
แผนยุทธศาสตร์จังหวดัจันทบุรี 

ปี 2553-2556 

1. วสัิยทัศน์จังหวดั  

วสัิยทัศน์   : จังหวดัจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพษิและเป็นแหล่งค้าพลอยชั/น

ดีของโลก ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเยน็เป็นสุข 

2. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงคที์ 1      เพิมมูลคา่การคา้ผลไมป้ลอดสารพิษ 
เป้าประสงคที์ 2      เพิมมูลคา่การคา้อญัมณี 
เป้าประสงคที์ 3     จงัหวดัมีรายไดเ้พิมขึ'น 
เป้าประสงคที์ 4       ประชาชนสามารถพึงพาตนเองได ้

3. ประเด็นยุทธศาสตร์   

3.1  ปรับโครงสร้างการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย ์
3.2  สร้างมูลคา่เพิมแก่อญัมณี 
3.3  เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
3.4   พฒันาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ตัวชี/วดั และค่าเป้าหมายการพฒันา  กลยุทธ์  แผนงาน/โครงการ 

4.1  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างการผลติเป็นเกษตรอนิทรีย์ 

4.1.1  ฐานขอ้มลู 

การเป็นศูนยก์ลางผลไมที้เป็นทีรู้จกัและมีชือเสียงของประเทศ เช่น ทุเรียน เงาะ มงัคุด ลาํไย 
ลองกอง  ผลไมจ้งัหวดัจนัทบุรีคิดเป็นมูลคา่ไมต่ ํากวา่  15,000  ลา้นบาท  มูลคา่สินคา้เกษตรปี 2551 คิดเป็น
มูลคา่ 33,982  ลา้นบาท (ดา้นพืช 27,118  ลา้นบาท ปศุสัตว ์271 ลา้นบาท ประมง 6,593 ลา้นบาท) มีอตัรา
การเจริญเติบโตร้อยละ 20.11  ในรอบ 4 ปี (2548-2551) 

 

ปี พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 

มูลคา่สินคา้เกษตร (ลา้นบาท) 18,233 26,232 27,031 33,982 
 

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 

จาํนวนพื'นทีเกษตรอินทรีย/์เกษตรลดใช้
สารเคมีเพิมขึ'น (ไร่) 

240,000 240,000 278,000 210,000 



 

4.1.2  ตวัชี'วดัคา่เป้าหมายในปี 2553 - 2556   

-  พื'นทีเกษตรอินทรีย ์เพิมขึ'นร้อยละ 10 
- เกษตรกรลดการใชส้ารเคมีขยายตวัไมต่ ํากวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 
- สินคา้เกษตรอินทรียเ์พิมขึ'นร้อยละ 2  
- แปลงสาธิตเกษตรอินทรียเ์พิมขึ'นปีละไมน่อ้ยกวา่ 1 จุด ต่อปี 

4.1.3  กลยทุธ์    

:  จดัระบบการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาด  
:  พฒันาปัจจยัพื'นฐานใหร้องรับการผลิต การขายและการตลาดเกษตรอินทรีย ์

4.2  ยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ9มแก่อญัมณ ี

4.2.1  ฐานขอ้มูล 

จาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้อญัมณีและเครืองประดบัทีเป็นอญัมณี ในปี 2551 มีทั'งหมด 
371 ราย ทีจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ ส่วนการคา้อญัมณีและเครืองประดบั รายไดปี้ 2551 จาํนวน 17,090 
ลา้นบาท  เติบโตเฉลียร้อยละ 43.79 ในรอบ 4 ปี (ปี 2548-2551) ซึ งมีแนวโนม้มูลคา่การคา้เพิมขึ'นทุกปี ตาม
ตารางต่อไปนี'   

ปี พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 

มูลคา่การคา้อญัมณีและเครืองประดบั
ประเภทรัตนชาติและกึงรัตนชาติ (ลา้นบาท) 

9,374 9,605 10,567 12,194 17,090 

4.2.2  ตวัชี'วดัคา่เป้าหมายในปี 2553 - 2556  

-  มูลคา่การคา้ทั'งภายในและส่งออกอญัมณีและเครืองประดบัเพิมขึ'นร้อยละ 17 %  ต่อปี 
-  จาํนวนผูป้ระกอบการและร้านคา้อญัมณีไดรั้บการรับรองคุณภาพอญัมณีจากสถาบนัดา้น     
อญัมณี ทั'งในและต่างประเทศ อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 

-  ลูกคา้ระดบักลางและระดบัสูงขยายตวั ร้อยละ 5 

4.2.3  กลยทุธ์    

:  เสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
:  ขยายฐานลูกคา้ระดบักลางและระดบัสูง 

 

 



4.3  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

4.3.1  ฐานข้อมูล 

จงัหวดัจนัทบุรี เป็นจงัหวดัขนาดกลาง มีพื'นที 6,338 ตารางกิโลเมตร การปกครองแบง่
ออกเป็น 10  อาํเภอ 76 ตาํบล  728/33 หมูบ่า้น/ชุมชน จาํนวนประชากรรวมทั'งสิ'น 532,000 คน โดยมี
ผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) ปี 2551  มูลคา่  41,708  ลา้นบาท    

ประชากรมีรายไดเ้ฉลีย 78,435  บาท ต่อคนต่อปี จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัทีมีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัในหลายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการท่องเทียวและการคา้ภายในและต่างประเทศ 
(การคา้ชายแดน) และดา้นการคา้อญัมณีและเครืองประดบั  ฯลฯ   

4.3.1.1  ด้านการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้เชี9ยวชาญ 

ฐานข้อมูล 

จงัหวดัจนัทบุรีมี จาํนวนขา้ราชการส่วนภูมิภาค จาํนวน 33 หน่วย ณ วนัที 1 มีนาคม 
2552 รวมทั'งสิ'น 4,183 คน จาํนวนลูกจา้งประจาํส่วนภูมิภาค  ณ 1 มีนาคม 2552 รวมทั'งสิ'น 524 คน จาํนวน
ขา้ราชการส่วนกลาง  ณ วนัที 1 ตุลาคม 2551 รวมทั'งสิ'น 4,651 คน และจาํนวนลูกจา้งประจาํส่วนกลาง  
ณ วนัที  1 ตุลาคม 2551   รวมทั'งสิ'น 622 คน  การเร่งพฒันาบุคลากรภาครัฐและเอกชนใหเ้ป็นผูเ้ชียวชาญ
โดยการฝึกอบรมใหค้วามรู้และเทคนิคสมยัใหม ่ในปี 2552 มีโครงการฝึกอบรม จาํนวน 18 โครงการซึง
เป็นโครงการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารของจงัหวดั  ระดบัหวัหนา้ส่วนราชการ และระดบัผูป้ฏิบติังาน  มุง่
ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพส่วนบุคคลในการแขง่ขนัเพิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัซึ งมีฐานความรู้ที
ทนัสมยัอนัจาํเป็นต่อการสร้างนวตักรรมทางการบริหาร นอกจากนี'ยงัเป็นการพฒันาระดบัคุณภาพทีดียิงขึ'น
ในการใหบ้ริการภาครัฐของจงัหวดัอีกดว้ย  

 ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556   

 - บุคลากรภาครัฐไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรทีแจง้ความประสงคใ์นหลกัสูตร
บงัคบัของ/องคก์ร จาํนวน 2 หลกัสูตรต่อปี   

4.3.1.2  ด้านการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื/นฐานให้เอื/อต่อการสร้างมูลค่าเพิ9มแก่สินค้าและ

บริการ  

ฐานข้อมูล  

จงัหวดัจนัทบุรีมีการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื'นฐาน  ไดแ้ก่  การก่อสร้างถนน
และการจดัหาแหล่งนํ'า  เพือใหเ้อื'อต่อการสร้างมูลคา่เพิมแก่สินคา้และบริการในดา้นการเกษตร การคา้  
การลงทุน  และการทอ่งเทียว 

 



 

การปรับปรุงและพฒันาโครงสร้าง

พื/นฐาน 

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 

มูลคา่  
(ลา้นบาท) 

เส้นทาง/แห่ง มูลคา่  
(ลา้นบาท) 

เส้นทาง/
แห่ง 

- การก่อสร้างถนน  (สาย) 103.54 48 57.94 27 
- การจดัหาแหล่งนํ'า  (แห่ง) 30.1 3 66.43 6 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556   

-  การขยายตวัทีเพิมขึ'นของการพฒันาโครงสร้างพื'นฐานทีเอื'อต่อการสร้างมูลคา่เพิม
ให ้การเกษตร การคา้  การท่องเทียว อยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ต่อปี  

             - มูลคา่ผลิตภณัฑร์วมของจงัหวดัเพิมขึ'น 

                 ฐานข้อมูล 

ตัวชี/วดั 

ปี พ.ศ. 2550 

(ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2551 

(ล้านบาท) 

มูลคา่ผลิตภณัฑร์วมของจงัหวดั 38,215 41,708 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556   

- มูลคา่ผลิตภณัฑร์วมของจงัหวดัเพิมขึ'น ร้อยละ 5  ต่อปี 

4.3.1.3  ด้านขยายเครือข่ายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทั/งภายในและต่างประเทศ 

ฐานข้อมูล  

จงัหวดัจนัทบุรีไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  เพือเป็นการขยายเครือขา่ยหุ้นส่วนเชิง
ยทุธศาสตร์ 
 

การขยายเครือข่ายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550  (แห่ง) ปี พ.ศ. 2551  (แห่ง) 

- การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
ภายในประเทศ  (แห่ง) 

- 2 

- การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
ต่างประเทศ  (แห่ง) 

- 1 

- การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ   (แห่ง) - 2 

 ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556   



- จงัหวดัทาํขอ้ตกลงร่วม(MOU)หรือเครือข่ายการคา้ต่างประเทศเพิมขึ'นปีละไมน่อ้ย
กวา่ 1 แห่ง ( ประเทศ) 

- จงัหวดัสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ปีละไมน่อ้ยกวา่ 1 แห่ง   

4.3.1.4 ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที9ยว                                  

 ฐานข้อมูล  

สถานการณ์การทอ่งเทียวจงัหวดัจนัทบุรี  ในปี พ.ศ. 2551 มีนกัทอ่งเทียวจาํนวน  
1,100,000 คน  เติบโตเฉลียร้อยละ 39.92 ในรอบ 4 ปี  (พ.ศ. 2548 - 2551) รายไดจ้ากการทอ่งเทียวของ
จงัหวดัจนัทบุรี ในปี พ.ศ. 2551 มีรายไดจ้ากการท่องเทียว จาํนวน 2,100  ลา้นบาท เติบโตเฉลียร้อยละ 
33.87  ในรอบ 4 ปี   (พ.ศ. 2548 - 2551) โดยพิจารณาจากขอ้มูลตารางดา้นล่าง 

 

การดําเนินงาน สถิตินกัทอ่งเทียวยอ้นหลงั 5 ปี 
2548 2549 2550 2551 

1. รายไดจ้ากการท่องเทียวของจงัหวดัจนัทบุรีเพิมมากขึ'น   
    (ลา้นบาท) 

1,388.56 1,843.99 2,034.64 2,100.00 

2. จาํนวนนกัท่องเทียวจงัหวดัจนัทบุรีเพิมขึ'น(คน) 660,816 951,583 950,989 1,100,000 
3. คา่ใชจ่้ายเฉลีย/คน/วนั เพิมมากขึ'น(บาท) 1,161  1,194.56 1,274.45 1,300 
4. วนัพกัเฉลีย เพิมมากขึ'น( วนั )   2.23 วนั 2.26 2.15 2.18 

 ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556    
- รายไดจ้ากการท่องเทียวเพิมขึ'น ร้อยละ 8  ต่อปี 
- แหล่งทอ่งเทียวจงัหวดัไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพ ปีละ 1 แห่ง 
- การคา้ในประเทศและต่างประเทศ (การคา้ชายแดน) 

การค้าชายแดน ในปี พ.ศ. 2551  มีมูลคา่ 2,954.26  ลา้นบาท เติบโตเฉลียร้อยละ 20.10 
ในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) จากขอ้มูลตารางดา้นล่าง                      

 

ปีงบประมาณ  

 
2547 
 

2548 2549 2550 2551 

มูลคา่การคา้  2,077.08 2,360.32 3,109.17 2,151.32 2,954.26 
ส่งออก 2,026.47 2,245.50 2,984.82 1,820.33 2,021.68 
นาํเขา้ 50.62 114.82 124.40 330.99 932.58 
ดุลการคา้ 1,975.85 2,130.68 2,860.45 1,489.34 1,089.10 



หน่วยนบั : ลา้นบาท 

 

จากการดาํเนินโครงการต่างๆ ทีผา่นมาตามยทุธศาสตร์จงัหวดัจนัทบุรีส่งผลให ้

-  มูลคา่การคา้ชายแดนเพิมสูงขึ'น 25.16 % (จากมูลคา่ 2,360.32 ลา้นบาท ใน
ปีงบประมาณ 2548 เป็น 2,954.26 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2551) หรือเพิมขึ'นเฉลียปีละ 12.97 % (จาก 13.64 
%,  31.73%,  -30.81%  และ 37.32% ในปี พ.ศ. 2548,  2549,  2550 และ 2551 ตามลาํดบั) 

- จาํนวนผูป้ระกอบการคา้ชายแดน (เขา้สู่ระบบ) เพิมขึ'น 52.38% (จากฐานขอ้มูล 
ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ Contract  Farming เมือปี 2548/9 จาํนวน 21 ราย เป็น 32 ราย ในปี 2551/52  
เพิมขึ'น 11 ราย หรือ 52.38%) 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556   

- มูลคา่การคา้ชายแดนเพิมขึ'นร้อยละ 10  ต่อปี    
     

ปริมาณส่งออก (ตนั) มูลคา่การส่งออก (U$$) 
ปี 2548 ปี 2551 เพิม/ลด % ปี 2548 ปี 2551 เพิม/ลด % 
260 6,379 6,119 2,353 245,000 5,874,000 5,629,000 2,298 

4.3.1.5  ส่งเสริมการผลติพนัธ์ุสัตว์นํ/าที9สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

 ฐานข้อมูล   

จงัหวดัจนัทบุรีมีการส่งเสริมการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ํ'าทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด  โดยมีปริมาณและมูลคา่ของพนัธ์ุสัตวน์ํ'า 
 

การส่งเสริมการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ํ'า ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 
- จาํนวนพนัธ์ุสัตวน์ํ'า  (ตนั) 41,678 47,072 
- มูลคา่ของพนัธ์ุสัตวน์ํ'า  (ลา้นบาท) 4,538 5,048 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556   

-  ปริมาณและมูลคา่ของพนัธ์ุสัตวน์ํ'า ขยายตวัร้อยละ5 ต่อปี  

4.3.1.6 การพฒันาการศึกษาและอาชีพเพื9อเพิ9มศักยภาพในการแข่งขัน   

ฐานข้อมูล 

ปี พ.ศ. 2551 จงัหวดัจนัทบุรีมีสถานศึกษาทั'งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน จาํนวน 566 แห่ง จาํนวนครู/อาจารย ์/ผูส้อน จาํนวน 6,680 คน มีนกัเรียนนกัศึกษาและผูเ้รียน 
จาํนวน 1,35,189 คน อตัราส่วนของครู/อาจารย/์ผูส้อน 1 คน ต่อนกัเรียนนกัศึกษา 20 คน จาํแนกไดด้งันี'  



 

 

- สถานศึกษาในระบบโรงเรียน จาํนวน 234 แห่ง ครู/อาจารย ์3,494 คน นกัเรียน 74,392 
คนคิดเป็นอตัราส่วนของครู/อาจารย ์1 คน ต่อนกัเรียนนิสิตนกัศึกษา 21 คน   

- สถานทีจดัการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน จาํนวน 287 แห่ง ครู/
อาจารย/์วทิยากรผูส้อน จาํนวน 1,598 คน นกัศึกษา/ผูเ้รียน จาํนวน 27,427   คน คิด
เป็นอตัราส่วนของครู/อาจารย ์1 คน ต่อนกัเรียนนกัศึกษา /ผูเ้รียน 17 คน  
 

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ.2551 

    ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัไดรั้บการศึกษาต่อ 93.00 % 93.00 % 94.78 % 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556    

(1) ตวัชี'วดัเชิงปริมาณ  
- ร้อยละการพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื'นฐานและสิงอาํนวยความสะดวกดา้น
การศึกษาเพิมขึ'นร้อยละ  10    ต่อปี 

- ร้อยละครู/อาจารย ์ทีจบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั'งหมด ร้อยละ  90 

(2) ตวัชี'วดัเชิงคุณภาพ 
- นกัเรียนและนกัศึกษาจนัทบุรีสามารถสอบแข่งขนัในระดบัอุดมศึกษาของรัฐได้
เพิมขึ'นร้อยละ 10   ต่อปี 

-  ผูเ้รียนในการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีอาชีพทีสอดคลอ้งกบัแรงงานใน
ตลาดแรงงานจนัทบุรี  เพิมขึ'น  ร้อยละ   10     ต่อปี      

- ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัไดรั้บการศึกษาต่อไมต่ํากวา่ร้อยละ  96  ต่อปี 

4.3.2  กลยุทธ์   

: ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรภาครัฐและเอกชนใหเ้ป็นผูเ้ชียวชาญ 
: ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื'นฐานใหเ้อื'อต่อการสร้างมูลคา่เพิมแก่สินคา้และบริการ   
:  ขยายเครือขา่ยหุน้ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทั'งภายในและต่างประเทศ 
:  พฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัดา้นทอ่งเทียว   

:  ส่งเสริมการผลิตพนัธ์ุสัตวน์ํ'าทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  
:  สร้างการพฒันาการศึกษาและอาชีพเพิมศกัยภาพในการแขง่ขนั  

4.4 ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.4.1  ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการขั'นพื'นฐาน 



ฐานข้อมูล  

 

(1) ด้านสุขภาพ 
รายการ หน่วยนับ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

 ด้านสุขภาพ      

   1.  อายขุยัเฉลีย ปี    

   1.1  เพศชาย  70.78 73.08 74.32 
   1.2 เพศหญิง  78.70 80.29 80.17 
  2. สาเหตุการตาย อตัรา ตอ่แสนประชากร    

     2.1 มะเร็ง (ทุกชนิด)  74.00 79.03 90.43 
     2.2 อุบติัเหตุ (ทุกชนิด )  29.44 44.42 35.89 

รายการ หน่วยนับ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

    2.3 โรคหวัใจ  33.87 39.21 35.10 
    2.4 โรคความดนัโลหิตสูง  3.63 3.40 2.58 
    2.5 โรคเบาหวาน  6.86 0.60 4.56 
  3. สาเหตุการป่วย อตัรา ตอ่แสนประชากร    

   3.1 โรคหวัใจขาดเลือด   416.57 439.77 464.04 
   3.2 โรคหลอดเลือดสมอง  480.68 455.97 489.43 
   3.3 โรคความดนัโลหิตสูง  1,073.88 1,105.02 1,162.29 
   3.4 โรคเบาหวาน  923.66 870.13 1,341.95 
   3.5 โรคมะเร็ง  402.45 333.93 358.74 
4. ภาวะเสียงและไม่ปลอดภยัตอ่สารเคมี ร้อยละ 25.43 24.14 19.69 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556    

การบริการที	มีคุณภาพด้านสุขภาพ ทุกพื'นทีในจงัหวดัจนัทบุรีผา่นเกณฑก์ารประเมิน
เมืองจนัทสุ์ขภาพดีตามระดบัพื'นที 

- ร้อยละของหมูบ่า้นผา่นเกณฑห์มูบ่า้นสุขภาพดี ครบ 100% ในปี 2553 
- ร้อยละของตาํบลผา่นเกณฑ์ตาํบลสุขภาพดี ครบ 100% ในปี 2553 
- ร้อยละของอาํเภอผา่นเกณฑอ์าํเภอสุขภาพดี อยา่งนอ้ย 50% ในปี 2554 
- ร้อยละของอาํเภอผา่นเกณฑอ์าํเภอสุขภาพดี ครบ 100% ในปี 2555 
-  จงัหวดัจนัทบุรีผา่นเกณฑจ์งัหวดัสุขภาพดีในปี  2556 

(2) ด้านการบริการด้านความจําเป็นขั/นพื/นฐาน และการสร้างอาชีพให้กบัประชาชน 

 ฐานข้อมูล 



รายการ หน่วยนับ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

   คนอาย ุ15-60 ปี มีอาชีพและมีรายได ้             คน 98.20 93.47 91.74 
   ครัวเรือนมีรายไดผ้า่นเกณฑ ์จปฐ. ครัวเรือน 97.10 99.35 99.78 

ทีมา - ฐานขอ้มูลจากสาํนกังานพฒันาชุมชน  จงัหวดัจนัทบุรี 
                                       ปี พ.ศ. 2549 มีครัวเรือนตกเกณฑ ์จปฐ. 1,085   ครัวเรือน 
                                       ปี พ.ศ. 2550 มีครัวเรือนตกเกณฑ ์จปฐ.   440     ครัวเรือน 
                                       ปี พ.ศ. 2551 มีครัวเรือนตกเกณฑ ์จปฐ.   142     ครัวเรือน  
                                       ปี พ.ศ. 2552          มีครัวเรือนตกเกณฑ ์จปฐ.             1,600  ครัวเรือน 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 – 2556 

- ระดบัความสาํเร็จในการแกปั้ญหาครัวเรือนยากจน  อยูใ่นระดบั 5  ทุกปี 
- มีครัวเรือนตกเกณฑ ์จปฐ. ลดลงทุกปีและเหลือร้อยละ 0  ในปี 2556  

(3) ด้านพฒันาประสิทธิภาพการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของจังหวดั 

    ฐานข้อมูล 

จงัหวดัจนัทบุรี มีหน่วยงานราชการทีสังกดัส่วนกลาง  จาํนวน  68  หน่วยงาน  
สังกดัส่วนภูมิภาค  จาํนวน   33  หน่วยงาน  สังกดัองคก์รอิสระ จาํนวน  4  แห่ง  ฝ่ายตุลาการ  จาํนวน  2  
แห่ง 

ระดบัความพึงพอใจของประชาชน ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของประชาชน
หรือผูรั้บบริการ 

81.18 % 82.60 % 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 – 2556 

- ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรั้บบริการในระดบัไมต่ ํากวา่  
ร้อยละ 85 ต่อปี   

(4) ด้านสํานึกสาธารณะ 

                                     ฐานขอ้มูล  

                                    จงัหวดัจนัทบุรี  แบง่การปกครองออกเป็น  10  อาํเภอ  76  ตาํบล  728  หมูบ่า้น  33  
ชุมชน  จาํนวนประชากร รวมทั'งสิ'น 532,000 คน  มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  จาํนวน  82  แห่ง  
(ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1  แห่ง  เทศบาลเมือง  3  แห่ง  เทศบาลตาํบล  27  แห่ง  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  51  แห่ง)  โดยมีขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นสาํนึกสาธารณะ ดงันี'  
การดาํเนินงานดา้นสาํนึกสาธารณะ ปี พ.ศ. 2551 
- จาํนวนหมูบ่า้นทีประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะหมูบ่า้นเกินกวา่ร้อยละ  50       510  แห่ง 



ของประชาชนในหมูบ่า้น   
- จาํนวนองคก์รไมแ่สวงหากาํไรหรือองคก์รพฒันาเอกชนหรือมูลนิธิ       80  แห่ง 
- จาํนวนประชาชนทีอาสาสมคัรเขา้ร่วมกบัการแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหาสาธารณะ        150,000 คน 
- จาํนวนผูที้ผา่นการอบรมหลกัสูตรจิตสาํนึกสาธารณะ        53,200 คน 

 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 – 2556 

- หมูบ่า้นทีประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะหมูบ่า้นเกินกวา่ร้อยละ 50  ของ
ประชาชนในหมูบ่า้น เพิมขึ'นร้อยละ 10   ต่อปี 

- องคก์รไมแ่สวงหากาํไรหรือองคก์รพฒันาเอกชนหรือมูลนิธิเพิมขึ'นในจงัหวดั               
ร้อยละ 10  ต่อปี 

- ประชาชนทีอาสาสมคัรเขา้ร่วมกบัการแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหาสาธารณะเพิมขึ'น
ร้อยละ 10  ต่อปี   

- ผูที้ผา่นการอบรมหลกัสูตรจิตสาํนึกสาธารณะ  เพิมขึ'นร้อยละ  20   ต่อปี                                            
- ระดบัความสาํเร็จในการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ดา้นการมีส่วน
ร่วม  ระดบั 5 ทุกปี  

(5) ด้านสังคมมั9นคงและปลอดภัย               

ฐานขอ้มูล  
 

 

รายการ 

 

หน่วยนับ 

 

ปี 2549 

 

 

ปี 2550 

 

ปี 2551 

สังคมมั9นคงและปลอดภัย     

   ครอบครัวมีความอบอุ่น ร้อยละ 98.30 99.33 98.78 
   อตัราการหยา่ร้าง คู ่ 738 คู ่         781คู ่ 825คู ่
   การจบักมุผูก้ระทาํผิด     

     - คดีอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั ร้อยละ 46.67 40.00 58.97 
     - คดีชีวติร่างกายและเพศ  ร้อยละ 48.30 52.02 65.26 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 – 2556 

- อตัราครัวเรือนไมมี่ความอบอุ่นลดลง  ร้อยละ 10  
- ร้อยละของการจบักุมผูก้ระทาํผดิในแต่ละกลุ่มคดี ร้อยละ 60    
- การจบักุมตามเป้าหมายดา้นการปราบปรามยาเสพติด  ร้อยละ 95 
- ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการดาํเนินงานตามแผนความมันคง อยูใ่นระดบั 5 



(6) ด้านสังคมที9ดีงาม เอื/ออาทร แบ่งปันและเป็นทุนของสังคม 

      ฐานข้อมูล 

 

สังคมที9ดีงาม เอื/ออาทร แบ่งปันและเป็นทุนของสังคม พ.ศ.2552 

- จาํนวนหมูบ่า้นทีผา่นเกณฑ์ดาํเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

246 แห่ง 

- จาํนวนหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงขั'นพื'นฐาน ระดบัพออยูพ่อกิน 27 แห่ง 
- จาํนวนหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัอยูดี่กินดี 12 แห่ง 
- จาํนวนหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมังมีศรีสุข 1 แห่ง 

 

 

ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556    

- หมูบ่า้นทีผา่นเกณฑ์ดาํเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่ง
เรียนรู้  เพิมขึ'นร้อยละ   20    ต่อปี    

                                   - หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพยีงขั'นพื'นฐาน ระดบัพออยูพ่อกินเพิมขึ'น ร้อยละ 20 ต่อปี       
                                   - หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัอยูดี่กินดีเพิมขึ'น      ร้อยละ   20   ต่อปี    
                                   - หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัมังมีศรีสุขเพิมขึ'น    ร้อยละ   20   ต่อปี    
                                   - คนอาย ุ6 ปีขึ'นไปปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาเพิมขึ'น ร้อยละ   20    ต่อปี 

(7) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ9งแวดล้อม 

 ฐานขอ้มูล 

เนื'อทีป่าไมข้องจงัหวดัจนัทบุรีระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2549 
 

ปี พ.ศ. เนื/อที9ป่าไม้ (ไร่) เนื/อที9ป่าไม้ลดลง (ไร่) ร้อยละของพื/นที9ของจังหวดั 

2547 1,324,168.75 - 33.43 
2548 1,304,487.50 19,681.25 32.93 
2549 1,288,337.50 16,150.00 32.52 

 

 

 



ตัวชี/วดัค่าเป้าหมายในปี 2553 - 2556    

- มีฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรชีวภาพทีสนบัสนุนการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เพิมขึ'นร้อยละ 10 ต่อปี 

- มีการบริหารจดัการทรัพยากรนํ'าเพือเพิมปริมาณนํ'าตน้ทุน จาํนวน  30 หมูบ่า้นต่อปี 
- ระดบัความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้และดิน  เพิมขึ'นร้อยละ 10 ต่อปี 
- จาํนวนกิจกรรมเพือลดผลกระทบหรือการปรับตวัใหพ้ร้อมรับการเปลียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  4 ครั' งต่อปี 

4.4.2  กลยุทธ์   

:  ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการขั'นพื'นฐาน 
:  พฒันาประสิทธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของจงัหวดั 
: สร้างสาํนึกสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน  
: จดัระเบียบสังคมใหมี้ความมันคงปลอดภยั 
: สร้างสังคมทีดีงาม เอื'ออาทร แบง่ปันและเป็นทุนของสังคม  
: อนุรักษแ์ละฟื' นฟูทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม  

 


