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คำนำ 
 

 

             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรองร ับการพ ัฒนาประเทศ และสอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ เพ ื ่ อการปฏ ิร ูปการศ ึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง  การดำเนินการในการจัดและให้บริการการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และ
มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด/อำเภอ ที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักร
กัมพูชา ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่
ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทางการศึกษาในพ้ืนที่ของจังหวัด
จันทบุรี ที่มีพื ้นที่ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้แก่  อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว             
ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที ่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศชายแดนจังหวัดจันทบุรี และเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที ่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี  ได้รับการศึกษาอย่างทั ่วถึง  
มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
 

   
      

                            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
    สิงหาคม  2565 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

หลักการและเหตุผลความเป็นมา 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี       
พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานและพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 
7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี     
ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทันต่อการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณประจำปี ของสำนักงบประมาณ และเมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ให้นำเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 
ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นแผนระดับ 2 รวมทั้งให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (โครงการสำคัญ
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565) นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา 
เพื่อดำเนินการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื ้นที ่ชายแดนประจำปี        
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนและ  
อำเภอสอยดาว ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา พบว่ามีนักเรียนจากประเทศกัมพูชาเดินทางมา
ศึกษาในพื้นที่จำนวนมากตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา เนื่องจากอพยพติดตามผู้ปกครองมาใช้
แรงงานภาคเกษตรกรรมและประมงในจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงนักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย นักเรียน
อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ไม่มีงบประมาณในการจ้างครูสอน
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ภาษากัมพูชา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึง
งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานจริง 
  นอกจากปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ชายแดน การขาดความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัญหาความไม่
สะดวกในการคมนาคม ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการบุกรุก
ทำลายป่า รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการเข้าประเทศมีข้อจำกัดที่ทำให้การนำบุคลากรไปจัดการ
เรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเทศเพ่ือนบ้านมีความล่าช้า 
  ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น
ของการศึกษาในพื้นที่ชายแดน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา
ในพ้ืนที่ชายแดน ให้มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์        
 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั ่วถึง                          
และมีคุณภาพ   
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบทและ                        
ความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 
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สภาพทั่วไปของจังหวัดจนัทบุรี 
 

ประวัติโดยย่อของจังหวัดจันทบุรี 
 จันทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ม ีอายุไม่ต ่ำกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองที ่พวกขอมสร้างขึ้น  
หัวเมืองเดิมตามศิลาจารึกเรียกว่า “ควนคราบุรี” ชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า “เมืองกาไว” ตั้งอยู่บริเวณหน้า
เขาสระบาป ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นพวกชอง ในปี พ.ศ. 1800 ได้มีการย้ายเมืองมาสร้างเมืองใหม่ 
ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบัน ต่อมา ปี พ.ศ. 2200  ได้ย้ายมา
สร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่มอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีในปี พ.ศ. 2310 หลังจากกรุงศรีอยุธยา
เสียแก่พม่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหาร
และรวบรวมกำลังพล เพื ่อใช้ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า  ต่อมาสมเด็จพระนั ่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ย้ายเมืองจันทบุรีไปตั้งที่บ้านเนินวง ซึ่งอยู่ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกราน
ของพวกญวนในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้า ได้ย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่ม
ตามเดิม ตราบจนทุกวันนี้ในปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศส ได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทย 
ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา ในปี  พ.ศ. 2476 
ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน 
  

 สัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรี (ตราประจำจังหวัด) 
 

                                   รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็นประกาย แสงจันทร์ หมายถึง 
                                   และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ ส่วนหนึ่ง 
                                   ของดวงจันทร์ซึ ่งชาวไทยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์  
                                   เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดาร 
         มาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา 
 

คำขวัญจังหวัดจันทบุรี 
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ 

เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธงประจำจังหวัดจันทบุรี 
 

  
 
 
 
 

 

                 ดอกไม้ประจำจังหวัด                            ต้นไม้ประจำจังหวัด 
             ช่ือดอกไม้ ดอกเหลืองจันทบูร                                      ช่ือพรรณไม้ จัน  
                                                                                      ช่ือวิทยาศาสตร์  Diosppyros decandra   
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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดจันทบุร ี
 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 

 

 จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดในภาคตะวันออก ตั ้งอยู ชายฝงทะเลดานทิศตะวันออก 
ของอาวไทยอยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
6,338 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,961,250 ไร คิดเปนรอยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออก 
และเทากับรอยละ 1.8 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอวังสมบูรณ์ 
    อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
   ทิศใต้  ทะเลอ่าวไทย (มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร) 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
     และจังหวัดพระตะบอง 
    ราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร) 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลงจังหวัดระยอง  
     และอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี 
 จังหวัดจันทบุรีม ี พ้ืนที ่ต ิดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่  
อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว 
 
2. สภาพภูมิประเทศ   

 ลักษณะภูมิประเทศแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ปาไม ภูเขา และเนินสูง อยูทางดานเหนือและตะวันออกของจังหวัด ไดแก  
อําเภอแกงหางแมวอําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ำรอน และตอนบน 
ของอําเภอขลุง มีจุดสูงสุดของจังหวัดอยู ที ่ยอดเขาสอยดาวใต ซึ ่งเปนยอดเขาที ่มีความสูงที ่สุด 
ในภาคตะวันออก โดยมีความสูง 1,675 เมตร  และมีเขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตว
ปา และเขตรักษาพันธุสัตวปา คิดเปนรอยละ 29.42 
  (2) ที่ราบสลับภูเขา อยูตอนกลางของจังหวัด ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอเมืองจันทบรุี  
อําเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอําเภอทาใหม อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลมสิงห  
คิดเปนรอยละ 75.04  
  (3) ที ่ราบฝ งทะเล ไดแก พื ้นที ่อําเภอนายายอาม ตอนลางของอําเภอทาใหม  
อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง มีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลสลับดวยเนินเขา และบริเวณ 
ปาชายเลน คิดเปนรอยละ 5.54 

 
3. สภาพภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิของ
อากาศเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,859 มม./ปี เนื่องจากมีพ้ืนที่
ติดกับอ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  โดย
ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ  
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    ฤดรู้อน เริ่มตั้งแตก่ลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม 
    ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึง กลางเดือนตุลาคม 
    ฤดหูนาว เริ่มตั้งแตก่ลางเดือนตุลาคม  ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ ์ 
 
4. การปกครองและประชากร 
 

   จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน 33 ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 82 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
5 แห่ง เทศบาลตำบล 42 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง  ประกอบด้วย อำเภอเมือง 
อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่  อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอ
แก่งหางแมว  อำเภอนายายอาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ 
  ประชากรปี 2564 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 536,557 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) จำแนกเป็น 
    สัญชาติไทย 533,541 คน  เป็นชาย 260,685 คน เป็นหญิง 272,856 คน 
    ไมใ่ช่สัญชาติไทย 3,016 คน  เป็นชาย 1,572 คน เป็นหญิง 1,444 คน 
 

พ้ืนที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง) 
อำเภอเมืองจันทบุร ี 22,262 24,586 46,848 22,385 
อำเภอขลุง 12,537 12,883 25,420 10,040 
อำเภอท่าใหม ่ 23,355 24,439 47,794 17,881 
อำเภอโป่งน้ำร้อน 10,880 10,296 21,176 8,487 
อำเภอมะขาม 15,127 15,474 30,601 13,275 
อำเภอแหลมสิงห ์ 6,929 7,304 14,233 5,300 
อำเภอสอยดาว 18,909 18,548 37,457 14,953 
อำเภอแก่งหางแมว 21,275 21,052 42,327 20,687 
อำเภอนายายอาม 14,917 15,879 30,796 11,891 
อำเภอเขาคิชฌกฏู 6,267 6,469 12,736 5,467 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาบายศร ี 3,100 3,209 6,309 2,504 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองใหญ ่ 2,652 2,663 5,315 2,069 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองตาคง 5,114 4,852 9,966 3,981 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตกพรม 2,006 2,148 4,154 1,584 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกวียนหัก 2,093 2,437 4,530 2,149 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อ 3,528 3,687 7,215 2,623 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลชากไทย 2,140 2,255 4,395 1,896 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตะเคียนทอง 2,334 2,273 4,607 1,836 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะขวาง 8,058 8,832 16,890 8,170 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อเวฬ ุ 2,290 2,089 4,379 2,552 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลวง 3,605 3,830 7,435 4,192 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับช้าง 8,226 8,110 16,336 6,138 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนายายอาม 1,685 1,860 3,545 1,979 
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พ้ืนที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง) 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว 5,575 5,722 11,297 6,379 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลิ้ว 3,312 3,763 7,075 3,118 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห ์ 4,253 4,489 8,742 3,425 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะขาม 800 903 1,703 1,031 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน 4,886 4,225 9,111 4,267 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองคล้า 1,773 1,972 3,745 2,167 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินสูง 3,312 3,763 7,075 3,118 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว 4,253 4,489 8,742 3,425 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ ์ 800 903 1,703 1,031 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกะจะ 4,886 4,225 9,111 4,267 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าช้าง 1,773 1,972 3,745 2,167 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต 3,312 3,763 7,075 3,118 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง 4,253 4,489 8,742 3,425 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าใหม ่ 800 903 1,703 1,031 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทบุร ี 4,886 4,225 9,111 4,267 
ยอดรวมท้ังหมด 262,257 274,300 536,557 248,074 

      ที่มา : (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)   

5. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม  
 จังหวัดจันทบุรี มีการคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว การติดต่อระหว่างจังหวัด 
กับจังหวัด หรืออำเภอกับอำเภอเป็นไปด้วยความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน  
มีถนนสายหลักและโครงข่ายที่สำคัญ ดังนี้ 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา – หาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของถนนทางหลวงสายเอเชีย AH123 (ระยอง-บ้านหาดเล็ก) เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอนายาย
อาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง เข้าสู่จังหวัดตราด 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายปากแซง (จันทบุรี) – สระแก้ว เริ ่มจากถนน
สุขุมวิท หลักกิโลเมตร 333 ที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว 
และอำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าสู่จังหวัดสระแก้ว  
 ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 316  (ถนนรักศักดิ ์ชมูล) สายเขาไร่ยา–จันทบุรี  
เป็นทางหลวงท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี เส้นทางหลักที่ใช้้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรี  
 โครงข ่ายทางหลวงเช ื ่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3193   
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้าร้อน) – ชายแดน/กัมพูชา (บ้านแหลม) 
 โครงข่ายถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน (Scenic Route)  
ทางหลวงชนบทสาย รย. 3736 หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี โดยผ่านหาดคุ้ง
วิมาน จุดชมวิวเนินนางพญา อำเภอนายายอาม ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพาน
แหลมสิงห์) ข้ามสะพานปากแม่น้าจันทบุรี ผ่านคุกขี ้ไก่เลาะไปตามแนวชายทะเลแหลมสิงห์  
แล้วสิ้นสุดที่สามแยกเฉลิมบูรพาชลทิต จุดตัดทางหลวงแผ่นดิน 3149 อำเภอแหลมสิงห์  
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 ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีสายทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี  
จำนวนทั้งสิ้น 37 สายทาง ระยะทาง 627.111 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  
 แขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 19 สายทาง 25 ตอนควบคุม ระยะทาง 466.466 
กิโลเมตร โดยทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จากระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปัจจุบันพบว่า มีจำนวนถนนลูกรัง 3,582 สาย ถนนลาดยาง 
1,338 สาย 
ถนนคอนกรีต 2,972 สาย และถนนอ่ืน ๆ จำนวน 367 สาย 
 

 ไฟฟ้า  ปัจจุบ ันการให้บริการกระแสไฟฟ้าสวนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้า 
แก่ประชาชนครบทุกอําเภอแลว โดยมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน 7 แห่ง สามารถจา่ยพลังไฟฟ้าได้
สูงสุด จำนวน 270 เมกกะวัตต์ มีจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้วรวม 719 หมู่บ้าน 203,246 ครัวเรือน  
คิดเปน็ร้อยละ 98.35 ของหมู่บ้านทั้งหมด หรือร้อยละ 87.14 ของครัวเรือนทั้งหมด คงเหลือครัวเรือน 
ที่ยังไมม่ีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,728 ครัวเรือน 
 

 ประปา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และสาขาขลุง รับผิดชอบการจำหน่าย
น้ำประปาในพื ้นที ่จ ังหวัดจันทบุร ี ม ีพื ้นที ่ให้ บริการ 151 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบ ันมีผู้ ใช้น้ำ  
จำนวน 64,980 ราย และจากระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พบวา จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 153,639 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือน
ที่ยังไมมีน้ำประปาใช้43,811 ครัวเรือน  
 

 อินเตอร์เน็ต  จังหวัดจันทบุรีมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 
 

   ผู้ให้บริการเอกชน 
   TOT บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบร ิการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 
1Gbps/500 Mbps   
   CAT บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุด 
ของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.
จันทบุรี : 1Gbps/500 Mbps  
   TRUE ทรูคอร์ปอเรชั ่น ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในเขตพ้ืนที่ จ.จันทบุรี : 200/50 Mbps  

  3BB บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ้ากัด ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 
1,000/1,000 Mbps  
   AIS บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี :  
500/100 Mbps 
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   CTV บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรี จำกัด ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี :  
50/20 Mbps 
   ผู้ให้บริการภาครัฐ 
   เน็ตประชารัฐ เน็ตประชารัฐ เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยาย
โครงข่ายอินเทอรเน็ต ให้เข้าถึงหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที ่ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการ 
ของภาครัฐ โดยมีคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10Mbps ในรูปแบบสัญญาณ
เคเบิลใยแก้วนําแสง FTTx สำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีการติดตั้งจำนวน 
24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุมท่ัวประเทศ  
  สำหรับปี พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐกระจายครบทุกอําเภอ 
จำนวน 221 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 728 หมู่บ้าน โดยมีสํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 
  จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – 2561) จังหวัดจันทบุรี 
มีสัดส่วนผู้ใช้อินเตอรเ์น็ตต่อจำนวนประชากร ดังนี้ ในปี 2559 ร้อยละ 52.24 ปี 2560 ร้อยละ 56.42  
และในปี 2561 ร้อยละ 60.90 จะเห็นได้ว่าประชากรในจังหวัดมีการใช้งานอินเตอรเ์น็ตเพิ่มมากขึ้น 

 

 
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 1. โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของจังหวัด  
 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นสำคัญ โดยผลิตภัณฑ์                      
มวลรวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) ในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาเป็นภาคบริการมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6 
 

 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
 จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำปี ในปี พ.ศ. 2560 
เท่ากับ 138,443 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.89 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (15,451,959 
ล้านบาท) จัดอยู่อันดับที่ 21 ของประเทศ โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจันทบุรีอยู่ในภาค
การเกษตร จำนวน 80,326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 และภาคนอกเกษตรจำนวน 58,116 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.60 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) มีมูลค่า  
254,582 บาทต่อคนต่อปี จัดอยู ่อันดับที ่ 14 ของประเทศ ซึ ่งลดลงจากปี 2559 ที ่มีม ูลค่า 
205,522.15 บาทต่อคนต่อปี จัดอยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ 
 

 3. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 
 จังหวัดจันทบุรีมีพื ้นที่ทำการเกษตร จำนวน 2,285,014 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.68  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด (3,69,372 ไร่) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลยืนต้น จำนวน 1,689,279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
73.93 พืชไร่ 369,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.86 พืชเกษตรอื่น ๆ 193,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.48                           
ทีน่า 32,140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.41 และสวนผักและไม้ดอก 7,236 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32  
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 ผลผลิตพืชด้านพืชท่ีสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน ยางพารา ลำไย และมังคุด เป็นต้น 

 ผลผลิตด้านประมงที่สำคัญ เนื ่องจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดชายฝั่งทะเล ทำให้ 
การผลิตในสาขาประมงมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงหลัก 
คือ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดำ ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีพื ้นที่เพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 4.02  
ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งจะกระจายตัวอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยง สำคัญ คือ 
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง  
   

 4. มูลค่าผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตร 
 จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี นอกภาคการเกษตร  
ในปี พ.ศ. 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า  
มีมูลค่าจำนวน 58,116 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.98 ประกอบด้วยภาคบริการมีส ัดส่วน 
คิดเปน็ร้อยละ 36 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6 
   ภาวะการผลิตภาคบริการ จากเครื่องชี้ภาคบริการ ในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว  
ร้อยละ 12 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 จากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก จำนวนนักท่องเที่ยว
ตามอุทยานแห่งชาติ รายได้ผู้เยี่ยมเยือน และการจัดเก็บภาษีโรงแรมที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการส่งเสริม
และกระตุ้น        การท่องเที่ยวของภาครัฐ ตามนโยบายต่าง ๆ ทำให้การบริโภคและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดขยายตัว สำหรับในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 10.4 ขยายตัวในอัตราที่ลดลง (ชะลอ
ตัวลง) เมื ่อเทียบกับปี 2561 เนื ่องจากมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที ่ยวของภาครัฐ 
โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ผ่านโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ในช่วงปลายปี 2562  
ยังมีผลอย่างต่อเนื่องรวมถึงกฎหมายผังเมืองใหม่ที่ผ่อนปรนให้มีการตั้งโรงแรมในบางพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ดี ภาคบริการของจังหวัดจันทบุรีควรมีอัตราการขยายตัวที่มากกว่ านี้โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพที่มากมายและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก ทะเล ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และการผจญภัย เป็นต้น 
   ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 6 ของโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของจังหวัดจันทบุรีโดยสวนใหญ่เป็นโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงงานแปร
รูปผลไม ้หอ้งเย็นแช่แข็งพืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปยางพารา โรงงาน
แปรรูปมันสำปะหลัง โรงงานผลิตเส้นกว๋ยเตี๋ยว เป็นต้น  
   อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
 จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในด้านการเจียระไนพลอย รวมถึงการเป็นผู้นำในการเผาพลอยเพ่ือ
เพิ ่มมูลค่ามาตั ้งแต่อดีต ซึ ่งนับว่าเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที ่จะทำให้ไทยก้าวไปเป็น
ศูนย์กลางอัญมณีของโลก โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีฯ ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิต จากกิจกรรมการผลิตเครื่องประดับจากเพชรพลอย และการเจียระไนพลอย ด้านการขายส่งฯ 
จากกิจกรรมการขายส่งพลอยและหินมีค่า และกิจกรรมร้านขายปลีกทองคำ ทองรูปพรรณ และเครื่อง
เพชรพลอย โดยมีการจ้างงานกว่า 5 หมื่นคน 
 ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทำรายได้ให้กับจังหวัดปีละกว่าหมื ่นล้านบาท โดยมูลค่า
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ในปี  2561 มีมูลค่าเท่ากับ 37,631.19 ล้านบาท 
ลดลง 1,425.37 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.64 เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา 39,056.56 ล้านบาท  
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 5. ภาวะด้านการคลัง จังหวัดจันทบุรีมีสำนักงานธนาคารพาณิชย์ จำนวน 71 แห่ง มีเงินรับ
ฝาก 95,934.80 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อ 57,763.37 ล้านบาท สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก ร้อยละ 
60.21 
 6. การค้าชายแดน  
  6.1 จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า  
  จังหวัดจันทบุรีมีพื ้นที ่ติดกับประเทศกัมพูชาทางบกเป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร   

โดยมีช่องทางการค้าทั้งหมด 5 จุด อยู่ในพื้นท่ีอำเภอสอยดาว 2 จุด และอำเภอโป่งน้าร้อน จำนวน 3 
จุด ดังนี้ 
   จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อนติดกับบ้านกร็อมเรียง  
อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 75 กม. และห่างจากตัว เมืองพระตะบอง 115 
กม.) 
   จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้าร้อน ติดกับ ช่องพรม  
(หรือปรม) บ้านโอคอม ต.ตรึงไกร อ.สลักกาว จ.ไพลิน (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 70 กม. ห่างจากตัว
เมืองไพลิน 25 กม. และห่างจากเมืองพระตะบอง ประมาณ 104 กม.) 
   จุดผ่อน ปรนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว ติดกับ บ้านโอลั๊ว อ.กร็อมเรียง         
จ. พระตะบอง   
   จุดผ่อน ปรนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว ติดกับ บ้านโอลาดวน อ.พนมปรึก 
จ.พระตะบอง   
   จุดผ่อน ปรนบ้านบึงชะนังล่าง อ.โป่งน้ำร้อน ติดกับบ้านสวายเวง อ.กร็อมเรียง         
จ.พระตะบอง 
  6.2  มูลค่าการค้าชายแดน 
 จากข้อม ูลการค้ าชายแดนและการค้ าผ่านแดนก ับประเทศเพ ื ่อนบ้ าน ปี  2561  
ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 
สศช. พบว่าจุดผ่านแดน - ด่านศุลกากรจันทบุรี มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอันดับ 12 ของประเทศ ในช่วงปี 
2560 - 2561 มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 3.9 โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้า 12,341 ล้านบาท  
สำหรับการส่งออกและนําเข้าในช่วงปี 2561 มีดังนี ้
 การส่งออก ลดลงร้อยละ 5.1 โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์มีมูลค่า 1,847 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 27.8 รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขาว
สาลีอ่ืน ๆ (785 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.3) อาหารทะเลแปรรูป (451 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ1.1) 
ยางยานพาหนะ (446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.7) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (403 ล้าน
บาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.3) 
 การนําเข้า เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 8.1 โดยสินค้านําเข้าที ่มีมูลค่ามากที ่ส ุด คือ ผักและ 
ของปรุงแต่งจากผัก มีมูลค่า 461 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.9 รองลงมา ได้แก่ 
อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ (424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.8) ธัญพืช (352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
450.4) ผลไม้อื ่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ (47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.2) และพืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ (15 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9) ไทยได้เปรียบดุลการค้า 9,681 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6.7 
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 7. การท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวตามความสำคัญและสภาพแวดล้อมได้  
12 ประเภท ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญท้ัง 12 ประเภท ดังนี้ 
  7.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน บ้านบางชัน (อำเภอขลุง)  
และบ้านหนองชิ่ม - เกาะเปริด (อำเภอแหลมสิงห์) มีที่พักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมล่องแพเปียก  
ชมป่าชายเลน ดูเหยี่ยว เที่ยวทะเลใน และทะเลแหวกปากน้ำเวฬุ (อำเภอขลุง) 
  7.2 แหล ่งท ่องเท ี ่ยวทางศ ิลปะว ิทยาการ ได ้แก ่  สถานแสดงพ ันธ ุ ์ส ัตว ์น้ ำ 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อำเภอท่าใหม่) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี 
(อำเภอเมืองจันทบุรี) 
  7.3 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล 
ชุมชนริมน้ำจันทบูร ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายเนินวง อู ่ต ่อเรือ 
พระเจ้าตากสินวัดทองทั ่ว ว ัดพลับ (อำเภอเมืองจันทบุร ี) คุกขี ้ไก ่ ต ึกแดง ป้อมไพรีพินาศ  
(อำเภอแหลมสิงห์) เขาพลอยแหวน (อำเภอท่าใหม่) 
  7.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อยู่ภายใน  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อำเภอท่าใหม่) ผาหินกูบ ที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (อำเภอสอยดาว) 
  7.5 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ Oasis Sea World (อำเภอแหลมสิงห์) 
และวีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม (อำเภอนายายอาม) 
  7.6 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ งานนมัสการพระพุทธบาทพลวงที่อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (อำเภอเขาคิชฌกูฏ) ประเพณีแข่งเรือวัดจันทนาราม (อำเภอเมืองจันทบุรี) 
ประเพณีชักพระบาท (อำเภอขลุง) งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชราลึก งานเทศกาลคริสมาสต์  
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (อำเภอเมืองจันทบุรี) งานป้อมไพรีพินาศรำลึก (อำเภอ
แหลมสิงห์)  
  7.7 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด ได้แก่ หาดเจ้าหลาว หาดแหลมเสด็จ หาดคุ้ง
วิมาน (อำเภอท่าใหม่) หาดแหลมสิงห์ (อำเภอแหลมสิงห์) 
  7.8 แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกพลิ้ว น้ำตกคลองนารายณ์ น้ำตกเขา
สิบห้าชั้น (อำเภอแก่งหางแมว) น้าตกเขาสอยดาว (อำเภอสอยดาว) น้าตกตรอกนอง (อำเภอขลุง)  
  7.9 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ ได้แก่ ถำ้เขาวงกต (อำเภอแก่งหางแมว) 
  7.10 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ได้แก่ เกาะจิก เกาะเปริด  
เกาะนมสาว 
  7.11 แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง ได้แก่ ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน (อำเภอโป่งน้ำร้อน) 
  7.12 แหล่งท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ ได้แก่ น้ำพุร้อนโป่งน้ำร้อน 
(อำเภอโป่งน้ำร้อน) 
  จะเห็นได้ว่าจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็ น
แหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติที ่สวยงาม ทั ้งทะเล ภูเขา น้ ำตก รวมถึงแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และเรื่องราวน่าสนใจทรงคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอด



หน้า | 13 

 
แผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพืน้ที่ชายแดนจังหวดัจันทบุร ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

มาช้านานจากข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า
ปี 2561 จังหวัดจันทบุรีมีผู้เยี่ยมเยือน  จำนวน 2,468,214 คน แบ่งออกเป็น  
  1) นักท่องเที่ยว จำนวน 1,787,728 คน เป็นชาวไทย 1,649,344 คน ชาวต่างประเทศ 
69,699 คน  
  2) นักทัศนาจร จำนวน 680,486 คน เป็นชาวไทย 655,997 คน ชาวต่างประเทศ 
24,489 คน และมีรายได้จากท่องเที่ยวทั้งหมด 8,520.18 ล้านบาท 
 

 8. การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  จังหวัดจันทบุรี มีผลิตภัณฑ์ จำนวน 801 ราย/กลุ่ม รวม 3,008 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
  8.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ มี 5 ประเภท ดังนี้ 
   - ประเภทอาหาร จำนวน 1,044 ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 179 ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 1,082 ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทของใช้ ของตกแต่ง จำนวน 255 ผลิตภัณฑ์ 
   - ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 448 ผลิตภัณฑ์ 
 

  8.2 รายได้การจำหน่าย OTOP ปี พ.ศ. 2560 – 2562 
  ปี พ.ศ. 2560 รายได้การจำหน่าย OTOP  1,476,417,991.00 บาท 
  ปี พ.ศ. 2561 รายได้การจำหน่าย OTOP  1,779,172,901.00 บาท 
  ปี พ.ศ. 2562 รายได้การจำหน่าย OTOP  2,200,167,873.00 บาท 
. 

  8.3 สรุปผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 จังหวัดจันทบุรี 
ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร จำนวน 253 ผลิตภัณฑ์ ปรากฏผลการคัดสรร ดังนี้ 

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

 9. เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
  จากข้อมูลการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า 
  9.1 รายได้ของครัวเรือน ปี 2560 ครัวเรือนของจังหวัดจันทบุรีมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 
32,894 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงานร้อยละ 85.09 ซึ่งได้แก่ กำไรสุทธิจากการทำ
การเกษตรร้อยละ 39.04 ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 35.62 และกำไรสุทธิจากการทำธุรกิจร้อยละ 
10.43 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอก
ครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 4.57 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 0.31 นอกจากนั้นได้รับรายได้
ในรูปสวัสดิการ/ สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อร้อยละ 9.71 (รวมค่าการประเมิน 
ค่าเช่าบ้าน/บ้านของตนเอง) 
   
  9.2 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2561 ครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
เดือนละ 20,922 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.69 ของรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
ในครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 89.91 คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 38.36 (เป็น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.30 และยาสูบร้อยละ 0.62) รองลงมาเป็นค่าเดินทาง และการ
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สื่อสาร ร้อยละ 23.59 ที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 18.18 ค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 5.18 เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.08 การบันเทิง 
การอ่านและกิจกรรมทางศาสนาร้อยละ 1.59 การศึกษาร้อยละ 1.03 การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษมี
เพียงร้อยละ 0.87 สำหรับค่าใช้จ่ายที ่ไม่เกี ่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษีของขวัญ เบี้ย
ประกันภัยซื้อสลากกินแบ่ง/หวยดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 10.08 
  9.3 หนี้สินของครัวเรือน ปี 2560 พบว่า ครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีมีหนี้สินเฉลี่ย 
341,223 บาท ต่อครัวเรือนหรือประมาณ 10.37 เท่าของรายได้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.77 เป็นการ
ก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน คือ หนี้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 43.47 รองลงมาใช้ในการซื้อ
บ้านและที่ดิน ร้อยละ 22.94 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 0.36 สำหรับหนี้เพ่ือใช้ในการ
ลงทุนและอื่น ๆ ร้อยละ 33.23 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ทำการเกษตร สูงถึงร้อยละ 23.25 
รองลงมาคือใช้ทำธุรกิจร้อยละ 8.93 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.05 และเมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า 
ครัวเรือนของผู้จัดการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ มีหนี้สินเฉลี่ยสูงมากถึง 1,051,083 บาท 
   9.4 การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะทาง
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน(ตามอาชีพ) ปี 2560 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า ครัวเรือนของผู้
ถือครองทำการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดิน และครัวเรือนของผู้ถือครองทำการเกษตร ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ที่ดินมีรายได้เฉลี่ยสูงสุด ถึง 57,039 บาท และ 53,526 บาทตามลำดับ รองลงมา ได้แก่ ครัวเรือน
ลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ/นักวิชาการ/ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพมีรายได้เฉลี่ยสูงสุด ถึง 47,347 บาท ส่วน
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดคือ ครัวเรือนของผู้ถือครองทำการเกษตรด้านประมง, ป่าไม,้ หาของป่า และ
บริการทางการเกษตร14,165 บาท ในส่วนของรายจ่าย พบว่า ครัวเรือนของครัวเรือนของผู้จัดการ 
นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพมีรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุดถึง 33,944 บาท รองลงมาได้แก่ ครัวเรือน
ของผู้ถือครองทำการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดิน และไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน มีรายจ่ายเฉลี่ยสูงถึง 25,220 
บาท และ 23,041 บาทตามลำดับ ส่วนครัวเรือนที่มีรายจ่ายต่ำสุด คือ ครัวเรือนของผู้ไม่ได้ปฏิบัติงาน
เชิงเศรษฐกิจ 14,165 บาท 
  สำหรับสัดส่วนของเงินรายได้ที่เหลือสำหรับการออมเก็บและชำระหนี้ของครัวเรือน
จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 62.69 และเมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่าครัวเรือนของผู้ถือครอง 
ทำการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดินและไม่เป็นเจ้าของที่ดิน มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ไม่สูงมากนัก  
ร้อยละ 40.40 และ 47.12 ตามลำดับ ซึ่งจะมีผลทำให้สัดส่วนของเงินรายได้ที่เหลือสำหรับการเก็บ
ออม และชำระหนี้มีมากกว่าอาชีพอื่น และพบว่า ครัวเรือนของผู้ถือครองทำการเกษตรด้านประมง, 
ป่าไม,้หาของป่า และบริการทางการเกษตรมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงถึง ร้อยละ 100.55 ซึ่งไม่มี
เงินเหลือสำหรับการเก็บออมและชำระหนี้เลย รองลงมาเป็นครัวเรือนของผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจ ร้อยละ 97.72 ซึ่งจะมีผลทำให้สัดส่วนของเงินรายได้ที่เหลือสำหรับการเก็บออม และชำระ
หนี้น้อยกว่าอาชีพอ่ืน  
 

ด้านสังคมและความม่ันคง 
 1. แรงงาน  
  1.1 สถานการณ์ด้านแรงงาน กําลังแรงงานและการมีงานทำประชากรและกําลัง
แรงงานจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 462,988 คน เป็นชาย 224,694 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.53 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ ้นไป เป็นหญิง 238,294 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47 ของ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 345,737 คน เป็นผู้มีงานทำ 344,420 คน 
(ร้อยละ 99.62 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน 1,317 คน (ร้อยละ 0.38 ของผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน) 
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  1.2 ภาวะการมีงานทำ จากการสำรวจภาวการณ์มีงานทำของประชากรผู้มีงานทำ 
ในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 344,420 คน ปรากฏว่ามีจำนวน 159,364 หรือร้อยละ 46.27 ของผู้มีงาน
ทำทั้งหมด ทำงานในภาคเกษตร ผู้มีงานทำจำนวน 185,056 คน หรือร้อยละ 53.73 ของผู้มีงานทำ
ทัง้หมด ทำงานนอกภาคเกษตร 
  จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ผู้มีงานทำจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอก
ภาคเกษตรจะทำงานในสาขาการขายส่งการขายปลีก จำนวน 61,714 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92  
ของผู้มีงานทำทั้งหมด สาขากิจกรรมโรงแรม และอาหาร จำนวน 30,404 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 
สาขาการผลิต จำนวน 25,422 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และสาขาอ่ืน ๆ ลดลง
ไปตามลำดับ 
  จําแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 
จำนวน 141,617 คน (ร้อยละ 41.12) ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านคาและตลาด จำนวน 73,912 คน (ร้อยละ 21.46) ของผู้มีงานทำทั้งหมด และอาชีพ
ขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ จำนวน 40,639 คน (ร้อยละ 11.80) ของผู้มีงานทำทั้งหมด 
  จําแนกตามสถานภาพการทำงาน ผู้ม ีงานทำส่วนใหญ่ทำงานส่วนตัว จำนวน  
109,370 คน (ร้อยละ 31.75) ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมา คือ ลูกจ้างเอกชน จำนวน 95,401 คน 
(รอ้ยละ 27.70) ของผู้มีงานทำทั้งหมด และช่วยธุรกิจครัวเรือน จำนวน 87,089 คน (ร้อยละ 25.29)  
  1.3 ภาวะการว่างงานของประชากร จังหวัดจันทบุรีมีผู ้ว ่างงานทั้งสิ ้น 1,667 คน  
หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.49 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงาน
จำแนกตามเพศแล้ว พบว่าผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นเพศชาย จำนวน 379 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.72 
เพศหญิง จำนวน 1,288 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 
  1.4 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการค่าจ้าง ได้กำหนดให้พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ำ เท่ากับ 318 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีอัตรา
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.26 เมื่อเทียบกับปี  2560 เท่ากับ 305 บาท  
  1.5 การดูแลให้ลูกจ้างและผู ้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธ ิการ
ประกันสังคม จังหวัดจันทบุรีมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 3,036 แห่งส่วน
ผู้ประกันตนมีจำนวน 68,884 คน มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ 
จำนวน 1 แห่ง และสถานพยาบาลเครือขาย จำนวน 45 แห่ง 
 

 2. การสาธารณสุข 
  2.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดจันทบุรี มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง  
คือ โรงพยาบาลพระปกเกล้า (ระดับ A) มีโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง (อำเภอท่าใหม่ มี 3 รพ.คือ  
รพ.ท่าใหม่ รพ.สองพี่น้อง และ รพ.เขาสุกิม) สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
105 แห่ง   
   2.2 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
สถานพยาบาลไม่มีเตียงแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมชั้น 1 จำนวน 70 แห่ง สถานผดุงครรภ์ไม่มีเตียง
ชั้น 1 จำนวน 50 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 115 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 17 
แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน 7 แห่ง 
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  2.3 ข้อมูลด้านสุขภาพ จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาจากสถาน
บริการของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตาม 21 กลุ่มโรค ปี 2562 พบว่า อัตราผู้ป่วยที่เขา
รับการรักษาด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดมากที่สุด รองลงมาเป็น โรคเก่ียวกับตอมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิสัม โรคระบบย่อยอาหารร่วม โรคในช่องปาก โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อ
ยึดเสริม และโรคระบบหายใจ ตามลำดับ  

   สาเหตุการตาย โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 ของประชาชนในจังหวัด
จันทบุรี และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเมื่อจำแนกตามอวัยวะที่พบมะเร็ง พบว่า มะเร็ง
หลอดคอ - หลอดลมใหญ่และปอด พบมากที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งมะเร็งตับ ท่อน้ ำดี และ
มะเร็งเต้านม ก็เป็นสาเหตุการตายที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน  

 3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   1.สาธารณภัย จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พบว่าปัญหา การเกิด                       
สาธารณภัย ปี 2561 ด้านวาตภัยสูงสุดส่วนใหญ่เกิดกับสวนผลไม้ รองลงมาคือปัญหาช้างป่า ที่ออกมา
หากินในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว สอยดาว โป่งน้าร้อน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่
อย่างมาก เนื่องจากช้างป่า ออกมาหากินใกล้ที่อยู่อาศัยของราษฎรและมักเกิดปัญหาทำร้ายประชาชน
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งพืชสวนพืชไร่ เสียหาย และอุทกภัย ตามลำดับในรอบปีที่ผ่านมาซึ่ง
มีแนวโน้มมากขึ้น 

    2. ทรัพยากรดิน 
    ทรัพยากรดินในจังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นดิน  
ที่เกิดจากการสลายตัวของหินปูน ทำให้ดินมีความเป็นด่างเหมาะแก่การปลูกผลไม้อันเป็นหนึ่ง 
ในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ดินมีลักษณะเป็นดินตื้นถึงลึกอัน เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ  
โดยดินส่วนมากของจังหวัดจันทบุรีเป็นดินที่สามารถระบายน้ำออกได้ดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามจังหวัด
จันทบุรีมีพื ้นที ่ดินที ่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร โดยปัญหา
ทรัพยากรดินที่พบมากที่สุด คือ ดินเค็มในบริเวณชายฝั่งทะเล ดินเปรี้ยว ดินทราย และดินตื้น 

   3. แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดจันทบุรีมีลาธารหลายสาย ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้ำจาก
เหนือลงใต้เป็นส่วนใหญ่ แม่น้ำสาขาของลุ่มน้ำนี้ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 
    แม่น้ำพังราด แม่น้ำพังราดเป็นลาน้าสายสั้นๆ ความยาวจากต้นกำเนิดของลำน้ำเขา
วงศ์ถึงปากแม่น้ำพังราด ทั้งสิ้น 30 – 50 กิโลเมตร ลำน้ำตอนต้นเกิดจากคลองเขาวงศ์ คลองนายาย
อาม และมีคลองห้วงหิน และคลองห้วยเตย ซึ่งกำเนิดจากเขาทะลาย ไหลลงสู่คลองนายายอามและ
ต่อเนื่อง เป็นลำน้ำพังราด 
    แม่น้ำวังโตนด  กำเนิดจากเนินเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอท่าใหม่  จังหวัด
จันทบุรี อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลำน้ำ
สาขาที่สำคัญ คือ คลองโตนด และคลองประแกต 
    แม่น้ำจันทบุรี  เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 
ลำน้ำสาขาที่สำคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ ยังมีคลองทุ่งเพล (คลองปรือ  
หรือคลองพยาธิ) ไหลลงมารวมกับแม่น้ำจันทบุรีที ่ตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองจันทบุรี  
ออกปากแม่น้ำท่ีอำเภอแหลมสิงห์ รวมความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร 
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    แม่น้ำเวฬุ  กำเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุ่งสะพานหิน 
ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอมะขามทางตะวันออก 10 กิโลเมตร แม่น้ำเวฬุ ความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร 
ลุ่มน้ำโตนเลสาป ต้นน้ำเทือกเขาสอยดาวไหลลงสู่คลองโป่งน้ำร้อนในพื้นที่อำเภอโป่งน้าร้อนจากทาง
ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันออกลงสู่ที่ราบของราชอาณาจักรกัมพูชา 
     3.1 ระบบชลประทาน จังหวัดจันทบุรีมีพื ้นที่ชลประทานทั้งหมด 237,250 ไร่  
ส่วนใหญ่เป็นโครงการป้องกันน้ำเค็ม และเก็บกักน้ำจืด ในลำคลองและอ่างเก็บน้ำ โดยมีแหล่งเก็บน้ำ          
ที่สำคัญ ดังนี้      

   เขื่อนคีรีธาร   ความจุเก็บกัก 70.99 ล้าน ลบ.ม. 
   เขื่อนพลวง    ความจุเก็บกัก  72.21 ล้าน ลบ.ม. 
   อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ  ความจุเก็บกัก  60.63 ล้าน ลบ.ม. 
   อ่างเก็บน้ำคลองประแกต  ความจุเก็บกัก  61.62 ล้าน ลบ.ม. 
   อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย  ความจุเก็บกัก  11.396 ล้าน ลบ.ม. 
   โครงการขนาดกลางอื่น ๆ  ความจุเก็บกัก  12.08 ล้าน ลบ.ม. 
     

     3.2 แหล่งน้ำบาดาล จากข้อมลูของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบว่า จังหวัดจันทบุรี 
มีแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ น้ำบาดาลในชั้นหินในน้ำตะกอนหินร่วน สำรวจพบในพื้นที่  
ทางตอนใต้ของจังหวัด โดยทั่วไปสามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ที่ความลึก 9 - 24 เมตร น้ำบาดาลมี
คุณภาพดีจนถึงปานกลาง ส่วนใหญ่ให้น้ำบาดาลไม่เกิน 10 ลบ.ม./ชม. บางบริเวณอาจให้น้ำในเกณฑ์
มากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ได้แก่ บริเวณบ้านคลองนารายณ์ บ้านสระบาปบน บ้านคลองตะเฆ้  
ในเขตตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุร ี บ้านห้วงปลาดุก ในเขตตำบลนายายอาม  
อำเภอนายายอาม เป็นต้น 
 

    4. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
     จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ชายฝั่งยาวประมาณ 108 กิโลเมตร ขอบเขตชายฝั่งเริ่มจาก
ปากแม่น้ำพังราดด้านทิศตะวันออก ซึ ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดระยองทอดยาวลงมาทาง  
ตะวันออกเฉียงใต้ถึงปากแม่น้ำเวฬุ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดตราด ชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีมี
หลายประเภท เช่น ชายฝั่งหิน หาดทราย ที่ราบน้ำขึ้นถึงและพรุ แต่ชายฝั่งส่วนมากเป็นที่ราบน้ำท่วม
ถึง ป่าชายเลนครอบคลุมพื ้นที ่ชายฝั ่งตั ้งแต่อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่และ 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน 6 แห่ง 
   5. ขยะ 
  ในปี 2562 จังหวัดจันทบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 593.09 ตันต่อวัน แบ่งเป็น
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง 227.71 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 38.39 นํากลับไปใช้
ประโยชน์ 267.57 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 45.11 รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดการอย่างถูกต้อง
ทั้งสิ้น 495.28 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.51 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยภายในจังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ขยะมูลฝอยตกค้างของปี 2560 ปริมาณทั ้งส ิ ้น 12,580 ตัน ไดรับการจัดการอย่ างถูกต้อง  
คิดเปน็ร้อยละ 100  
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
   จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดแนวทางในการรวบรวมปัญหาความต้องการจากประชาชน 
(Area Based) โดยได้ ให้อำเภอทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ (พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินการเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ของจังหวัด จากแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มาสู่แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ อย่างเป็นเอกภาพร่วมกันและเกิด 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค โดยให้นำปัญหา/
ความต้องการของประชาชนจากการประชาคมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาบูรณาการในการ
จัดทำแผนดังกล่าวด้วย โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่ 
สรุปปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ได้จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี  
ภาพรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้จากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลใน
การลงเวทีประชาคม รวมทั้งสิ้น 6,141 ปัญหา โดยแยกปัญหาตามด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 3,733 ปัญหา 
ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน   751 ปัญหา 
ด้านความมั่นคง  จำนวน   603 ปัญหา 
ด้านการเกษตร  จำนวน   457 ปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน   351 ปัญหา 
ด้านสาธารณสุข  จำนวน   246 ปัญหา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
 จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 - 2570                                            
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ 
 “จันทบุรีเมืองเศรษฐกิจการเกษตร อัญมณี การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว มูลค่าสูง ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ และสังคมทที่ดี” 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาศักยภาพการเกษตรทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้ตรง
กับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยที่
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ ่น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนของจังหวัด ด้วยการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทุกระดับ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 
 3. พัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและการบริการที่
เกี ่ยวเนื่องตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
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 4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย สร้างความเสมอภาคและความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้มีความเหมาะสม
สำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน 
 5. ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้าง
ความยั่งยืนด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการใช้
เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักในการรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
 จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นการพัฒนาประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ยกระดับศักยภาพการผลิตแปรรูป และเป็นศูนย์รวบรวมและ 

กระจาย สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ :      1. พัฒนาจังหว ัดจ ันทบุร ีให ้เป็นฐานการผลิตส ินค้าเกษตร          

การกระจายสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที ่ม ีค ุณภาพ            
มีมาตรฐานปลอดภัย มีความยั ่งยืน และสามารถต่อยอดสู ่การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพ 

   2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
   ด้านการเกษตรทั้งระบบ ให้มีผลผลิตที่มีความปลอดภัยและเป็น 

     มิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด :      ตัวชี้วัด      อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
                   ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น                                                
แนวทางการพัฒนา :    1. เสริมสร้างผลิตภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง 

      การเก็บเกี่ยวผลไม้ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เป็นมิตร 
      ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
     2. เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์  

     (Supply Side) และระบบฐานข้อมูลการเกษตรทั้งข้อมูลด้าน  
      การผลิตความต้องการผลผลิต (Demand Side) และผลิตภัณฑ์ 

      เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เหมาะสม 
     3. พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องให้ได้ 
      มาตรฐาน มีมูลค่าสูง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง 
      กับความต้องการของตลาด   
    4. พัฒนาศักยภาพและสร้างความม่ันคงให้เกษตรกรและ 
     ผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
    5. ประชาสัมพันธ์ และขยายช่องทางการตลาดและการส่งออก 
     สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องที่มีความปลอดภัยและ 
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     ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
    6. พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
     ที่สำคัญของจังหวัดทั้งระบบ บนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
     สิ่งแวดล้อม 
    7. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูป 
     ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ที่มีคุณภาพและได้ 
     มาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมแพทย์แผนไทย 
     เพ่ือการรักษาสุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   
                                        รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีมูลค่าสูง ตามอัตลักษณ์ของจังหวัด 
     จันทบุรี  
วัตถุประสงค์ :    พัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มี

ความทันสมัยได้มาตรฐานสากล มีมูลค่าสูง และมีความยั่งยืน 
     
ตัวช้ีวัด :     ตัวชี้วัด      มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา :   1. จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ และมีความ  
                                   น่าเชื่อถือสำหรับเจียระไนอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้ง 
     สำหรับผลิตสินค้าชุมชน 
    2. พัฒนาทักษะการผลิตให้กับบุคลากรและช่างฝีมือ ด้านอัญมณี 
     และเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน และสามารถส่งต่อสู่ 
                                             คนรุ่นต่อไปอย่างไร้รอยต่อ  
    3. รักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
                               มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อม 
     ทั้งยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองอัญมณี 
    4. เสริมสร้างศํกยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน  
     ให้มคีวามเข้มแข็ง 
    5. ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายอัญมณีและ 
     เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งตลาดภายในประเทศ 
     และต่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชนและ 
     การค้าชายแดนของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน มีมูลค่าทาง  
                                       เศรษฐกิจ และความปลอดภัยสูง 
วัตถุประสงค์ :     เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจังหวัดจันทบุรี ควบคู่กับ 
     การสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนในทุกมิติ เพ่ือยกระดับสู่ 
     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่สำคัญของประเทศ 
ตัวช้ีวัด :      ตัวชี้วัด      มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา :   1. พัฒนาด้านการค้า ตลาดการค้าชายแดน โครงสร้างพื้นฐาน และ 
      สิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน 
      2. พัฒนาการให้บริการบริเวณจุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพ  
     รวดเร็วและได้มาตรฐาน 
      3. ปรับปรุงผังเมืองเฉพาะชุมชนชายแดนให้มีความพร้อมรองรับ 
     การขยายตัวของการค้าชายแดน 
      4. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแรงงานเฉพาะเขตพ้ืนที่ 
     ชายแดนภายใต้รูปแบบ “ประชารัฐ” อย่างเป็นระบบ 
      5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนและผ่าน 
     แดน 
      6. ส่งเสริมการค้า การลงทุนบริเวณจุดผ่านแดน 
      7. รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนในทุกมิติ บนพื้นฐานการมี 
     ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4   ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เน้น     
                                        คุณค่าอัตลักษณ์ และความย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ :     เพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้เป็น 
             แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด :      ตัวชี้วัดที่      รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา :   1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่อง โครงสร้าง 
          พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
     เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมสำหรับคนทุกช่วงอายุ 
      2. ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้วย 
             การพัฒนาทักษะบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
     การท่องเที่ยว และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
     พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาการ
     ให้บริการ  
      3. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
     พ้ืนที่และความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและ 
     ต่างชาติ และสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก 
     และการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก 
     4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
     5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และขยาย 
      ช่องทางการตลาดแนวใหม่ Digital Marketing 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสม     
                                        สำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพ 
      ชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย 
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วัตถุประสงค์ :     1. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
        ดูแลรักษา และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 
            ประชาชนของจังหวัดมีฐานทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
       ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 
        2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการประกอบ 
       อาชีพมากข้ึน 
        3. ประชาชนมีความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้ 
       อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตัวช้ีวัด :       ตัวชี้วัดที่ 1    อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
              เพ่ิมข้ึน   
     ตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของดัชนีความก้าวหน้าของคน  
              (Human Achievement Index : HAI)   
แนวทางการพัฒนา :    1. เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ 
     ยั่งยืน 
      2. ส่งเสริมการลดขยะต้นทางและใช้ประโยชน์จากขยะ 
      3. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งด้านปริมาณและ 
     คุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือกับผลกระทบจากการ 
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  
      ให้มคีวามสะดวก ปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกันอย่างไร้ 
      รอยต่อ 

     6. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
     7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้าง         
      ความเข้มแข็งของครอบครัว 
     8. เสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคไม่ 
      ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) 

 

พื้นที่เป้าหมาย 
 1. พื้นที ่เป้าหมาย หมายถึง พื ้นที ่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรีที่มีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชา ได้แก่ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว 

 2. โรงเรียนในเขตอำเภอที่มพ้ืีนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีดังนี ้
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รายชื่อโรงเรียน 
ที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน หน่วย ที่ อำเภอสอยดาว หน่วย 
1 บ้านหนองบอน สพป.จบ.2 1 บ้านตามูล สพป.จบ.2 

2 วัดผักกาด สพป.จบ.2 2 วัดสำโรง สพป.จบ.2 

3 บ้านคลองใหญ่ สพป.จบ.2 3 สังวาลย์วิทย ์6 สพป.จบ.2 

4 บ้านป่าวิไล สพป.จบ.2 4 บ้านประตง สพป.จบ.2 

5 บ้านดงจิก สพป.จบ.2 5 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป.จบ.2 

6 บ้านทุ่งกร่าง สพป.จบ.2 6 บ้านทับสงฆ์ สพป.จบ.2 

7 บ้านเนินดินแดง สพป.จบ.2 7 บ้านโป่งเจริญชัย สพป.จบ.2 

8 บ้านแหลม สพป.จบ.2 8 บ้านทับช้าง สพป.จบ.2 

9 บ้านปั้นหม้อ สพป.จบ.2 9 บ้านไทรงาม สพป.จบ.2 

10 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.จบ.2 10 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จบ.2 

11 บ้านใหม่ สพป.จบ.2 11 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป.จบ.2 

12 บ้านเขาหอม สพป.จบ.2 12 บ้านซับตารี สพป.จบ.2 

13 บ้านทรัพย์ประเมิน สพป.จบ.2 13 หนองมะค่า สพป.จบ.2 

14 บ้านสามสิบพัฒนา สพป.จบ.2 14 โฆวินฑะ สพป.จบ.2 

15 บ้านคลองตาคง สพป.จบ.2 15 บ้านกระทิงทอง สพป.จบ.2 
16 วัดพังงอน สพป.จบ.2 16 บ้านเขาแก้ว สพป.จบ.2 

17 วัดทับไทร สพป.จบ.2 17 บ้านตาเรือง สพป.จบ.2 

18 บ้านทุ่งม่วง สพป.จบ.2 18 บ้านทรัพย์เจริญ สพป.จบ.2 

19 บ้านคลองคต สพป.จบ.2 19 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จบ.2 

20 ราษฎร์พัฒนาสามคัค ี สพป.จบ.2 20 บ้านสวนส้ม สพป.จบ.2 

21 บ้านคลองบอน สพป.จบ.2 21 สอยดาววิทยา สพม.17 
22 บ้านโพธิ ์ สพป.จบ.2 22 ทุ่งขนานวิทยา สพม.17 
23 บ้านแปลง สพป.จบ.2 23 ประตงวิทยา สช. 
24 บ้านจางวาง สพป.จบ.2 24 เตรียมศึกษาสอยดาว สช. 
25 บ้านนาสนาดก์ สพป.จบ.2 25 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สอศ. 
26 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม.17 26 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี สอศ. 
27 เครือหวายวิทยาคม สพม.17 27 กศน.อำเภอสอยดาว กศน. 
28 หนองตาคงพิทยาคาร สพม.17 28 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ฯ ตชด. 
29 กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน กศน. 29 เทศบาลทับช้าง 1 อปท. 
30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. 30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. 
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 3. โรงเรียนที่มีพ้ืนที่บริการติดต่อกับประเทศกัมพูชา 

 

รายช่ือโรงเรียน 
ที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน หน่วย ที่ อำเภอสอยดาว หน่วย 
1 บ้านแหลม สพป.จบ.2 1 บ้านซับตารี สพป.จบ.2 
2 บ้านคลองใหญ่ สพป.จบ.2 2 บ้านสวนส้ม สพป.จบ.2 

3 บ้านป่าวิไล สพป.จบ.2 3 สอยดาววิทยา สพม.17 

4 บ้านปั้นหม้อ สพป.จบ.2 4 ทุ่งขนานวิทยา สพม.17 

5 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป.จบ.2    
6 บ้านคลองบอน สพป.จบ.2    
7 วัดผักกาด สพป.จบ.2    
8 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม.17    
9 เครือหวายวิทยาคม สพม.17    
10 หนองตาคงพิทยาคาร สพม.17    

 
 
 
 

 4. จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาทางบกเป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร  

โดยมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าทั้งหมด จำนวน 5 จุด อยู่ในพื้นท่ีอำเภอสอยดาว 2 จุด 
และอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 3 จุด ดังนี้ 
 จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อนติดกับบ้านกร็อมเรียง อ.กร็อม
เรียง จ.พระตะบอง (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 75 กม. และห่างจากตัว เมืองพระตะบอง 115 กม.) 
 จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป ่งน้ ำร ้อน ต ิดกับ ช ่องพรม  
(หรือปรม) บ้านโอคอม ต.ตรึงไกร อ.สลักกาว จ.ไพลิน (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 70 กม. ห่างจากตัว
เมืองไพลิน 25 กม. และห่างจากเมืองพระตะบอง ประมาณ 104 กม.) 
 จุดผ่อน ปรนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว ติดกับ บ้านโอลั ๊ว อ.กร็อมเรียง                               
จ. พระตะบอง   
 จุดผ่อน ปรนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว ติดกับ บ้านโอลาดวน อ.พนมปรึก                     
จ.พระตะบอง 
 จุดผ่อน ปรนบ้านบึงชะนังล่าง อ.โป่งน้ำร้อน ติดกับบ้านสวายเวง อ.กร็อมเรียง                                
จ.พระตะบอง 
 



 

  
 

            สภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี 
 

             ตารางท่ี  1  อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนจังหวัดจันทบุรี กลุ่มอายุ 2 - 22 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2564 
กลุ่มอายุ 

ประชากรวัยเรียน 
ตาม ทร.14 

(คน) 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) 

 
อัตราการเข้าเรียน 

(ร้อยละ) 
 

เปรียบเทียบ     
ปีการศึกษา 
2563-2564 
(+เพิ่ม/-ลด) 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 
2 ปี 5,321 5,699 5,576 3,698 3,741 2,127 69.50 65.64 38.15 -27.50 

3 - 5 ปี 17,459 17,422 16,925 15,428 16,201 16,732 88.37 92.99 98.86 5.87 
6 - 11 ปี 37,155 37,443 34,297 38,351 40,886 40,700 103.22 109.20 118.67 9.47 
12 - 14 ปี 18,948 18,705 18,488 18,979 18,174 18,235 100.16 97.16 98.63 1.47 
15 - 17 ปี 19,152 19,581 19,400 15,442 14,431 14,392 80.63 73.70 74.19 0.49 
18 - 22 ปี 44,292 35,352 33,855 16,696 14,075 12,773 38.16 39.81 37.73 -2.09 

รวม 142,327 134,202 128,541 108,594 107,508 104,959 76.44 80.11 81.65 1.55 
 
               หมายเหตุ 1. ไม่รวมผู้เรยีนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวดัจันทบุรี จำนวน 307 คน 
       2. ไม่รวมผู้เรยีนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั (กศน.) จำนวน 3,322 คน 
   3. ไม่รวมนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 150 คน 
   4. จำนวนประชากรตาม ทร.14 ได้แหล่งข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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จัดสรร) 

ตารางท่ี  2  จำนวนสถานศึกษา ผู้เรียน ห้องเรียน ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี                               
               จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา  2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

 
สังกัด 

สถาน 
ศึกษา 

ผู้เรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู/
ผู้สอน 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

รวมทั้งหมด 395 108,588 4,801 6,058 1,873 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 248 84,846 3,600 4,516 1,037 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 211 58,538 2,630 3,303 591 

     1) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 80 18,495 1,001 1,051 65 

     2) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 106 21,009 1,051 1,176 323 

     3) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 17  23 18,164 553 996 155 

     4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุร ี 1 307 3 35 19 

     5) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1 563 22 45 29 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 20 17,498 544 821 322 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 5,488 231 269 112 

      รัฐบาล 4 4,637 170 219 104 

      1) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี 1 3,285 91 136 55 

      2) วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 1 284 19 29 22 

      3) วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 1 584 30 33 12 

      4) วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 484 30 21 15 

      เอกชน 3 851 61 50 8 
      1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 1 559 29 30 5 
      2) วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ 1 25 4 2 1 
      3) วิทยาลัยเทคโนโลยีจนัทบุรี 1 267 28 18 2 
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัย (กศน.) : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุร ี

10 3,322 195 123 12 

2. ส่วนราชการอื่น  147 23,742 1,201 1,542 836 
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.)     

5 10,677 593 771 614 

     1) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 433 22 47 0 
     2) สถาบนัอุดมศึกษา 4 10,244 570 724 614 
        2.1) มหาวิทยาลัยราชภฎัรำไพพรรณี 1 7,176 362 373 412 
        2.2) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 1 1,228 60 75 61 
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จัดสรร) 

 
สังกัด 

สถาน 
ศึกษา 

ผู้เรียน 
ห้อง 
เรียน 

ครู/
ผู้สอน 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

        2.3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
              วิทยาเขตจันทบุร ี

1 1,579 139 267 135 

        2.4) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุร ี        1 261 9 9 6 

2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) :  

                                       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน        
6 664 54 69 3 

2.3 กระทรวงมหาดไทย (อปท.) : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 133 11,203 513 563 77 

     1) โรงเรียนเทศบาล 10 5,434 300 306 45 

     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  123 5,769 214 257 32 

2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) : วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี 1 559 24 71 23 

2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  2 639 17 68 119 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี 1 34 3 9 0 

     2) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี 1 605 14 59 119 
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จัดสรร) 

ตารางท่ี  3  จำนวนและร้อยละของผู้เรียนในระบบโรงเรียนต่อประชากรวัยเรียนจังหวัดจันทบุรี 
               จำแนกตามระดับการศึกษาและช้ัน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษา/ชั้น อาย ุ ผู้เรียน 
ประชากร 
ในวัยเรียน 

ร้อยละของผู้เรียน 
ต่อประชากร 
ในวัยเรียน 

ร้อยละของผู้เรียน
ต่อผู้เรียนทั้งหมด 

รวมท้ังสิ้น 2-22 104,959 131,541 79.79 100.00 
รวมเตรียมอนุบาล 2 2,127 5,576 38.15 2.03 

เตรียมอนุบาล  2 2,127 5,576 38.15 2.03 
รวมก่อนประถมศกึษา 3-5 16,732 16,925 98.86 15.94 

อนุบาล 1  3 6,126 5,659 108.25 5.84 
อนุบาล 2  4 5,020 5,509 91.12 4.78 
อนุบาล 3  5 5,586 5,757 97.03 5.32 

รวมประถมศึกษา 6-11 40,700 37,297 109.12 38.78 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 6,829 6,104 111.88 6.51 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 6,584 6,081 108.27 6.27 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 7,128 6,538 109.02 6.79 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 7,034 6,333 111.07 6.70 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 6,595 6,023 109.50 6.28 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 6,530 6,218 105.02 6.22 

รวมมัธยมศึกษา 12-17 32,627 37,888 86.11 31.09 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 18,235 18,488 98.63 17.37 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 6,399 6,180 103.54 6.10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13 6,095 6,148 99.14 5.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 5,741 6,160 93.20 5.47 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 15-17 14,392 19,400 74.19 13.71 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/ปวช.1 15 5,213 6,281 83.00 4.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ปวช.2 16 4,678 6,629 70.57 4.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช.3 17 4,501 6,490 69.35 4.29 
รวมปริญญาตรีและต่ำกว่า 18-22 12,773 33,855 37.73 12.17 
อุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1 18 3,763 6,434 58.49 3.59 
อุดมศึกษาปีท่ี 2/ปวส.2 19 3,163 6,679 47.36 3.01 
อุดมศึกษาปีท่ี 3 20 2,552 6,924 36.86 2.43 
อุดมศึกษาปีท่ี 4 21 2,244 6,723 33.38 2.14 
อุดมศึกษาปีท่ี 5 22 1,051 7,095 14.81 1.00 

หมายเหตุ  1. ไม่รวมผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 307 คน 
 2. ไม่รวมผู้เรียนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 3,322 คน 
 3. ไม่รวมนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 150 คน 
              4. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรในวัยเรียนในช่วงอายุเดียวกันบางชั้นปี เกิน 100% เน่ืองจากเป็นการคำนวณ
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ซ่ึงมีจำนวนผู้เรียนมากกว่าจำนวนประชากร และเนื่องจากมีเด็กต่างจังหวัดอพยพย้ายติดตาม
ผู้ปกครองเข้ามาทำงานในเขตจังหวัดจันทบุรี
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จัดสรร) 

ตารางท่ี  4  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา  2564 
 

นักเรียนจบ ป.6  
ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา 2564 

เรียนต่อชั้น ม.1 ร้อยละ ไม่เรียนต่อ ร้อยละ 

6,381 6,399 100.28 6 0.09 

  
  

ตารางท่ี  5  อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) สายสามัญ/สายอาชีพ ในระบบ
โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  

 

 

 

 

 

นักเรียนจบ ม.3 
ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา 2564 

เรียนต่อชั้น ม.4/ปวช.1 ร้อยละ  
ไม่เรียนต่อ 

 
ร้อยละ 

รวม สายสามัญ 
สาย

อาชีพ 
รวม สายสามัญ 

สาย
อาชีพ 

5,811 5,213 3,745 1,468 89.71 64.45 25.26 598 10.29 
          

  



 

 

ตารางท่ี  6   จำนวนผู้เรียนออกกลางคันจังหวัดจันทบุรี จำแนกตามสังกัดและสาเหตุ ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
จำนวน
ผู้เรียน 

ฐานะ
ยากจน 

มีปัญหา
ครอบครัว 

สมรสแล้ว 
มีปัญหาใน
การปรับตัว 

ต้องคดี
ถูกจับ 

เจ็บป่วย
อุบัติเหต ุ

อพยพตาม
ผู้ปกครอง 

หาเลี้ยง
ครอบครัว 

กรณีอื่น ๆ รวม ร้อยละ 

สพป.จบ.1 18,495 0 1 1 1 0 0 0 2 0 5 0.03 

สพป.จบ.2 21,009 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0.02 

สพม.17 18,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

การศึกษาพิเศษ 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
รร.ราชประชานุ
เคราะห์ 48 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สช. 17,498 6 0 2 0 0 0 86 0 25 119 0.68 

สอศ. 5,488 1 29 0 13 0 0 5 23 253 324 5.90 

กศน. 3,322 6 3 0 0 0 2 9 6 29 55 1.66 

อว. 10,677 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 1.72 

ตชด. 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

อปท. 11,203 64 55 2 0 0 1 81 0 27 230 2.05 

วธ. 559 0 0 0 0 0 0 30 0 17 47 8.41 

สธ. 639 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.47 

รวม 108,588 77 88 5 14 0 3 216 31 538 972 0.90 

ร้อยละ   7.92 9.05 0.51 1.44 0.00 0.31 22.22 3.19 55.35 100.00   
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ตารางท่ี  7  จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาสจังหวัดจันทบุรี จำแนกตามสังกัด และประเภท ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 
 

สังกัด/ หน่วยงาน 

ประเภทเด็กด้อยโอกาส  

จำนวนผู้เรียน 

เด็กถูกบังคับ 
ให้ขายแรงงาน 

เด็กอยู่ในธุรกิจ ทางเพศ 

เด็กถูกทอดทิ้ง 

เด็กในสถานพินิจ 

เด็กเร่ร่อน 

ผลกระทบจาก 
โรคเอดส์ 

ชนกลุ่มน้อย 

เด็กที่ถูกทำร้าย 

เด็กยากจน 

เด็กที่มีปัญ
หายาเสพติด 

เด็กกำพร้า 

ทำงานรับผิดชอบ 
ตนเองและครอบครัว 

อื่น ๆ 

รวม 

ร้อยละ 

สพป.จบ.1 18,495 0 0 6 0 0 0 0 0 2,739 0 3 4 0 2,752 14.88 
สพป.จบ.2 21,009 0 0 1 0 0 0 0 0 4,993 1 15 1 0 5,011 23.85 
สพม.จบ.ตร. 18,164 0 0 0 0 0 0 0 0 3,681 0 0 0 0 3,681 20.27 
รร.ราชประชา 
นุเคราะห์ 48 563 0 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 563 100.00 

การศึกษาพิเศษ 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
สช. 17,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
สอศ. 5,488 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 0.07 
กศน. 3,322 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 212 0 217 6.53 
อว. 10,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ตชด. 664 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 344 51.81 
อปท. 11,203 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97 0.87 
วธ. 559 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 3.40 
สธ. 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 108,588 0 0 7 0 0 0 1 0 12,441 1 18 219 1 12,688 11.68 
ร้อยละ   0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 98.05 0.01 0.14 1.73 0.01 100.00   
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ตารางท่ี  8   จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัด ประเภทความพิการ และระดับการศึกษา  

 

สังกัด 
จำนวน
นักเรียน 

การเห็น 
การได้
ยิน 

สติปัญญา 
ร่างกาย/
สุขภาพ 

ทางการ
เรียนรู้ 

การพูด/
ภาษา 

ทาง
พฤติกรรม/

อารมณ์ 
ออทิสติก 

พิการ
ซ้ำซ้อน 

รวม
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 

สพป.จบ.1 18,495 3 8 60 10 1,140 5 2 16 36 1,280 6.92 
สพป.จบ.2 21,009 3 4 59 15 1,617 8 9 7 14 1,736 8.26 
สพม.จบ.ตร. 18,164 1 1 31 4 115 0 2 1 0 155 0.85 
รร.ราชประชานุ
เคราะห์ 48 

563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

การศึกษาพิเศษ 307 0 5 103 59 1 0 0 60 79 307 100.00 
สช. 17,498 0 3 2 3 1 0 0 1 1 11 0.06 
สอศ. 5,488 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0.09 
กศน. 3,322 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0.42 
อว. 10,677 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0.03 
ตชด. 664 0 0 11 2 8 0 0 0 0 21 3.16 
อปท. 11,203 2 0 12 9 9 0 7 0 2 41 0.37 
วธ. 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
สธ. 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 108,588 9 22 281 120 2,891 13 20 85 132 3,573 3.29 
ร้อยละ   0.25 0.62 7.86 3.36 80.91 0.36 0.56 2.38 3.69 100.00   
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 ตารางที่  9  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            
    เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
  ปีการศึกษา 2561-2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาคและประเทศ 
 

ปีการศึกษา ระดับ 
ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ยรวม ด้านภาษา 
(ภาษาไทย) 

ด้านคำนวณ 
(คณิตศาสตร์) 

ด้านเหตุผล 

2563 
จังหวัด 50.14 44.30 - 47.22 
ภาค 47.70 40.09 - 43.90 
ประเทศ 47.46 40.47 - 43.97 

2562 
จังหวัด 50.16 49.48 - 49.82 
ภาค 46.94 45.45 - 46.20 
ประเทศ 46.46 44.94 - 45.70 

2561 
จังหวัด 56.72 51.31 51.41 53.15 
ภาค 56.50 49.92 51.31 52.58 
ประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

   

  หมายเหตุ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการสอบดา้นเหตผุล 
 

 

 ตารางท่ี  10  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
   (Ordinary National  Educational  Test : O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
                  ปีการศึกษา 2561-2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 
 

ชั้น ปีการศึกษา ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์   ค่าเฉลี่ยรวม 

ป.6 

2563 
จังหวัด 60.64 50.11 33.71 41.09 46.39 

ภาค 56.70 43.38 29.56 38.39 42.01 

ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

2562 
จังหวัด 52.02 37.96 37.63 32.90 40.13 

ภาค 49.77 35.40 33.89 33.17 38.06 

ประเทศ 49.07 35.55 34.42 36.14 38.80 

2561 

จังหวัด 59.30 42.12 42.42 41.63 46.37 

ภาค 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 

ประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 
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 ตารางท่ี  11  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
                  (Ordinary  National Educational  Test : O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                   ปีการศึกษา 2561-2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 
 

 

 ตารางท่ี  12   ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
                   (Ordinary National Educational  Test : O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                   ปีการศึกษา 2561-2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 

 
 

ชั้น ปีการศึกษา ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยรวม 

ม.3 

2563 

จังหวัด 58.74 38.92 28.61 31.93 39.55 

ภาค 54.61 34.28 24.88 29.58 35.84 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

2562 

จังหวัด 57.18 30.58 34.58 28.26 37.65 

ภาค 54.56 29.71 32.15 25.77 35.55 

ประเทศ 55.14 30.07 33.25 26.73 36.30 

2561 

จังหวัด 57.19 29.94 32.40 37.18 39.18 

ภาค 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 

ประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

ชั้น 
ปี

การศึกษา 
ระดับ ภาษาไทย 

สังคม
ศึกษา 

อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย

รวม 

ม.6 

2563 
จังหวัด 44.11 36.15 30.29 26.36 32.94 33.97 
ภาค 43.67 35.60 28.78 25.12 32.21 33.08 
ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 

2562 

จังหวัด 42.30 35.96 28.77 25.62 28.90 32.31 
ภาค 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 

ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

2561 
จังหวัด 47.35 35.17 31.79 30.37 31.33 35.20 

ภาค 48.95 35.71 32.69 31.28 32.90 36.31 
ประเทศ 47.31 35.16 30.72 30.51 31.41 35.02 
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 ตารางที ่ 13  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                   ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป ชั้น ปวช.3  
   ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 
 

ปีการศึกษา ระดับ 

ความรู้สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
ทักษะภาษา

และการ
สื่อสาร 

ทักษะการคิด
และ 

การแก้ปัญหา 

ทักษะทางสังคม
และการดำรงชีวิต 

ทักษะการ
จัดการงาน

อาชีพ 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

2563 
จังหวัด 38.74 24.13 58.43 42.27 40.89 
ภาค 36.80 24.16 59.42 40.91 40.32 

ประเทศ 36.17 29.91 53.25 39.94 39.82 

2562 
จังหวัด 41.35 37.99 54.72 47.92 45.50 
ภาค 42.25 36.76 53.82 47.84 45.17 

ประเทศ 39.91 35.61 52.75 46.23 43.63 

2561 
จังหวัด 43.67 32.90 52.02 43.99 43.15 
ภาค 44.83 32.76 52.79 45.05 43.86 

ประเทศ 42.01 30.92 51.09 42.49 41.63 
 

   
 

 ตารางที ่ 14  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป ชั้น ปวส.  
                  ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 

 

 

 

ปีการศึกษา ระดับ 

ความรู้สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
ทักษะภาษา

และ 
การสื่อสาร 

ทักษะการคิด 
และ 

การแก้ปัญหา 

ทักษะ 
ทางสังคมและ
การดำรงชีวิต 

ทักษะ 
การจัดการ
งานอาชีพ 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

2563 
จังหวัด 

--ไม่มีการจัดสอบ-- ภาค 
ประเทศ 

2562 
จังหวัด 42.88 32.97 53.39 39.80 42.26 
ภาค 44.08 32.48 53.11 39.35 42.26 
ประเทศ 41.83 31.80 52.20 37.14 40.74 

2561 
จังหวัด 42.89 32.00 52.78 39.17 41.71 
ภาค 45.00 32.96 53.09 40.51 42.89 
ประเทศ 41.01 30.56 51.21 37.33 40.03 
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 ตารางที ่ 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)   
                   ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 
                   จำแนกเป็นระดับหน่วยงาน จังหวัด ภาค และประเทศ 
 

ชั้น คร้ังท่ี ระดับ 
ทักษะการ

เรียนรู้ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการ
ดำเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ประถม 

2/63 
จังหวัด 52.97 56.79 55.29 60.07 56.88 56.40 
ภาค 41.33 45.26 45.27 49.93 48.36 46.03 

ประเทศ 36.90 40.36 39.19 41.73 43.47 40.33 

1/63 
จังหวัด 49.14 46.22 51.03 52.01 48.10 49.30 
ภาค 44.69 43.06 50.05 52.29 48.60 47.74 

ประเทศ 41.92 40.88 46.86 49.53 47.99 45.44 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 51.06 51.51 53.16 56.04 52.49 52.85 
ภาค 43.01 44.16 47.66 51.11 48.48 46.88 

ประเทศ 39.41 40.62 43.03 45.63 45.73 42.88 

2/62 
จังหวัด 59.82 68.74 62.80 59.94 65.71 63.40 
ภาค 47.93 46.25 48.19 49.24 50.25 48.37 

ประเทศ 42.61 38.93 41.29 44.93 43.69 42.29 

1/62 
จังหวัด 51.52 42.29 43.54 52.93 47.60 47.58 
ภาค 48.63 43.22 39.27 55.20 50.05 47.27 

ประเทศ 47.29 41.34 38.36 49.70 46.86 44.71 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 55.67 55.52 53.17 56.44 56.66 55.49 
ภาค 48.28 44.74 43.73 52.22 50.15 47.82 

ประเทศ 44.95 40.14 39.83 47.32 45.28 43.50 

2/61 
จังหวัด 44.47 35.89 44.31 62.52 53.01 48.04 
ภาค 46.92 40.46 44.47 57.16 49.87 47.78 

ประเทศ 43.16 35.98 39.50 49.15 43.27 42.21 

1/61 
จังหวัด 40.96 36.52 51.49 59.30 44.30 46.51 
ภาค 44.12 43.15 51.72 62.90 47.82 49.94 

ประเทศ 37.28 36.77 42.31 48.96 40.33 41.13 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 42.72 36.21 47.90 60.91 48.66 47.28 
ภาค 45.52 41.81 48.10 60.03 48.85 48.86 

ประเทศ 40.22 36.38 40.91 49.06 41.80 41.67 
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 ตารางที ่ 16  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)    
                  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 จำแนกระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 
 

ชั้น คร้ังท่ี ระดับ 
ทักษะการ

เรียนรู้ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการ
ดำเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ม.ต้น 

2/63 
จังหวัด 43.42 36.46 44.21 51.70 41.97 43.55 
ภาค 39.96 33.89 39.72 45.93 37.14 39.33 

ประเทศ 38.30 33.30 38.07 43.30 35.74 37.74 

1/63 
จังหวัด 38.09 35.04 43.81 55.68 44.15 43.35 
ภาค 36.51 32.67 40.57 50.18 41.07 40.20 

ประเทศ 34.88 32.30 38.02 45.92 40.44 38.31 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 40.76 35.75 44.01 53.69 43.06 43.45 
ภาค 38.24 33.28 40.15 48.06 39.11 39.76 

ประเทศ 36.59 32.80 38.05 44.61 38.09 38.03 

2/62 
จังหวัด 39.27 36.93 43.65 49.20 44.75 42.76 
ภาค 36.77 36.32 42.44 47.50 42.84 41.17 

ประเทศ 35.73 35.10 39.99 43.08 40.55 38.89 

1/62 
จังหวัด 48.16 38.03 45.70 52.14 38.07 44.42 
ภาค 42.50 35.22 42.04 50.18 33.92 40.77 

ประเทศ 39.54 33.80 37.83 45.05 32.12 37.67 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 43.72 37.48 44.68 50.67 41.41 43.59 
ภาค 39.64 35.77 42.24 48.84 38.38 40.97 

ประเทศ 37.64 34.45 38.91 44.07 36.34 38.28 

2/61 
จังหวัด 49.03 32.27 45.43 51.68 43.92 44.47 
ภาค 47.86 32.48 45.10 50.13 42.88 43.69 

ประเทศ 43.56 30.54 39.88 44.42 37.77 39.23 

1/61 
จังหวัด 40.50 35.34 51.50 50.15 39.06 43.31 
ภาค 41.06 36.34 52.14 49.44 39.31 43.66 

ประเทศ 37.12 33.79 44.95 44.26 35.66 39.16 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 44.77 33.81 48.47 50.92 41.49 43.89 
ภาค 44.46 34.41 48.62 49.79 41.10 43.67 

ประเทศ 40.34 32.17 42.42 44.34 36.72 39.20 
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 ตารางที ่ 17  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2561-2563 จำแนกระดับจังหวัด ภาคและประเทศ 

                  

ชั้น คร้ังท่ี ระดับ 
ทักษะการ

เรียนรู้ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการ
ดำเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ม.
ปลาย 

2/63 
จังหวัด 32.32 34.44 44.16 32.50 31.11 34.91 
ภาค 29.83 33.53 40.45 30.17 29.51 32.70 

ประเทศ 29.02 31.53 38.12 28.95 29.16 31.36 

1/63 
จังหวัด 40.13 28.94 44.29 46.53 45.65 41.11 
ภาค 37.48 27.46 41.30 42.71 42.53 38.30 

ประเทศ 35.66 26.61 38.95 39.70 40.19 36.22 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 36.23 31.69 44.23 39.52 38.38 38.01 
ภาค 33.66 30.50 40.88 36.44 36.02 35.50 

ประเทศ 32.34 29.07 38.54 34.33 34.68 33.79 

2/62 
จังหวัด 35.83 34.21 47.71 43.29 36.32 39.47 
ภาค 33.39 32.08 44.26 39.11 33.58 36.48 

ประเทศ 32.27 30.25 41.74 36.84 31.46 34.51 

1/62 
จังหวัด 37.25 30.24 43.70 35.42 35.49 36.42 
ภาค 36.58 29.25 42.12 34.10 34.50 35.31 

ประเทศ 35.73 28.26 39.07 32.61 32.42 33.62 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 36.54 32.23 45.71 39.36 35.91 37.95 
ภาค 34.99 30.67 43.19 36.61 34.04 35.90 

ประเทศ 34.00 29.26 40.41 34.73 31.94 34.07 

2/61 
จังหวัด 47.79 28.15 45.90 43.38 30.90 39.22 
ภาค 48.21 29.16 44.88 42.03 30.74 39.00 

ประเทศ 43.06 27.09 38.69 37.89 28.98 35.14 

1/61 
จังหวัด 42.55 27.56 51.70 47.45 32.39 40.33 
ภาค 42.81 28.95 52.22 48.19 32.20 40.87 

ประเทศ 37.72 26.67 44.49 41.02 30.18 36.02 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

จังหวัด 45.17 27.86 48.80 45.42 31.65 39.78 
ภาค 45.51 29.06 48.55 45.11 31.47 39.94 

ประเทศ 40.39 26.88 41.59 39.46 29.58 35.58 
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ตารางท่ี  18  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบส่ี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
                 (องค์การมหาชน) 
  

หน่วยงาน 

จำนวนสถานศกึษา ผลการประเมิน 

 
จำนวน 
(แห่ง) 

เข้ารับ 
การ

ประเมิน 
(แห่ง) 

 
รับรอง 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
รับรอง 
(แห่ง) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 392 20 20 100.00 0 0.00 
สพป.จันทบุรี เขต 1 82 1 1 100 - - 
สพป.จันทบุรี เขต 2 106 7 7 100 - - 
สพม. 17 (จันทบุรี) 23 2 2 100 - - 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 - - -  - - 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 20 - -  - - - 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 - -  - - - 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 - -  - - - 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : โรงเรียนตำรวจ 
                                 ตระเวนชายแดน  6 - -  - - - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โรงเรียนเทศบาล 10 - -  - - - 
                                  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 123 10 10 100 - - 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 - -  - - - 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) : วิทยาลัยพยาบาล 
                                   พระปกเกล้าจันทบุร ี 2 - -  - - - 

 

  จากตารางที่  18 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ผลในภาพรวม พบว่า จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด  392 แห่ง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสี่ จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ได้รับการรับรอง  จำนวน 20 แห่ง  คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 
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บทที่ 2 
สภาพปัญหาของพื้นที่ 

 
 

 จังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยพื้นที่ 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่  
อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายาย
อาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวมีพ้ืนที่ติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา สภาพชุมชนในพ้ืนที่มีความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่มีการเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเขตเมอืง 
และประชากร เป็นผู้อพยพจากจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพในพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่ถูกกฎหมาย ทำให้การใช้แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีบุตรหลานในวัยเรียนติดตามผู้ปกครองและเข้าเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ 
สภาพปัญหาต่าง ๆ จำแนกได้ดังนี้ 
 

1. ปัญหาการจัดการศึกษา 
  1.1 ด้านนักเรียน/นักศึกษา 
    1) นักเรียนมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม   
    2) นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และบกพร่องทางสติปัญญา จำนวนเพ่ิมข้ึน  
    3) นักเรียนของสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นเด็กที่อพยพติดตามผู้ปกครองจากประเทศเพ่ือนบ้าน  
มาเข้าเรียนเพ่ิมข้ึน  
     4) ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
     5) นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     6) นักเรียนออกกลางคันมีอัตราที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
       7) นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     8) นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี  
และภาษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
     9) นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 
    10) นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักรักถิ่นฐาน 
  1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการในพ้ืนที ่ทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนแรงงาน 
     2) การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาบางแห่งไม่ประเมินตามสภาพจริง 
     3) ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาต่อยอดอาชีพในท้องถิ่น
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  1.3 ด้านบุคลากร 
     1) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ มีการโอน ย้ายบ่อย และการจัดอัตรากำลังทดแทนล่าช้า  
     2) สถานศึกษาบางแห่ง ครูไม่ครบชั้นและสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
     3) ครูบรรจุใหม่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนน้อย 
     4) สถานศึกษาขาดบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น ธุรการ 
การเงิน และพัสดุ เป็นต้น 
     5) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการสอนได้อย่างเต็มตามประสิทธิภาพ เนื่องจากมีภาระ
งานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน เช่น งานธุรการ การเงิน โครงการอาหารกลางวัน ประชุมบ่อย เป็นต้น
   1.4 ด้านอาคารสถานที่ สาธารณปูโภค สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     1) อาคารสถานที่ ไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ  
ทำให้สถานศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 
     2) บ้านพักครูไม่เพียงพอ เนื่องจากครสู่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่  
     3) สถานศึกษาบางแห่งขาดสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย   
     4) สถานศึกษาบางแห่งขาดห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
     5) สถานศึกษาบางแห่งขาดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสม 
     6) สถานศึกษาบางแห่งมีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา อินเทอรเ์น็ต) ไม่เพียงพอ 
  1.5 ด้านงบประมาณ การบริหารและการจัดการ 
     1) สถานศึกษาได้ร ับงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ 
เนื่องจากต้นทุนในการบริหารจัดการสูงกว่าพื้นที่ปกติ 
     2) ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย   
 

2. ปัญหาทั่วไป 
  สภาพปัญหาทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความม่ันคง ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
  2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
     1) ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนส่วนใหญ่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้  
     2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพ ขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เกษตรธรรมชาติ
อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนที่เป็นแรงงานคุณภาพต่ำ 
      3) การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดนยังไม่เปิดเสรีทางการค้าอย่างแท้จริง 
   2.2 ด้านสังคม 
     1) ประชาชนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคม 
     2) ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่
แยกกันอยู่ พ่อแม่ทะเลาะวิวาท ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ มีการย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลา ผู้ปกครองบางส่วน
ไมใ่ห้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา  
     3) ผู้ปกครองบางส่วนขาดเจตคติท่ีดี ต่อการศึกษาในสายอาชีพ  
     4) ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ ไม่นิยมประกอบอาชีพในท้องถิ่น ทำให้แรงงานประเทศ 
เพ่ือนบ้านเข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่แทน   
     5) แผนการพัฒนา นโยบายและแนวปฏิบัติไมเ่ป็นรูปธรรม ไมช่ัดเจน และไม่ต่อเนื่อง 
 ในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน  
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  2.3 ด้านความม่ันคง 
     1) มีปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
     2) ประชาชนในพ้ืนทีย่ังมทีัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
     3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
      4) ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณชายแดน 
  2.4 ด้านการคมนาคม 
     ในบางพ้ืนที่มีการคมนาคมไม่สะดวก รถโดยสารประจำทางไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2.5 ด้านสาธารณสุข 

  1) การเคลื่อนย้ายของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่ 

     2) ประชาชนบางส่วนในพื้นท่ีชายแดน ขาดสุขนิสัยในการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 
  2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
     1) ขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง 

   2) ปัญหามลภาวะเป็นพิษในชุมชน 
     3) การประกอบอาชีพเกษตรที่มีการใช้สารเคมี 
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บทที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน

จังหวัดจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 

วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 2. เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ 
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่เขตชายแดนจังหวัดจันทบุรี  
 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกรักษ์ท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
 2. นักเร ียน นักศึกษา และประชาชน มีทักษะอาชีพ มีงานทำ สอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรี 
 3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี อยู่ร่วมกันในสังคม  
พหุวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกรักษ์ท้องถิ ่นและมีความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมทักษะอาชีพ  
และการมีงานทำในพ้ืนที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพ้ืนที่ชายแดน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดน 



 
 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจนัทบุรี พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นชาติไทย 
 3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางดำเนินงาน 
 1. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสำนึกในความเป็นไทย 
 4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม 
 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษา เพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

สภานักเรียน 
เป้าหมาย 
- ครูผู้รับผิดชอบงาน
สภานักเรียน 
 -ประธานสภา
นักเรียน/ ผู้แทนสภา
นักเรียน 
พื้นที่ดำเนินการ 
- โรงเรียนในสังกัด 

เดือนเมษายน ถึง 
มิถุนายน 2565 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีความเป็นพลเมืองและ
วิถีประชาธิปไตย แนวทางใน
การดำเนินกิจกรรมงานสภา
นักเรียน 
2. สภานักเรยีนสามารถ
ดำเนินกิจกรรมงานสภา
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

0.1000 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

 สพม.
จบ.ตร. 

2 โครงการเสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งของสถานศึกษา
พอเพียงสู่ความยั่งยืน 

เป้าหมาย 
- สถานศึกษาพอเพียง
ในสังกัด สพม.จบตร  
พ้ืนที่ดำเนินการ 
- โรงเรียนในสังกัด 

เดือนมกราคม ถึง 
มิถุนายน 2565 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด 
สพม.จบตร ที่เข้าร่วม
โครงการ ผา่นการประเมิน 
เป็น   “ศูนย์การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา” 

0.0250 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

 สพม.
จบ.ตร. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
3 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลนส์
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนสิงคโปร์แอร์
ไลนส์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลนส์ฯ
ฝึกอาชีพจำนวน 200 คน  

0.2500 งบประมาณต้น
สังกัด (สอศ.) 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

จังหวัด
จันทบุร ี

4 โครงการจดัการศึกษาเพื่อ
เรียนรูห้ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 90 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
ตำบลคลองใหญ่     
ตำบลเทพนิมติ       
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

ร้อละผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.0108 งบดำเนินงาน กศน.จันทบุร ี

5 โครงการจดัการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริม การรู้หนังสือ 

เป้าหมาย 132 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

ร้อละผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

0.0242 งบดำเนินงาน กศน.จันทบุร ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 
  พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
6 โครงการจดัการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมาย 942 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

ร้อละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง 

0.3243 งบอุดหนุน กศน.จันทบุร ี

7 โครงการจดัการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

เป้าหมาย 942 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

ร้อละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง 

0.1256 งบอุดหนุน กศน.จันทบุร ี

รวม    7    โครงการ 0.8599   
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ และการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน  
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
 2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาตน 
 3. จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 
 4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
แนวทางการดำเนินงาน  
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทำ 
 2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 โครงการที่ดำเนินการ 
 1. พัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำในพ้ืนที่ชายแดน 
 2. การบริหารจัดการบริษัทจำลองสู่เขตพ้ืนที่ชายแดน 
 3. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 4. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำงานในพื้นที่ชายแดน  และสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
สั้น 

พื้นที่ชายแดน เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ประชาชนไดร้ับการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า 200 คน 

0.5000 จังหวัด
จันทบุร ี

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

จังหวัด
จันทบุร ี

2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน         
กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ 

เป้าหมาย 225 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน       
ตำบลคลองใหญ่      
ตำบลเทพนิมติ       
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผูผ้่านการฝึกอาชีพ/
การพัฒนาทักษะอาชีพระยะ
สั้น สามารรถนำความรูไ้ป
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
งาน 

0.0893 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน         
กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ 

เป้าหมาย 216 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน         
ตำบลคลองใหญ่        
ตำบลเทพนิมติ         
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผูผ้่านการฝึกอาชีพ/
การพัฒนาทักษะอาชีพระยะ
สั้น สามารรถนำความรูไ้ป
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
งาน 

0.1872 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี
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ที ่  
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน         

กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น 
เป้าหมาย 234 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน       
ตำบลคลองใหญ่      
ตำบลเทพนิมติ       
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผูผ้่านการฝึกอาชีพ/
การพัฒนาทักษะอาชีพระยะ
สั้น สามารรถนำความรูไ้ป
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา
งาน 

0.1456 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

5 โครงการภาษอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร   ด้านอาชีพ 

เป้าหมาย 120 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้นอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

0.0144 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

6 โครงการภาษอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  ด้านอาชีพ 

เป้าหมาย 120 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้นอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

0.0144 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
7 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล เป้าหมาย 225 คน    

พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้ในเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลัเพื่อ
สร้างเครือข่ายดิจิทลัชุมชน
ระดับตำบล ทำให้เกดิการ
สร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

0.0330 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

8 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู้สูงอาย ุ

เป้าหมาย 90 คน       
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอาย ุ

0.0021 งบรายจ่าย
อื่น 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

รวม   8   โครงการ 0.9860   
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ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 
 1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 
 2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ 
ของคนในสังคมไทย 
 4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
แนวทางการดำเนินงาน  

 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พ่ึงพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดู
บุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจำวัน 
 4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นกลุ่มคณะ 
 5. ส ่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเร ียนรู ้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเร ียนรู้ ท ี ่ม ีมาตรฐานและหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 7. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
 

แผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพืน้ที่ชายแดนจังหวดัจันทบุร ีประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565  

 

หน้า | 52 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โรงเรียนในสังกัด  
จำนวน 106 โรง 

เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

1. ร้อยละของครู
ภาษาอังกฤษในสังกัดที่มี
ความรู้ความสามารถในการ
นำแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารไปใช้ 
2. ผลการใช้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

0.0250 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพป.จบ.2 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนสาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนในสังกัด  
จำนวน 106 โรง 

เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

ร้อยละของครผููส้อนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในสังกัด นำ
แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

0.0250 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพป.จบ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

3 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที ่21 ด้านการอ่าน 
การเขียน และคิดคำนวณ : 3R 

โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 106 โรง 

เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดไดร้ับ
การนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
การนำคู่มือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ด้านการอ่าน การเขียน และคดิ
คำนวณ : 3R  ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ2. ร้อยละของครูผูส้อน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มผีลการ
ปฏิบัติที่ดีและเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพือ่
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คดิ
คำนวณในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 
3R 3. ร้อยละของครูผูส้อนภาษาไทย
และคณิตศาสตร์มีแนวปฏบิัติที่ดีใน
การพัฒนาการจดัการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
คิดคำนวณในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 : 
3R อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.0250 งบประมาณ
ต้นสังกัด 
(สพฐ.) 

สพป.จบ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
4 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการ

อ่านและการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต 

เป้าหมาย 
1.ผู้เรียนมีนิสยัรักการ
อ่าน รักการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือ/สื่อ
ที่หลากหลาย 
2.โรงเรียนมีการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ในการสร้างนสิัยรักการ
อ่านและการเรียนรู ้
พ้ืนที่ดำเนินการ 
โรงเรียนในสังกัด 
 สพม.จบตร 

เดือนมกราคม ถึง 
กันยายน 2565 

1.นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านหนังสอื/
สื่อท่ีหลากหลายอย่างสม่ำเสมอ และ
มีนิสัยรักการอ่าน 
2.โรงเรียนบริหารแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน 

0.0250 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพม.จบตร. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับคณุภาพ
ผู้เรยีนภาษาไทย 

เป้าหมาย     
1.สถานศึกษาสามารถ
ออกแบบและวิเคราะห์
ข้อสอบจากคะแนน O-Net 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
2.สถานศึกษาสามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่าน เขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.สถานศึกษาสามารถ
ออกแบบและวิเคราะห์
ข้อสอบตามแนว Reading 
Literacy based on PISA 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความเข้มแข็งในการ
ขับเคลื่อนการเตรยีมความ
พร้อมรับการประเมิน PISA 
2022 
พ้ืนที่ดำเนินการ 
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.จบตร 

เดือนมกราคม ถึง 
กันยายน 2565 

1. ผลการประเมินเชิงวินิจฉัย
ความสามารถดา้นการอ่าน  
(การอ่านออกเสียง  
และอ่านรูเ้รื่อง) ของผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 
80 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้านการรูเ้รื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป 
3. ผลการสอบ O-Net ของ
โรงเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษาทีผ่่านมา 

0.0450 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพม.จบตร. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิต ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 
1.โรงเรียนมีการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และมีการจดั 
การเรยีนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต อย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
2.ครูผูส้อนมีการจดัการ
เรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต  มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำไปพัฒนาทักษะชีวิต
แก่ผู้เรยีน อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เดือนมกราคม ถึง 
เมษายน 2565 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.จบตร มีการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และมีการจดัการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
อยา่งเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.จบตร มีแนวทาง
บูรณาการแผนการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต และนำไปจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.0050 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพม.จบตร. 

7 โครงการจดัการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เป้าหมาย 1636 คน     
พื้นที่ดำเนินงาน       
ตำบลคลองใหญ่        
ตำบลเทพนิมติ         
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.0660 งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

8 โครงการจดัการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

เป้าหมาย 9240 คน     
พื้นที่ดำเนินงาน        
ตำบลคลองใหญ่        
ตำบลเทพนิมติ         
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

0.0200 งบ
ดำเนินงาน 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี

9 โครงการพัฒนาหลักสตูรสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

เป้าหมาย 30 คน       
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของสถานศึกษามี
หลักสตูรสื่อและกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

- งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
จันทบุร ี

รวม   9   โครงการ 1.2360   
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ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
 3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
 
แนวทางการดำเนินงาน 

 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบต่าง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
 4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

1 การเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด  
จำนวน 106 โรง 

เดือน
พฤศจิกายน 
2564  
ถึง กันยายน  
2565 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
จำนวน 25 โรงเรียน เข้ารับการแนะแนว
ศึกษาต่อ  
2. ครูดูแลเรือนพักนอนโรงเรียนวดัตะ
ปอนน้อย จำนวน 2 คน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออก
ตรวจนักเรียนท่ีมีความประพฤติตนไม่
เหมาะสม   
4. นักเรียนท่ีมีความประพฤตดิี มคีวาม
มุ่งมั่นในการเล่าเรยีนได้รับการดูแลและ
สนบัสนุนให้เข้ารับรางวลั 
5 บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาออก
ติดตามการดำเนินงานระบบการดแูล
ช่วยเหลือนักเรยีน จำนวน 13 โรงเรียน 
6. นักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 106 
โรงเรียนเข้ารับการอบรม 
7. บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
จำนวน 15 ครอบครัว 

0.1021 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพป.จบ.2 แผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพืน้ที่ชายแดนจังหวดัจันทบุร ีประจำปีงบประมาณ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เป้าหมาย 
ผู้เรยีนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 
พื้นที่ดำเนินการ 
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.จบตร 

เดือนตุลาคม ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

167.2715 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพม.จบตร. 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการรับนักเรียน 

เป้าหมาย 
การรับนักเรียนของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
พื้นที่ดำเนินการ 
สพม.จบตร 

เดือน
พฤศจิกายน ถึง 
กรกฎาคม 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด มีระบบการบริหารจัดการ
การรับนักเรียน ที่เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสทิธิ 
สามารถจัดสรรทีเ่รียนให้นักเรียนในพ้ืนท่ี
บริการได้อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็น
ธรรม และนักเรียนทุกคนมีท่ีเรียน ร้อยละ 
100 

0.0160 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพม.จบตร. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา 

เป้าหมาย 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดกรอง 
นักเรียนพิการ  
พื้นที่ดำเนินการ 
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.จบตร 

เดือนเมษายน ถึง 
มิถุนายน 2565 

นักเรียนพิการไดร้ับการคดักรอง และ
จำแนกประเภทได้ชัดเจน 
นักเรียนพิการไดร้ับโอกาสทางการศึกษา 
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และ
ความจำเป็นพิเศษ 

0.0500 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.)  

สพม.จบตร. 

5 โครงการมอบโอกาสสร้างอาชีพ โรงเรียนพื้นที่
ชายแดน 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีชายแดน 

0.9000 จังหวัด
จันทบุร ี

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

จังหวัด
จันทบุร ี

6 โครงการจดัการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เป้าหมาย 690 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน       
ตำบลคลองใหญ่       
ตำบลเทพนิมติ        
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

0.7418 งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

7 โครงการจดัการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

เป้าหมาย 6,480 คน  
พื้นที่ดำเนินงาน          
ตำบลคลองใหญ่       
ตำบลเทพนิมติ         
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

0.0200 งบ
ดำเนินงาน 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

 แผนปฏบิัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวดัจันทบุร ีประจำปงีบประมาณ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
8 โครงการติดเข้มการทดสอบ

ระดับชาติ (N-NET) 
เป้าหมาย 150 คน     
พื้นที่ดำเนินงาน       
ตำบลคลองใหญ่       
ตำบลเทพนิมติ         
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา รู้จักคดิอย่างมีเหตผุล 
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวนัได ้

0.0050 งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

9 โครงการติดเข้มเติมเตม็ความรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

เป้าหมาย 150 คน    
พื้นที่ดำเนินงาน      
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของนักเรียน มีการพัฒนา และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
เน้นการพัฒนาผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และการเขียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์

0.0050 งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

รวม   9   โครงการ 169.1113   

 แผนปฏบิัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวดัจันทบุร ีประจำปงีบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพืน้ที่ชายแดนจังหวดัจันทบุร ีประจำปีงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
1 ฝึกอบรมระยะสั้นบำรุงรักษา

เครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษใน
อากาศ 

ประชาชนใน
ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี ศูนย์ Fix it 
วท.จันทบุรี 

เดือนกรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม 
2565 

ประชาชนไดร้ับการศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่า 240 คน 

0.4000 จังหวัด
จันทบุร ี

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

จังหวัด
จันทบุร ี

2 โครงการฝึกอาชีพกิจกรรม
สนับสนุนโครงการตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 

ประชาชนใน
ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี ศูนย์ Fix it
วท.นายายอาม 

เดือนตุลาคม ถึง 
กันยายน 2565 

สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไปประกอบ
อาชีพ และมีรายไดเ้ลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 200 คน 

0.2500 จังหวัด
จันทบุร ี

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

จังหวัด
จันทบุร ี

3 โครงการจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 

เป้าหมาย 828 คน
พื้นที่ดำเนินงาน   
ตำบลคลองใหญ่
ตำบลเทพนิมติ   
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น
ในการดำเนินชีวิต 

0.0744 งบ
ดำเนินงาน 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี

4 โครงกาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

เป้าหมาย 528 คน      
พื้นที่ดำเนินงาน        
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 
2564 ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

0.0202 งบ
ดำเนินงาน 

สำนักงาน 
กศน. 

จังหวัด
จันทบุร ี

 แผนปฏบิัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุร ีประจำปงีบประมาณ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ผู้สูงอายุเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู้สูงอาย ุ

เป้าหมาย 90 คน         
พื้นที่ดำเนินงาน        
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

0.0202 งบดำเนินงาน สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี

6 โครงการจดัการศึกษาเพื่อเรียนรู้     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย 90 คน         
พื้นที่ดำเนินงาน        
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข 

0.0184 งบดำเนินงาน สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี

รวม    6   โครงการ 0.7833   
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ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดน 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
แนวทางการดำเนินงาน 
 1. เร่งพัฒนาสถาบันศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
 3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีจำนวนและศักยภาพเพียงพอ 
 4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดำเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 6. กำหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด  
จำนวน 106 โรง 

เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึง กันยายน 
2565 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่มคีวามรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
2. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถดำเนินงาน
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
3. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการนำมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดสู่การพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาและการจดั
กระบวนการเรียนรู้การจดั
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  

0.1342 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพป.จบ.2 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
2 โครงการ พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
1.โรงเรียนในสังกัด
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาปี
การศึกษา 2563 
(Self Assessment 
Report : SAR ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ2.
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
จันทบุรี ตราด มี
สารสนเทศเพื่อ
นำไปใช้ในการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
พ้ืนที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.จบตร 

เดือน มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2565 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับ
การติดตามพัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน กำกับ ดูแล และ
ติดตาม ตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

0.0200 งบประมาณ
ต้นสังกัด 
(สพฐ.) 

สพม.จบ.ตร. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
3 โครงการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา        
เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรยีน 
ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 
2564   

เป้าหมาย 
การนิเทศ ติดตาม       
การยกระดับคณุภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและจดุเน้น
สพฐ. และ สพท. และ
การนิเทศภายในของ
โรงเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด สพม.จบตร 
พื้นที่ดำเนินการ 
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.จบตร 

เดือนมกราคม ถึง 
กันยายน 2565 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 
สพม.จบตร ได้รับการนิเทศ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา ทุกด้านและมี
กระบวนการนเิทศภายในโรงเรยีน
ที่เข้มแข็ง ตามบริบท 

0.0800 งบประมาณ
ต้นสังกัด  
(สพฐ.) 

สพม.จบ.ตร. 

4 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคเีครือข่าย          
กศน.โป่งน้ำร้อน 

เป้าหมาย 36 คน       
พื้นที่ดำเนินงาน       
ตำบลคลองใหญ่       
ตำบลเทพนิมติ        
ตำบลหนองตาคง 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
เครือข่ายในการส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

0.0300 งบ
ดำเนินงาน 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี

5 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา กศน. 

เป้าหมาย 30 คน
พื้นที่ดำเนินงาน  
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละของบุคลากรมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการจดัทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.0050 งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย/ ระยะเวลา ตัวชี้วัดของ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน 

พ้ืนที่ดำเนินการ ดำเนินการ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) งบประมาณ ที่รับผิดชอบ 
5 โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษา กศน. 
เป้าหมาย 30 คน
พื้นที่ดำเนินงาน  
อำเภอสอยดาว 

เดือนตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 2565 

ร้อยละของบุคลากรมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการจดัทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  
ในการประเมินคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

0.0050 งบอุดหนุน สำนักงาน 
กศน.จังหวัด

จันทบุร ี

รวม   6  โครงการ 0.3042   
 
จุดเน้น/มาตรการ 
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บทที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 การนำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ไปสู่การปฏิบัติ 
จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที ่ช ัดเจน จึงกำหนดแนวทาง             
การดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ในการดำเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการ
กำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
         2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดรวมทั้ง
แผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
          3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นกรอบ
ในการดำเนินงานและบริหารของหน่วยงาน สถาบันและสถานศึกษา 
          4. การดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือ
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
          5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถ
ดำเนินการประสบผลสำเร็จ 
          6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติราชการของหน่วย
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ชายแดน 
 
การติดตามประเมินผลตามแผน 
 การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรีไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
          1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
          2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด        
ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการติดตาม ความก้าวหน้า บริหารจัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาของ
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จังหวัดจันทบุรี สู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ  โดยนำวิธีการติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้และประสานการติดตามประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาค
ส่วนอื่น ที่เก่ียวข้องรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
          3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวด เร็ว 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ ์
           4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การตรวจสอบโครงการต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูลที ่นำมาใช้ประกอบการ
ตรวจสอบได้อย่างถกูต้องชัดเจน 

 5. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้าน
สังคมในจังหวัดพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพ ในการปฏิบัติมากข้ึน 

6. รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

 



 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด 

-------------------------------------- 
  ส ืบเน ื ่องจากกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ได ้จ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษาพื ้นท ี ่ชายแดน                   
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้       
อยู ่ร่วมกันอย่างมั ่นคงและยั ่งยืน โดยดำเนินการในพื้นที ่ที ่ติดกับประเทศเพื ่อนบ้าน ๓ ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๗ จังหวัด ๑๐๘ อำเภอ จังหวัดจันทบุรี มีสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี จำนวน ๒ อำเภอ คือ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ ในพ้ืนที่ ซึ่งการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนของจังหวัด จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ มาตรา ๙(๑),(๒) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั ้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของ
ภารกิจของหน่วยงาน 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จึงออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรี  ดังนี้                                                                               
 ๑. นายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี          ประธานกรรมการ  
 ๒. นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี      รองประธานกรรมการ
 ๓. นางสิเรียม พวงกัน รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง   กรรมการ 
   จันทบุรี แทนประธานกรรมการ 
   อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 ๔. นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ. กศน.จังหวัดจันทบุรี   กรรมการ 
 ๕. นางแสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ   กรรมการ 
   ประจำจังหวัดจันทบุรี 
 ๖. นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒   กรรมการ 
 ๗. นายณัฐกร สอนวงค์ รอง ผอ.สพม.จันทบุรี ตราด   กรรมการ 
 ๘. นายนพดล ธงชัย รอง ผอ.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  กรรมการ 
 ๙. ว่าที่ร้อยโท สันติ ชลาดี ครูโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม   กรรมการ 
          ๑๐. นางสาวเพ็ญรัตน์ ทองตะนุนาม ครูโรงเรียนสอยดาววิทยา   กรรมการ 
          ๑๑. นางนัยนิจ อันทรง ครูโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา   กรรมการ 
          ๑๒. นายทองขาน บุญลา ผอ.โรงเรียนโป่งน้ำร้อยวิทยาคม   กรรมการ 
          ๑๓. นายสมสกุล รสชาติ ผอ.โรงเรียนเทศบาลตำบลทับช้าง  กรรมการ 
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          ๑๔. นางสาววรรณวิสา เฉลิมลาภวรบูร ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาลตำบลทับช้าง  กรรมการ 
 ๑๕. นางปราณี คำรื่น ผอ.โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี  กรรมการ 
 ๑๖. นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาววชิรปานี พูนปาล ครูโรงเรียนบ้านแหลม   กรรมการ 
 ๑๘. นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าวิไล   กรรมการ 
 ๑๙. นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ผอ.โรงเรียนบ้านซับตารี   กรรมการ 
 ๒๐. นางไปรยา แลกะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวนส้ม   กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวสมัญญา พิมพาลัย ผอ.กองบริหารงานบุคคล รก.แทน  กรรมการ 
   ผอ.สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
   ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   วิทยาเขตจันทบุรี  
 ๒๒. คุณวิศิษฏ์ ลี้ศิริวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
   ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒๓. นางสาวสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
   ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒๔. นางสาวรัชชนก กลีบแก้ว ครู คศ.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ   กรรมการ 
   ประจำจังหวัดจันทบุรี 
  ๒๕. นายชาญวิทย์ ศรีอุดม  ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๘   กรรมการ 
   จังหวัดจันทบุรี 
 ๒๖. นางสาวธัญวรรณ ติระพันธ์อำไพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
   ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสิรม 
   การปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
 ๒๗. นางสาวสุพรรษา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 
 ๒๘. นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
   สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
 ๒๙. นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ   กรรมการ 
   ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
 ๓๐. นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ  กรรมการ 
   สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
 ๓๑. นางสาวเบญจวรรณ ไชยบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
   สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
 ๓๒. นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
   สพป.จันทบุรี เขต ๒ 
 ๓๓. นางดรุณี ชวาลารัตน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
   สพม.จันทบุรี ตราด 
 ๓๔. นางจรินทร์ทิพย์ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
   ปฏิบัติการ สพม.จันทบุรี ตราด 



- ๓ - 
 

 ๓๕. นางสุริศา ริมคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
   การจัดการศึกษา สพม.จันทบุรี ตราด 
 ๓๖. นางสาวเพลินพิศ  กอบตระกูล   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม   กรรมการ 
   และประเมินผล ศธจ.จันทบุรี  
 ๓๗. นางพรศิริ  เจริญพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม   กรรมการ 
   การศึกษาเอกชน ศธจ.จันทบุรี  
 ๓๘. นางนิตยา นิยมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน   กรรมการ 
   บุคคล ศธจ.จันทบุรี 
 ๓๙. นางสุภาพร สามิภักดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.จันทบุรี  กรรมการ 
 ๔๐. นายธวัช การกุศล รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม   กรรมการ 
   ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.จันทบุรี  
 ๔๑. นางสาวสายฝน สุขกฤต รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม   กรรมการ 
   อำนวยการ ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๒. นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ ที่ปรึกษางานพัฒนาการศึกษา   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๓. นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๔. นางขวัญใจ คำรอด           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี        
 ๔๕. นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๖. นางสุวนันท์ แจบไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๗. นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๘. นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๔๙. นางสดใส ดุลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๐. นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 
 ๕๑. นางสาวศิดาภา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๒. นางสาวสุวิมล ผลกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๓. นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
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 ๕๔. นายณรงค์ชัย เลาหุไรกุล นิติกรชำนาญการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๕. นางสาวมารยาท เกษี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๖. นางณัฎฐะวิวรรณ บุญปลิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๗. นางสาวณัฐฐาพร ทาระคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๘. นางสาวศิวาพร รามอินทรา พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๕๙. นางสาวสุนิสา สรวลสันต์ พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินฯ   กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
 ๖๐. นางอินทรีย์ ชำนาญไพร พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา กรรมการ 
   ศธจ.จันทบุรี 
          ๖๑. นางธิติมา โฮมแพน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
   รก.ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ 
   นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 ๖๒. นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
   ชำนาญการ 
 มีหน้าที ่
 ๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัด
จันทบุรี  
 ๒. กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานและแผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดจันทบุรี 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
   
 
 

(นายสุคิด พันธุ์พรม) 
                                           ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 
 



คณะผู้จัดทำ 
 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายสุคิด พันธุ์พรม     ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
2. นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา   รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 
ผู้จัดทำ รวบรวมและเรียบเรียง 
1. นางธิติมา โฮมแพน    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
      รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวเจนจิรา   ศศินิมิต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
ปก/รูปเล่ม 
นางสาวเจนจิรา   ศศินิมิต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




