื้อพลอยใสสะอาด และมีความเข้มสีของพลอยตามท่ีตลาดต้องการรวมทั้ง
การรับรองคุณภาพพลอย (2) กลางทาง การพัฒนานักออกแบบเครื่องประดับ 
ช่างเจียระไนพลอยและช่างผู้ผลิตให้มีคุณภาพ และ (3) ปลายทาง การพัฒนา
ถนนศรีจันท์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนผู้ผลิต
เครื่องประดับอัญมณี 

จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งค้าขายอัญมณีท่ีมีชื่อเสียงประเทศไทยและของ
โลก เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญในการเผาพลอย การตรวจ
พลอย และการเจียระไนพลอย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สั่งสมกันมากัน
มาของตระกูลพ่อค้าพลอยของชาวจันทบุรี เป็นจุดแข็งท าให้ชาวต่างประเทศ
จ านวนมากต้องน าพลอยก้อน (พลอยดิบ) มาให้ชาวจันทบุรีท าการเผาและ
เจียระไน จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับท่ีขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีมูลค่า 36,525 ล้านบาท ปี 2559 มีมูลค่า 
39,052 ล้านบาท และปี 2560 มีมูลค่า 42,446 ล้านบาท เฉลี่ยขยายตัว
ประมาณ ร้อยละ 12 ต่อปี 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 5 - 6 
กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีให้เป็น “นครอัญมณี
ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” โดยให้มีการพัฒนาตั้งแต่ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้
ด าเนินการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Entrepreneur) ใน
ระดับต้นทางและกลางทาง คือ การอบรมพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ 
การข้ึน ตัวเรือน เทคนิคการผลิต การสร้างแบรนด์ และแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี ได้น าผลิตภัณฑ์ไปทดลองตลาดและเป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือหน้าใหม่ได้เข้าถึงตลาดในระดับนานาชาติ จึงเห็น
ควรน าผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน
บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2021 (Bangkok Gems & Jewelry Fair 
2021) พร้อมทั้งจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน
ต่างจังหวัด (ส าหรับการจัดงานฯ ในจังหวัดจันทบุรี สถาบันพัฒนาและ
วิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้เสนอ
โครงการ) เพื่อกระตุ้นให้การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ในการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการส่งเสริมการท าการตลาดเชิงรุก 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้แก่ผู้ประกอบการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 

ชื่อตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึ้น  
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืนที่มีศักยภาพ 

7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในต่างจังหวัด จ านวน 1 
ครั้ง 30 คูหา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 น าผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด
จันทบุรี รุ่นใหม่/หน้าใหม่ จ านวน 9 ราย เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ แอนด์  
จิวเวลรี่ แฟร์ 2021 (Bangkok Gems & Jewelry Fair 2021) ในโซน New 
Faces 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การประสานงานและติดตามประเมินผล 
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งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   1,670,000 1,670,000 3,340,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งหมด แยกปีงบประมาณ  
- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,670,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,670,000 บาท 

11.  ผลผลิต (output) ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีได้มีโอกาสเข้าถึง
ตลาดระดับนานาชาติ จ านวน 9 ราย และตลาดในระดับประเทศ จ านวน 30 
ราย 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 
แผนงาน 2.3 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง

และขยายการตลาดการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

จังหวัดจันทบุรี มีชายแดนติดกับจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดไพลิน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา ซึ่ง
ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่าง
จังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักร
กัมพูชา และระหว่างจังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดไพลิน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ทางด้านการค้า จังหวัด
จันทบุรีมีช่องทางการค้า/จุดผ่านแดนที่ส าคัญ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ จุดผ่าน
แดนถาวร จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านแหลม และบ้านผักกาด และจุดผ่อน
ปรนการค้า จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านบึงชนังล่าง บ้านสวนส้ม และบ้านซับ
ตารี มีการค้าขายสินค้าระหว่างกัน โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 
จ านวน 12,097.24 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.74) โดยมีมูลค่า
การส่งออก จ านวน 10,764.52 บาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.33) มี
มูลค่าการน าเข้า จ านวน 1,332.72 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
10.33) และมีดุลการค้าเกินดุล จ านวน 9,431.80 ล้านบาท (ลดลงจากปี
ก่อน ร้อยละ 8.29) จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้ารวม มูลค่าการส่งออก และ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ดุลการค้าหดตัวลง ซึ่งเริ่มหดตัวมาตั้งแต่ปี 2560 แล้ว ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าชายแดนด้านจังหวัด
จันทบุรีให้เติบโตขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้แก่
ผู้ประกอบการค้า OTOP/SMEs จัดประชุมหารือเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
และลดอุปสรรคทางการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักร
ไทย กับจังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม วัฒนธรรมน า
การค้า พร้อมกับการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสร้างโอกาสในการ
จ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP / SMEs ซึ่งจะส่งผลให้มีมูลค่า
การค้าชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและไทยได้ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการ
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทย โดยขยาย
ตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท าธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าชายแดนและการค้า
ผ่านแดนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs จังหวัดจันทบุรี 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า   
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 

ชื่อตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลิน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 มหัศจรรย์การค้าชายแดนจันทบุรี ก้าวไกลสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 มหัศจรรย์การค้าชายแดนจันทบุรี ก้าวไกลสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 50 คน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในจังหวัดจันทบุรี 
จ านวน 1 ครั้ง 100 คูหา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
วัฒนธรรมน าการค้า 
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กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การประสานงานและติดตามประเมินผล 
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ประชุมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ และลดอุปสรรคทาง
การค้า 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   6,920,000 6,920,000 13,840,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 

- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอโปุงน้ าร้อน 
9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งหมด แยกปีงบประมาณ  
- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,920,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6,920,000 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าชายแดนและการค้า
ผ่านแดนจากหลักสูตรการอบรมตามโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
2. สามารถลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่าไทย-กัมพูชา ลงได้บางส่วน 
3. มีผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ไม่น้อย
กว่า 100 ราย 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในแข่งขันเพ่ิมข้ึน โดยมีองค์
ความรู้และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น และมีปัญหาอุปสรรคทาง
การค้าน้อยลง 
2. มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 

แผนงาน 2.3 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มีท้ังที่ราบ ภูเขา แม่น้ า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศ
กัมพูชา ประกอบจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทยซึ่ง
พระเจ้าตากสิมหาราชได้ยกทัพมารวมพลกู้ชาติที่จันทบุรี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
และมีชื่อเสียง เช่น อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ชายหาดเจ้าหลาว ชายหาดคุ้งวิมาน ชายหาดแหลมสิงห์ และจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านแหลม เป็นต้น โดยในปี 2561 จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยือนกว่า 2,486,465 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8,469.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 ประกอบกับจังหวัด
จันทบุรีเป็นเมืองเก่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ามีอายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี 
สร้างข้ึนโดยชนชาติชองบางต านานก็ว่าสร้างโดยชนชาติขอม ตามศิลาจารึกเรียกว่า 
"ควนคราบุรี" ชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า "เมืองกาไว" ตามชื่อผู้ปกครอง เมืองจันทบุรีเดิมตั้งอยู่
บริเวณหน้าเขาสระบาป เมืองเพนียตโบราณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1,000 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ปัจจุบันยังมีพบซากก าแพงเมืองเก่า รวมถึงโบราณสถานเมืองเพนียต 
และพบโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า โดยถูกน ามาเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร และพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียต วัดทองทั่ว 

จังหวัดจันทบุรีมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ต่างประเทศและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดย
จังหวัดได้ร่วมหารือกับภาคเอกชนให้มีเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีตลอดทั้งปีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการเป็นเมืองรองของภาคตะวันออกที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือน
บ้าน คือ กัมพูชา เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคตะวันออกอีกด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรี มีการคมนาคมทางบกท่ีสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน
ได้ จึงเป็นโอกาสที่เอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ และระหว่างประเทศ และ
เพ่ือส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพ้ืนถิ่น การบริการการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
ประกอบกับในปี 2562 จังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) 
ด้านกีฬาเชิงสุขภาพและการออกก าลังกาย ซึ่งต้องส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดมีความ
สนใจและหันมาเล่นกีฬาและออกก าลังกายเป็นประจ า รวมถึงมีการจัดกีฬาเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมรายได้เข้าสู่จังหวัดอีกทางหนึ่ง 

ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้การกระจายของข้อมูล
ข่าวสารไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ดังนั้น การที่จะด าเนินการตาม
นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องด าเนินการควบคู่กับ
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วย เพราะการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบ 
ทั้งสื่อสมัยใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ หรือแม้กระทั่งสื่อเดิม เช่น สื่อโทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียง ที่ยังคงมีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงประชาชน (ตามที่รายงาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) ปี พ.ศ.2560 ) ดังนั้นเพ่ือการสื่อการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้อง
เลือกใช้ทั้งสื่อ สมัยใหม่ และสื่อเดิม โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อ
นั้นๆ และกลุ่มเปูาหมายเป็นส าคัญ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี 
เผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 
2. เพ่ือส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพ้ืนถิ่น การบริการ
การท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3. เพ่ือขยายฐานการตลาดด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดจันทบุรี และภูมิภาค 
4. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกีฬาของจังหวัดจันทบุรี 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคบริการ 
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
5 5 5 5 25  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 

7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานต านานเมืองเพนียต 



195 
หัวข้อ รายละเอียด 

กิจกรรมหลักที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยว Chanthaburi Mega 
Road Show 
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกีฬาจันทบุรี (Chanthaburi Sports City 
& Tourism) 
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 เปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานต านานเมืองเพนียต กิจกรรมย่อยที่ 
1.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

1.1.1 การแสดงแสงสีเสียง 
1.1.2 เสวนาประวัติศาสตร์เมืองเพนียด 
1.1.3 ตลาดวัฒนธรรมในวัด ถนนสายวัฒนธรรม 
1.1.4 แข่งขัน/สาธิตกีฬาพ้ืนบ้านฯ  
1.1.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเมืองเพนียด 
1.1.6 นิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองเพนียด 
1.1.7 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและสรุปงาน 
1.1.8 พิธีเปิดและการบริหารจัดการ 

งบประมาณ  
หน่วย : บาท 

แหล่ง
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,000,000 5,000,000 10,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 
7.1 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สื่อโทรทัศน์ (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด) ประเด็นจันทบุรีเมือง
แห่งมหานครอัญมณี, มหานครผลไม้และการท่องเที่ยวชุมชน 

- ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ 20 - 25 นาที จ านวน 4 ตอน 
- ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นโทรทัศน์ 3 - 5 นาที จ านวน 5 ตอน 
- ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ 3 สปอต/เผยแพร่ 100 ครั้ง 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 สื่อวิทยุ (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด) ประเด็นจันทบุรี เมืองแห่ง
มหานครอัญมณี มหานครผลไม้ และการท่องเที่ยวชุมชน 

- ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุความยาว 30 วินาทีจ านวน 3 ตอน ออกอากาศ สวท. 
กรุงเทพฯ พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศจ านวน 100 ครั้ง 
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กิจกรรมย่อยที่ 2.3 Social Media (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด)ประเด็นจันทบุรี 
เมืองแห่งมหานครอัญมณี มหานครผลไม้และการท่องเที่ยวชุมชน 

- ผลิตคลิปวิดีโอจ านวน 5 คลปิ เผยแพร่ผ่านทาง Social Media โดยมียอดคนเข้าถึง
คลิปทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500,000 คน 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 สื่อกิจกรรม (เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจังหวัด) 

- กิจกรรม press tour 3 วัน 2 คืน (น าสื่อมวลชนและผู้ดูแลเพจ จ านวน 40 คน 
เยี่ยมชมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และอุตสาหกรรมอัญมณี) 

- ประกวดภาพถ่ายส่งเสริม/คลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   1,815,600 1,815,600 3,631,200 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 
7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยว Chanthaburi Mega 
Road Show 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 Chanthaburi Mega Road Show 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 “ณ จันท์สัญจร” Chanthaburi Road Show งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   3,000,000 3,000,000 6,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกีฬาจันทบุรี (Chanthaburi Sport City 
&Tourism) 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและออกก าลังกาย 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่เยาวชนและประชาชน  
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,000,000 5,000,000 10,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
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7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 ส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจันทบูรสู่ความยั่งยืน 

5.1.1 จัดประชุมหน่วยงาน ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
5.1.2 ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว 
5.1.3 พัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
5.1.4 จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน-ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
5.1.5 จัดกิจกรรม ทดสอบเส้นทางและกิจกรรม Farm Trip น าสื่อมวลชน และกลุ่ม

ตัวอย่างเปูาหมายเข้าเยี่ยมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 กินดี ที่จันท์ (ส่งเสริมคุณค่า และยกระดับพืชผักสมุนไพร) 

5.2.1 สร้างเส้นทางและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยกระดับคุณค่า
อาหารถิ่นจันทบุรี สู่ส ารับชาวจันท์ 

5.2.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เส้นทางท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 เส้นทางตามรอยประพาส รัชกาลที่ ๕ 

5.3.1 สร้างเส้นทางและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จ
พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 

5.3.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เส้นทางท้ังออนไลน์และออฟไลน์  
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    3,800,000 3,800,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 

1. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 
2. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 
3. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี 
9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 14,815,600 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18,615,600 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  จ านวน 2 
แห่ง 
2. จัดงานแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
จันทบุรี 
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3. พัฒนาส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองกีฬาอย่างสมบูรณ์ 
4. ผลิตสื่อโทรทัศน์จ านวน 32 ตอน เผยแพร่จ านวน 218 ครั้ง, ผลิตสื่อวิทยุจ านวน 183 
ครั้ง/ตอน เผยแพร่ จ านวน 280 ครั้ง, เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เข้าถึง
ข้อมูล 1,100,000 คน, จัดกิจกรรม จ านวน 6 ครั้ง 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. โบราณสถานเมืองเพนียตและวัดทองทั่ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
2. จังหวัดจันทบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ควบคู่กับการน าเสนอของดีของเด่นประจ าจังหวัดจันทบุรี 
3. จังหวัดจันทบุรี เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน 3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และสวัสดิการทางสังคม 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่งและมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป 
โดยการส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ 
การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาใน
การสร้างคุณค่าทางสังคม จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 

จังหวัดจันทบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 532,466 คน โดยรายงานสถานการณ์ทาง
สังคมของจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 2560 พบว่า ครอบครัวที่มีอยู่จริง ณ วันที่
จัดเก็บข้อมูล จ านวนครอบครัว 123,747 ครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว 17,081 
ครอบครัว และครอบครัวขยาย 21,445 ครอบครัว รูปแบบหรือองค์กรของ
ครอบครัว ที่พบมากท่ีสุดคือ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังกับคู่สมรส จ านวน 
1,779 ครอบครัว รองลงมาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 1,102 ครอบครัว 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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และครอบครัวที่อยู่ล าพังคนเดียว จ านวน 967 ครอบครัว สภาพปัญหาของ
ครอบครัวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ ติดเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน 328 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.26 รองลงมาคือ มั่วสุมและท าความ
ร าคาญให้ชาวบ้าน และติดยาเสพติด จ านวน 43 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.03 
และติดการพนันต่าง ๆ จ านวน 40 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.03 และครอบครัว
ที่มีการกระท าความรุนแรงต่อกัน จ านวน 11 ครอบครัว จึงท าให้มีผลกระทบต่อ
บุคคลภายในครอบครัว ได้แก่ เด็กและเยาวชนในครอบครัวนั้น ๆ มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม คือ ติดเกมส์ จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของเด็กที่อาศัยอยู่
จริง ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล สภาพปัญหาของครอบครัวในจังหวัดจันทบุรี มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการท าบทบาทหน้าที่
ของครอบครัว และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว เพื่อให้สถาบัน
ครอบครัว มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความพร้อมในการมีชีวิตครอบครัว และมี
ความเข้มแข็งสมาชิกในครอบครัวมีความสุข ชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน  
การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นสังคมน่าอยู่นั้น ต้องให้ความส าคัญต่อกลไกการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ การกิน
ดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิต คือการพัฒนาสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยส าคัญท่ีสุดของ
สังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ
มั่นคงเป็นหนึ่ง พัฒนาครอบครัวและสมาชิกให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวให้มีความสุขและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน บ าบัดฟ้ืนฟู สมาชิกในครอบครัว ปูองกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว และพัฒนาศักยภาพ ความคิด จิตใจ และ
ทักษะการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม
และปรับตัวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนท าหน้าที่ขัดเกลาทางสังคม
ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ประกอบกับเศรษฐกิจ
ฐานรากเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่าง เปูาหมายของการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากยึดพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส รายได้ และ
การพ่ึงพาตนเองภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของการส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งมีเสถียรภาพ เปูาหมายคือการพัฒนาคนการ
รวมกลุ่มเพื่อเพ่ิมศักยภาพในด้านการผลิต เพื่อระดมทุนของกลุ่ม และการเพ่ิม
ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด ให้มีความเข็มแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการศึกษา 
อาชีพ และสวัสดิการทางสังคม เพ่ือสร้างเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชน ด้วยการพ่ึงตนเองในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนบนพื้นฐานความพอเพียง 
3. เพ่ือขยายผลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของจังหวัดจันทบุรี 
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4. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
5. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. เพ่ือให้มีการผลิตไข่ไก่ปลอดสารเคมี (อาหารปลอดภัย) ไว้บริโภคในครัวเรือน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 

ระบุตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายจากการด าเนินโครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้า (HAI) ของจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น 

ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 
n/a n/a 0.5862 0.5862 0.5862  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาชีพและรายได้ในลักษณะของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขยายผลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาชีพและรายได้ในลักษณะของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขยายผลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมย่อย 1.1 จิตอาสา 904 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
กิจกรรมย่อย 1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนต้นแบบด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือความผาสุกในการด ารงชีวิตผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าช้าง 
งบประมาณ 750,500บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 พัฒนารายได้ให้กับบุคคลพิการจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 1,500,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 7,420,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 1,965,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ งบประมาณ 573,700 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมย่อยที่ 1.7 ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว ม.4 ต.แก่งหางแมว 
งบประมาณ 600,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
กิจกรรมย่อยที่ 1.8 เพ่ิมประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 100,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
กิจกรรมย่อยที่ 1.9 มหกรรมชุมชนคุณธรรม ขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เพ่ือ
พัฒนาให้คนเป็นคนดี 
งบประมาณ 1,600,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   11,558,700 5,550,500 17,109,200 
ส่วนราชการ      
อปท.       

8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี 
3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี 
4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
5. ทีท่ าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
6. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 

9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 11,558,700 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5,550,500 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. ครอบครัวทั่วไปที่มี 3 ช่วงวัย (เด็ก พ่อ/แม่ ปูุย่า ตายาย) ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ
ของจังหวัดจันทบุรี อ าเภอละ 60 คน รวม 600 คน (จัดกิจกรรมรุ่นละ 2 อ าเภอ 
120 คน รวม 5 รุ่น) ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
2. จัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรม 1 ครั้ง, องค์กรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
เป็นองค์กรระดับคุณธรรม จ านวน 252 องค์กร, ชุมชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
เป็นชุมชนระดับคุณธรรม จ านวน 245 ชุมชน และอ าเภอได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม เป็นอ าเภอระดับคุณธรรม จ านวน 10 อ าเภอ 
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3. มีผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภณัฑ์ชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/สัมมาชีพ
ชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ มีผู้น าชุมชน/
กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ที่เข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบ 
จ านวน 10 อ าเภอ 
4. การผลิตไข่ไก่ปลอดสารเคมี (อาหารปลอดภัย) ไว้บริโภคในครัวเรือน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์เกษตรกรราย่อย 100 ราย 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ปัญหาทางสังคมในครอบครัวลดลง 
2. ประชาชนชาวจันทบุรี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมจันทบุรีเป็นสังคมแห่งความสุข 
3. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/
สัมมาชีพชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยว สามารถขยายฐานผู้ประกอบการ และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  
4. ประชาชนจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน 3.3 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์
และมีความหลากหลาย เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีท้ังที่ราบ ภูเขา แม่น้ า พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล มีสถานประกอบการสามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีจ านวนมาก เห็นได้จากในปี 2561 จังหวัดจันทบุรี มี
จ านวนท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกว่า 2,486,465 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
8,469.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และพ้ืนที่
ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ด้านอ าเภอโปุงน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว 
นอกจากนั้นยังมีการใช้แรงงานต่างชาติ ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาค
การเกษตร ภาคการท่องเที่ยวจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางใน
ถนนทางหลวงสายหลักและสายรอง ด้านเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งภาวะ
ฉุกเฉินด้านสุขภาพ มากข้ึน ประกอบกับสถานการณ์ภัยด้านความม่ันคงที่ปรากฏ
ในจังหวัดจันทบุรี ยังปรากฏในลักษณะที่ต้องท าการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ขบวนการน าพาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งการพยายามลักลอบตัดไม้เพ่ือส่งออกทางการค้า ส่งผลให้

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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เกิดภาวะวิกฤติต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชุมชนและสังคมโดยรวม 

จังหวัดจันทบุรีให้ความส าคัญกับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือการบริหารจัดการทุน
ทางธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การด าเนินการด้านการลดความเสี่ยง และ
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการสร้างความตระหนัก 
การให้ความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมพร้อมของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลด
อุบัติเหตุทางถนน 
2. เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ 
ติดตั้งระบบกล้อง ip camera ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนด้านความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันอาชญากรรม และการติดตามจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดความเสี่ยง
จากภัย สามารถเตรียมความพร้อม และรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
เบื้องต้น 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
ภายในพ้ืนที่ รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดตั้ง
เป็นกองร้อยก าลังประชาชนต าบลชายแดน เข้ามาร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนในจังหวัดจันทบุรีให้มีทักษะในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในชีวิตของการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
6. เพ่ือก าหนดพื้นที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่เปูาหมายในการติดตามและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความม่ันคงของหน่วยงานภาครัฐ ได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
7. พัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมจนถึงสามารถพัฒนา
และจัดระบบงานด้านการข่าวให้สามารถท าการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์
ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  
ได้อย่างถูกต้อง 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 

ระบุตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายจากการด าเนินโครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด :  
1. ค่าดัชนีความก้าวหน้า (HAI) ของจังหวัดจันทบุรีเพ่ิมขึ้น 

ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 
n/a n/a 0.5862 0.5862 0.5862 
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2. อัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุต่อประชากรแสนคนลดลง 
ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
25 20 15 10 10 

3. ร้อยละการจับกุมของคดีอาชญากรรม กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
และเพศ ร้อยละ ๕ 

ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 

5 5   5  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิต 
กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 
กิจกรรมย่อย 1.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพประชาชนในชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่บริการประชาชน ให้มีทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินทางด้านหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือหัวใจหยุดเต้น 
งบประมาณ 4,290,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว
และประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 490,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ 
งบประมาณ 870,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนยป์ูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
งบประมาณ 942,600 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   5,160,000 1,432,600 6,592,600 
ส่วนราชการ      
อปท.       
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7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กิจกรรมย่อย 2.1 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟูาส่องแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
งบประมาณ 3,840,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 2.2 ติดตั้งและใช้ประโยชน์จากกล้อง ip camera แบบบูรณาการ
จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 1,023,600 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองไทร  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 8,500,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดโขดหอย  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 7,450,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดนาซา  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 7,750,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมท่าแคลง  
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 9,500,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.7 อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 8,300,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.8 อ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กสิรินธร 6  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 9,300,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.9 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 
317 - บ้านตะบกเตี้ย อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 5,500,000บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
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กิจกรรมย่อยที่ 2.10 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.5021 แยกทางหลวงชนบท 
จบ.4012 - บ้านขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 5,700,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.11 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายจบ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 
3277 - บ้านเนินจาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
งบประมาณ 4,500,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.12 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พังงอน 
- จางวาง อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 3,338,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.13 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้า
ค่าย ตชด. - พังงอน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
งบประมาณ 15,260,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.14 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โปุงน้ า
ร้อน -จางวาง อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 2,646,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.15 รวมพลังประชาชนต าบลชายแดนเทิดไท้องค์ราชัน 
งบประมาณ 668,900 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
กิจกรรมย่อยที่ 2.16 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง 
งบประมาณ 272,200 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.17 พัฒนาแหล่งข่าวภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนงานความม่ันคง  
งบประมาณ 584,200 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.18 สื่อมวลชนสัมพันธ์ของ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.  
งบประมาณ 39,500 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.19 เสริมสร้างมวลชน สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง และ
ความยุติธรรมในสังคมภายในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความขัดแย้ง 
งบประมาณ 60,660 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมย่อยที่ 2.20 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันความเสี่ยงให้กับประชาชนผู้
ประสบคชภัย 
งบประมาณ 434,500 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
กิจกรรมย่อยที่ 2.21 อบรมต้นกล้าเข้มแข็ง ต่อต้านยาเสพติด 
งบประมาณ 300,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
กิจกรรมย่อยที่ 2.22 อบรมอาสาสมัครรักษ์ช้างปุา 
งบประมาณ 300,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
กิจกรรมย่อยที่ 2.23 ฝึกอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในการเฝูาระวังและดูแลช้างปุา 
ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
งบประมาณ 500,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอสอยดาว 
กิจกรรมย่อยที่ 2.24 ฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ในการ
แจ้งเตือน เฝูาระวังและดูแลความปลอดภัยประชาชน ในกรณีช้างปุาออกหากินใน
ชุมชน 
งบประมาณ 100,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอสอยดาว 
กิจกรรมย่อยที่ 2.25 จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาช้างปุา
ออกหากิน 
งบประมาณ 500,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอสอยดาว 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   89,431,600 6,935,960 96,367,560 
ส่วนราชการ      
อปท.       

8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 
2. แขวงทางหลวงจันทบุรี 
3. ต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 
4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
5. กองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
6. ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
8. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
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9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งหมด และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
แยกปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 94,591,600 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8,368,560 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. ทางหลวงสายหลัก และสายรองได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านความ
มั่นคง ปลอดภัย 
2. จัดซื้อและติดตั้งกล้อง ip camera ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 290 ชุด 
และจ านวนผู้เข้าอบรมด้านเทคโนโลยี กล้อง ip camera โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และระบบฐานข้อมูล ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
4. ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้น 
5. ประชาชนต าบลชายแดนมีความรู้และความเข้าใจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและพัฒนาคุณภาพความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมขึ้น 
6. จ านวนเครือข่ายประชาชนในสถานบริการประชาชน/สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
เครื่อง AED ผ่านการเรียนรู้ในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟูาแบบอัตโนมัติ (AED) 
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่บริการ
ประชาชน สถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 20 เครื่อง 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2. ด้านความมั่นคงและความสงบ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ 50 
3. นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความ
มั่นคงและปลอดภัย และนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้แก่จังหวัดจันทบุรี 
4. ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง มีผลทางด้านจิตวิทยาต่อผู้กระท าความผิด
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
5. ประชาชนจังหวัดจันทบุรี มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้
ทันท่วงทีลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. ประชาชนที่มีภาวะฉุกเฉินด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีโดยเครื่องมือที่เหมาะสม 
7. สถานการณ์ของปัญหาความม่ันคง มีระดับความรุนแรงที่ลดลง รวมทั้ง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ส่งผลให้ประชาชนมี
ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ที่เป็นรูปธรรมขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่งและมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถชีีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป 
โดยการส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ 
การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาใน
การสร้างคุณค่าทางสังคม จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 

คนที่จะประสบความส าเร็จและมีชีวิตที่เป็นสุขนั้น ต้องมีความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาที่ดี (IQ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดีและ
สุขภาพดีด้วย จึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมท าให้การพัฒนา
ไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา ( IQ) เด็กนักเรียน
จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่าง 98 - 100 คะแนน EQ อยู่ระหว่าง 75 - 79 ซึ่ง
สะท้อนออกมาโดยตัวชี้วัดปัญหาทางด้านสังคมที่ส าคัญ จากข้อมูล benchmark 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ที่รวบรวมโดยกระทรวงมหาดไทยพบว่าสัดส่วนการคลอดของมารดาที่เป็นวัยรุ่น
หญิงอยู่ในล าดับที่ 68 ของประเทศ อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตอยู่ในล าดับที่ 43 
ของประเทศ และอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในล าดับที่ 69 ของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ล้วนแต่มาจากความไม่ปกติของวิธีคิดและสภาพจิตใจ ส่วนในด้านสุขภาพกาย 
พบว่า ประชากรของจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายสม่ าเสมอ
เป็นล าดับที่ 68 ของประเทศ และจากสภาพสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรวัย
แรงงานต้องเข้าสู่ระบบการท างานที่เร่งรีบและแข่งขันสูงจึงท าให้ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลานน้อยลง เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเรียนรู้
เรื่องทักษะชีวิตน้อย และปัจจุบันภาวะทางสังคมหลายประการได้คุกคามชีวิต
มนุษย์ น าไปสู่ปัญหาสังคมมากมาย ก่อให้เกิดมลภาวะทางสังคม ได้แก่ ความเสื่อม
ของจิตใจ สิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาต่าง ๆ ซึ่งทุกคนก าลังเผชิญอยู่อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ หากมลภาวะทางสังคมเหล่านี้ก าลังคุกคามเยาวชนของชาติอยู่ ย่อมส่งผลต่อ
อนาคตของชาติ  มลภาวะอันร้ายแรงประการหนึ่งที่สังคมกาลังเผชิญอยู่นี้คือ 
ปัญหายาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญที่จะช่วยในการ
ส่งเสริมป้องกัน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนที่
จะก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นก าลังหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี  

ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทประเด็นการพัฒนาระบบบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ก าหนดเป้าหมายส าคัญของการบริการภาครัฐ 
คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง ความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มี
ความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยการ
น า เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบ
ได้  

จังหวัดจันทบุรีให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีความพร้อม
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย จึงได้
จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไปไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในการเป็นผู้น า และขยายเครือข่ายแกนน า 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป 
3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็กจันทบุรี ให้ฉลาดและมีสุขภาพดีรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นก าลังที่มีประสิทธิภาพของจังหวัด
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จันทบุรีและประเทศภายใต้บริบทของเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
4. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยและเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการ ด้วย
โปรแกรม Hospital Information System อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ได้รับ
การยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ประกอบการ แรงงานต่างชาติและประชาชนใน
เขตชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 

ระบุตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายจากการด าเนินโครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้า (HAI) ของจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น 

ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 
n/a n/a 0.5862 0.5862 0.5862  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข การศึกษา อาชีพ 

และสวัสดิการทางสังคม 
7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข การศึกษา อาชีพ 
และสวัสดิการทางสังคม 
กิจกรรมย่อย 1.1 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 2,900,600 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.2 ยกระดับและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตประชาชนจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ 16,011,100 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 เด็กจันท์ฉลาด สุขภาพดี 
งบประมาณ 6,903,600 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 เมืองจันท์พันปี วิถีไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัด
จันทบุรี 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.5  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
จันทบุรี 
งบประมาณ 500,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองจันทบุรี 
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กิจกรรมย่อยที่ 1.6 พัฒนาศักยภาพและพลังผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 4,200,000 บาท (ปี 2565) 
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   25,815,300 11,966,700 37,782,000 
ส่วนราชการ      
อปท.       

8.  หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 
3. ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

9.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10.  งบประมาณ 
  

- งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 25,815,300 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11,966,700 บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. เด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 
2. เด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดจันทบุรีได้รับการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้
ส าหรับโรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยและช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ให้บริการผู้ป่วย มีลักษณะเป็น Hospital Information System ที่สามารถ
เชื่อมต่อและปรับปรุงระบบโปรแกรมเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ การช่วยเหลือดูแลกัน ซึ่งจะท าให้เด็กและเยาวชนจังหวัด
จันทบุรีมีความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อปูองกันภัยจากยาเสพติดและเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
2. เด็กจันทบุรีมีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) มากกว่า 100, ลดปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่น และปัญหาการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชนลดน้อยลง 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ปุวยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. โรงพยาบาลภาครัฐจังหวัดจันทบุรีมีการบริหารระบบงานเพื่อสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาเป็น Smart Hospital ในยุค
ประเทศไทย 4.0 
5. โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดจันทบุรีได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจาก
ผู้ประกอบการ แรงงานต่างชาติและประชาชนในเขตชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน
และเลือกท่ีจะเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
แผนงาน 4.1 สร้างจิตส านึก  ละองง์ค์าารร้้ นนึ ารงนึรรก ์ครรกยาา รรรรราาติละอสิงงลาละ้งร 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประกอบ
กับยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดิน
และน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง ทั้งนี ้จังหวัดจันทบุรีได้ให้
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม โดยมี
เป้าหมายคือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
การส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิด
ความมั่นคง อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึน ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในทุกขั้นตอน สนับสนุนการ
น ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่
เกิดข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ังหวัดจันทบุรีจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์ร้อยละ 45.61 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด จังหวัดจันทบุรีได้ชื่อว่าเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ าแห่งหนึ่งของประเทศ มีธรรมชาติหลากหลาย ทั้งอุทยาน ป่าไม้ ภูเขา 
แม่น้ า อุทยานทะเล เกาะ แก่ง และมีความเจริญเติบโตทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และภาคบริการ ท่องเที่ยว แต่จากการพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ 
อาจส่งผลท าให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น พ้ืนที่
ป่าไม้หลายแห่งเสื่อมโทรม ขาดการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพป่าอย่างจริงจัง 
ปัญหาขยะและน้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ
ท าให้ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ประชาชนยังขาดส านึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านกัดเซาะชายฝั่งท าให้พ้ืนดิน
และต้นไม้บริเวณชายฝั่งรวมถึงป่าชายเลนถูกท าลาย เป็นต้น 

จากศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการสร้างความสมดุลให้กับการใช้ชีวิตของคนและธรรมชาติบนความสมดุล
ให้ดูแล พ่ึงพิง อาศัยกันและกันและไม่ท าลายกัน เป็นการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่ง เพ่ือให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ 
2. เพื่อประสานงาน และเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเสนอต่อหน่วยงาน
และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย การน าระบบเทคโนโลยี MBT สู่การน าไปต่อยอดเป็นต้นแบบ
ที่ดีให้กับประเทศไทย ชาติบ้านเมือง ไทยแลนด์ 4.0 
4. เพื่อจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริม
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการเทคโนโลยี ด้านการจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรี 
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5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 

ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ 
ตัวชี้วัดที่ 1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (เพ่ิมขึ้น)  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 
20 25 30 35 35 

ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
35 40 45 50 50  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่อ าเภอแห่งหางแมว และอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี MBT เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรมหลักที่ 2 เพาะขยายพันธุ์กุ้งทะเลและหอยชักตีน สัตว์น้ าประจ าถิ่นเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและทดแทนสัตว์น้ าชายฝั่งในธรรมชาติให้มีความสมดุลและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี MBT เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรมย่อย 1.1 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี MBT และวิเคราะห์ระบบ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมย่อย 1.2 วิเคราะห์ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตเพ่ือใช้งานกับ
เกษตรกร 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   2,419,650  2,419,650 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน่วยร่วมด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว 
นายวันชัย แสงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว 

หน่วยร่วมด าเนินการ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์  
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7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 เพาะขยายพันธุ์กุ้งทะเลและหอยชักตีน สัตว์น้ าประจ าถิ่น เพื่อ
เพ่ิมผลผลิตและทดแทนสัตว์น้ าชายฝั่งในธรรมชาติให้มีความสมดุลและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 2.1 การเพาะขยายพันธุ์กุ้งทะเล 
กิจกรรมย่อย 2.2 การเพาะขยายพันธุ์หอยชักตีน 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   2,000,000 2,000,000 4,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

8.  หน่วยงานด าเนินงาน - หน่วยรับผิดชอบหลัก 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- หน่วยร่วมด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

งบประมาณ แยกปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  4,419,650  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  2,000,000  บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. สามารถเทคโนโลยี MBT ต้นแบบไปใช้งานจริง กับหน่วยงานอื่นๆ จ านวน
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรี 
2. ปุ๋ยอินทรยี์สามาถน าไปใช้งานจริงกับประชาชน จ านวน 22 หมู่บ้าน ต าบล
แก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว 
3. ผลิตพันธุ์กุ้งทะเล จ านวน 5,000,000 ตัว/ปี ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในทะเลเขต
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
4. ผลิตพันธุ์หอยชักตีน จ านวน 150,000 ตัว/ปี ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติใน
ทะเลเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. สามารถวิเคราะห์ได้ระบบเทคโนโลยี MBT เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาขยะของ
ประเทศไทยได้ดีที่สุดในอนาคต และเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ 
2. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคมระดับชาติ และระดับนานาชาติเพ่ือ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีด้านการสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการขยะและปุ๋ยอินทรีย์  
3. มีจ านวนกุ้งทะเลและหอยชักตีนในแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ิมข้ึน
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลที่เป็นระบบห่วงโซ่อาหารมีความสมดุลส่งผลให้ทะเล
ในเขตจังหวัดจันทบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
แผนงาน 4.2 เร่งรกลฟื้นึฟ้รรกยาา รรรรราาติละอสิงงลาละ้งรงา่างเป็นึรอบบสรลระละอากงงาืนึ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายคง

ความอุดมสมบูรณ์ 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประกอบ
กับยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคญักับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้ง
น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียใน

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง ทั้งนี ้จังหวัดจันทบุรีได้ให้
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม โดยมี
เป้าหมายคือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
การส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิด
ความมั่นคง อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึน ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในทุกขั้นตอน สนับสนุนการ
น ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่
เกิดข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยืน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ังหวัดจันทบุรีจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์ร้อยละ 45.61 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด จังหวัดจันทบุรีได้ชื่อว่าเป็น
พ้ืนทีชุ่่มน้ าแห่งหนึ่งของประเทศ มีธรรมชาติหลากหลาย ทั้งอุทยาน ป่าไม้ ภูเขา 
แม่น้ า อุทยานทะเล เกาะ แก่ง และมีความเจริญเติบโตทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และภาคบริการ ท่องเที่ยว แต่จากการพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ 
อาจส่งผลท าให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น พ้ืนที่
ป่าไม้หลายแห่งเสื่อมโทรม ขาดการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพป่าอย่างจริงจัง 
ปัญหาขยะและน้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ
ท าให้ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ประชาชนยังขาดส านึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านกัดเซาะชายฝั่งท าให้พ้ืนดิน
และต้นไม้บริเวณชายฝั่งรวมถึงป่าชายเลนถูกท าลาย เป็นต้น 

จากศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการสร้างความสมดุลให้กับการใช้ชีวิตของคนและธรรมชาติบนความสมดุล
ให้ดูแล พ่ึงพิง อาศัยกันและกันและไม่ท าลายกัน เป็นการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและจัดท าผังเมือง  
2. ขยายผลการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อให้ความรู้

และสร้างความตระหนักในคุณค่าทรัพยากรป่าไม้โดยปลุกจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม ด้วยการปลูกป่า 
สร้างฝายต้นน้ า ล าธาร การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการทลายของดิน ให้อุดม
สมบูรณ์กลับคืนมา เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ที่เป็นบ่อเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. เพ่ิมมาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่า ในพื้นที่เขตรอยต่อ 5 จังหวัด อย่างต่อเนื่อง  
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4. สร้างแนวป้องกันไฟป่าเพ่ือลดการสูญเสียพ้ืนที่ป่า โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน อาสาสมัคร เยาวชน ในการพิทักษ์ป่า 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าต้น
น้ า พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก 
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 
3. เพ่ือประสานงาน และเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของเด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเสนอต่อหน่วยงาน
และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
4. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
5. เพ่ือจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริม
เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา ดูงานให้กับชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 

ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ 
ตัวชี้วัดที่ 1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (เพ่ิมข้ึน)  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2562 2563 2564 2565 รวม 
20 25 30 35 35 

ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
35 40 45 50 50  

6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่อ าเภอแห่งหางแมว และอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลักที่ 1 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
กิจกรรมย่อย 1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี ปี 2564 
งบประมาณ 3,823,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและป่าชาย
เลนแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 13,197,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จันทบุรี 
 
กิจกรรมย่อย 1.3 ปลูกไผ่ลดโลกร้อนตามความต้องการของประชาชน และเพ่ือ
รองรับโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายรัฐบาล งบประมาณ 950,000 บาท 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จันทบุรี 
กิจกรรมย่อย 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพประชารัฐร่วมใจปกป้องดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ 953,200 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด   4,776,200 14,147,000 18,923,200 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : 
1. ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
3. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 

หน่วยร่วมด าเนินการ : 
1. ที่ท าการปกครองอ าเภอนายายอาม 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
4. สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว  

8.  หน่วยงานด าเนินงาน - หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
1. ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
3. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี 
- หน่วยร่วมด าเนินการ : 
1. ที่ท าการปกครองอ าเภอนายายอาม 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
4. สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

งบประมาณ แยกปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  4,776,200  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  14,147,000  บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. มีเครือข่ายเยาวชน ประชาชน ในการเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ ได้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี รวม ๑๐ อ าเภอ 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่า
ไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
3.  มีแหล่งสาธิตการเรียนรู้ระบบวนเกษตรและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
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12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือที่ดีจากชุมชน/
ท้องถิ่น 
2. สร้างแหล่งอาหารและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
3. สถานการณ์การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ มีระดับความรุนแรงที่
ลดลง รวมทั้ง พื้นที่ป่าไม้มีจ านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับการพ่ึงพาธรรมชาติ ที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
แผนงาน 4.2 เร่งรกลฟื้นึฟ้รรกยาา รรรรราาติละอสิงงลาละ้งรงา่างเป็นึรอบบสรลระละอากงงาืนึ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
2.  ความสอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ระบุ .................................................. 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 การท่องเที่ยว  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การเติบโตอย่างยั่งยืน  อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 แผนปฏิรูปประเทศ 
 เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม   
 สังคม  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

3. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 
 

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ
สร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตร์
ชาติ: ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยนืในทุกมิติ 
ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยใช้พืน้ที่เปน็ตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์
และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพืน้ฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยัง่ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จรงิ ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเปา้หมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติ สรา้งความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ า
ผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธภิาพ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวติและทรัพย์สนิที่เกิด
จากสาธารณภัยลดลง ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้ให้ความส าคัญตอ่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศกัยภาพในการฟื้นตัว
ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความสมดุลและเปน็ธรรม โดยมเีป้าหมายคือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความส าคญักับการป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสยีที่เกิดขึ้นในทุกข้ันตอน 
สนับสนนุการน ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของ
เสียที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า และยั่งยนื เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสทิธิภาพ 
และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพฒันาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยา่งยั่งยนื 

อย่างไรก็ตาม แม้จังหวัดจนัทบรุีจะมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีปา่ไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ร้อยละ 45.61 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด จังหวัดจนัทบุรไีด้ชื่อว่าเปน็พืน้ที่ชุ่มน้ า
แห่งหนึ่งของประเทศ มีธรรมชาติหลากหลาย ทั้งอุทยาน ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า อุทยาน
ทะเล เกาะ แก่ง และมีความเจริญเติบโตทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาค
บริการ ท่องเที่ยว แต่จากการพฒันาของภาคส่วนตา่ง ๆ อาจส่งผลท าให้เกิดการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น พืน้ที่ปา่ไมห้ลายแห่งเสื่อมโทรม 
ขาดการดูแลรักษา และฟื้นฟสูภาพปา่อย่างจริงจงั ปัญหาขยะและน้ าเสียจากชุมชน
และอุตสาหกรรมขาดการจัดการอย่างเป็นระบบท าให้ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
ประชาชนยังขาดส านึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเปน็เหตุให้เกิดปัญหาชา้งปา่ออกนอกพื้นที่มาท าลายทรัพย์สนิและ
ชีวิตของประชาชน เปน็ต้น 

ประกอบกับปัจจบุัน เทคโนโลยดี้านการสื่อสารที่ทนัสมัย ท าให้การกระจายของ
ข้อมูลข่าวสาร ไปไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง การด าเนินการตามนโยบาย
การพัฒนาต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องด าเนนิการควบคู่กับการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่องด้วย เพราะการประชาสัมพันธน์ั้นเป็นการสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ขององค์กร และให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ผ่านกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งสื่อสมัยใหม่ เชน่ สื่อออนไลน์ หรือ
แม้กระทั่งสื่อเดิม เช่น สื่อโทรทศัน์ และวิทยุ ที่ยังคงมบีทบาทส าคัญในการเข้าถึง
ประชาชน (ตามที่รายงานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ปี พ.ศ.2560)  การประชาสัมพนัธ์
ให้เข้าถึงประชาชนจึงต้องเลือกใช้ทั้งสื่อ สมัยใหม่ และสื่อเดิม ควบคู่กันไปโดย
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อนัน้ๆ และกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ดังนั้น 
การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ทัง้ด้านการเกษตร การค้า การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชวีิต และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต้องมีการบริหารจดัการอย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืน 

 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อปลูกพืชอาหารช้าง และเพิ่มแหล่งอาหารช้าง เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าออกหากิน
นอกพื้นที ่
3. เพื่อท าแนวป้องกันชา้งปา่ 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1. สัดส่วนพืน้ทีป่่าไมต้่อพื้นที่จังหวัด (เพิ่มข้ึน)  
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 รวม 
20 25 30 35 35  
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6.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
7.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ 1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกพืชอาหารช้าง และเพ่ิมแหล่งอาหารช้าง เพื่อแก้ปัญหา
ช้างป่าออกหากิน 
กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกป่าทดแทน 
กิจกรรมหลักที่ 4 ปลูกป่าเพ่ือเป็นอาหารช้าง 
กิจกรรมหลักที่ 5 ท าแนวกันช้างป่า 

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 1 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมย่อย 1.1 สื่อโทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี (เผยแพร่ภายในจังหวัด)ประเด็นการ
บริหารจัดการขยะและน้ าเสีย, การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ, การป้องกัน
และการจัดการขยะทะเล ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ 20 - 25 นาที 
จ านวน 4 ตอน / ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นโทรทัศน์ 3 - 5 นาที จ านวน 5 ตอน 
กิจกรรมย่อย 1.2 สื่อวิทยุ (เผยแพร่ภายในจังหวัด) ประเด็นการบริหารจัดการขยะ
และน้ าเสีย, การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ, การป้องกันและการจัดการขยะ
ทะเล ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุความยาว 25 นาที จ านวน 60 ครั้ง 
กิจกรรมย่อย 1.3 Social Media (กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
จันทบุรี) ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน เผยแพร่
ผ่านทาง Social Media โดยมียอดคนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จันทบุรีเข้าถึงคลิปทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 50,000 คน 
กิจกรรมย่อย 1.4 สื่อกิจกรรม (เผยแพร่ภายในจังหวัด) จัดประกวดคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย, การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ, 
การป้องกันและการจัดการขยะทะเล / จัดค่ายเยาวชนอาสาพัฒนารักษ์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ครั้ง จ านวน (นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 50 คน เข้าค่าย 3 วัน 2 คืน และศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่) 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,392,600 1,392,600 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  
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7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกพืชอาหารช้าง และเพ่ิมแหล่งอาหารช้าง เพื่อแก้ปัญหา
ช้างป่าออกหากิน 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,410,600 1,410,600 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองอ าเภอสอยดาว 
7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 3 ปลูกป่าทดแทน 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    400,000 400,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 4 ปลูกป่าเพ่ือเป็นอาหารช้าง 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    500,000 500,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลักที่ 5 ท าแนวกันช้างป่า 
งบประมาณ  

หน่วย : บาท 
แหล่ง

งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 รวม 

จังหวัด    1,000,000 1,000,000 
ส่วนราชการ      
อปท.      

หน่วยรับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
8.  หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 

2. ที่ท าการปกครองอ าเภอสอยดาว 
3. ที่ท าการปกครองอ าเภอแก่งหางแมว 
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9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
10.  งบประมาณ 
  

งบประมาณ แยกปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  -  บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  4,703,200  บาท 

11.  ผลผลิต (output) 1. ผลิตสื่อโทรทัศน์จ านวน 9 ตอน / ผลิตสื่อวิทยุเผยแพร่ จ านวน 60 ครั้ง / 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยมีผู้เข้าถึงข้อมูล 50,000 คน / จัดค่าย
เยาวชนอาสาพัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ครั้ง  
2. ปลูกป่าเพ่ือเป็นแหล่งอาหารช้าง จ านวน 3 แห่ง 
3. ท าแนวกั้นช้าง จ านวน 1 แห่ง   

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรี มีความ
สมดุลและยั่งยืน 

 
 
























































