17/12/57

รางผลการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 2 (workshop 2)
โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุม จังหวัด และจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

12 ธันวาคม 2557
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พื้นที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ
แหลงการเกษตรกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
GAP
มีแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร
เปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน

พัฒนาไปสูการเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มี
มูลคาสูง
ภาคเกษตรจะปรับตัวไปสูการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการ
บริโภค การสงออก และพืชพลังงานมากขึ้น
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร
การพัฒนาการคาและการลงทุนกลุมจังหวัดคูแฝดไทยกัมพูชาและเวียดนาม
รูปแบบการคมนาคมขนสงมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยน
ไปสูการขนสงที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง
ศูนยกลางการคาการขนสงเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การพัฒนาเมืองคูมิตรและเมืองคูแฝด
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเสื่อมโทรม
ลง เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระบบโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอในการใหบริการ
เกษตรกรยังขาดปจจัยสนับสนุนในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
ระบบอุตสาหกรรมยังขาดการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดวยตนเอง
ขาดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ขาดการพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบาน

W

T

ภาวะภัยแลง การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเพาะปลูก
ภาวะน้ําทวม จากน้ําปาไหลหลากในเขตที่ราบเชิงเขา
และน้ําทวมขังที่ราบสองฝงแมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี
ภาวะขยะ ของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และภาคครัวเรือน ซึ่งนับวันจะมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
กากอุตสาหกรรมที่เปนพิษ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคาของประเทศเพื่อนบาน
ยังมีความแตกตาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ SO
•
•
•
•

ฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญของประเทศและเพือ่ การสงออก
ศูนยกลางกระจายสินคาและบริการสูภ มู ภิ าคอื่นๆ (Distribution Center)
พัฒนาการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรแปรรูปสูต ลาดโลก
พัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศนและวัฒนธรรม

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ST
•
•

•
•

ฟนฟูระบบบริหารจัดการน้ํา และภัยพิบตั โิ ดยเฉพาะพืน้ ทีค่ วามเสีย่ งจาก
อุทกภัย
พัฒนาระบบการจัดการขยะ และของเสียอุตสาหกรรม

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ WO

ยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและลดตนทุนเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน
พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายการคมนาคมขนสงใหมปี ระสิทธิภาพ
และไดมาตรฐาน



พัฒนาระบบโลจิสติกสและความสัมพันธกบั ประเทศ
เพือ่ นบานเพือ่ เปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)



พัฒนาคุณภาพแหลงทองเทีย่ ว สินคา และบริการดาน
การทองเทีย่ ว ใหไดมาตรฐาน เพือ่ สนับสนุนการ
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศ



พัฒนาปจจัยการผลิต ระบบการตลาด และระบบ
โครงสรางพืน้ ฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ (ZONING) เพือ่ ใหสนิ คาเกษตรไดมาตรฐานสากล
เชือ่ มโยงตลาดรองรับการคาเสรี



สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานฝมอื แรงงานสรางบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการ
ลงทุนเพือ่ รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตร
กับสิง่ แวดลอม



อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมอยางมีสว นรวม เพือ่ ประโยชนตอ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ ยืน

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ WT
•
•

ปรับปรุงการศึกษาและยกระดับฝมอื แรงงานเพือ่ ผลิตบุคลากรให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในพืน้ ที่
ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนา และปองกันภัย
พิบตั ิ
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สรุปยุทธศาสตรการพัฒนากลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลางทีท่ บทวนแลว (แสดงความเชือ่ มโยงกับการวิเคราะห SWOT)

เปาประสงครวม

ประเด็นยุทธศาสตร

ความสอดคลองกับ
SWOT

1. เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อยางมีเสถียรภาพ

• พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(S4) (W2, W6) (O4, O5, O6, O7)
(T4)

2. เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหมีความพรอม
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและสากล

• พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการ ใหได
มาตรฐาน โดยคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม

(S3) (O3)

• พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพื้นฐานทาง
การเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพือ่ ใหสินคา (S2) (W3) (O2) (T1)
เกษตรไดมาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี
• พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

(S1) (W4, W5) (O1)
(W1) (T1,T2,T3)
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สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
เดิม
ใหม

หัวขอ
วิสยั ทัศน

ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรม
กาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล
เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม

เปาประสงค • เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหมีความพรอมเขาสู
รวม

ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรม
กาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล
เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
•
•

เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหมีความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล

•

พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการ ใหไดมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม
พัฒนาปจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสรางพื้นฐานทาง
การเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพื่อใหสนิ คา
เกษตรไดมาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือ
แรงงานสรางบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อนุรกั ษ ฟน ฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมอยางมีสว นรวม เพือ่ ประโยชนตอ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ ยืน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล

ประเด็น
ยุทธศาสตร

•
•
•

•

พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการ ใหไดมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม
พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพื่อใหสินคาเกษตรได
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือ
แรงงานสรางบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

•
•

•

•
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: “ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ
แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล เสนทางทองเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม แหลงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทีส่ มบูรณ ”
เปาประสงครวม/
วม/วัตถุประสงค (Objective)
เปาประสงครวม
1. เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 4 ป

1. อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจกลุมจังหวัด
เพิ่มขึ้น 20 %
2. อัตราขยายตัวรายไดจากการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัด เพิ่มขึ้น 60 %
2. เพิม่ ขีด
1. รอยละของเกษตรกรมีความสามารถลด
ความสามารถในการ ตนทุนการผลิตไดไมนอยกวารอยละ 10
แขงขันใหมคี วาม
(ป 61 ไมนอยกวา 85%)
พรอมเขาสูป ระชาคม
2.อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน
เศรษฐกิจอาเซียนและ
เพิ่มขึ้น 20 %
สากล
3. มูลคาการคาผานดานศุลกากรชายแดน
ของกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้น 20 %

ขอมูลคาฐาน

2559

เปาหมายรายป
2560
2561

4.9
5%
10 %
15 %
(คาเฉลี่ยป 50-54)
15.4
15 %
30 %
45 %
(คาเฉลี่ยป 56-57) *
จะเริ่มเก็บขอมูลใน
70 %
75 %
80 %
ปงบประมาณ 2557
เปนปแรก
5.0
5%
10 %
15 %
(คาเฉลี่ยป 50-54)
5% ตอป
53,894.4 56,460.8 59,027.2
61,704.15 ลบ.
(คาป 2556)

* อัตราขยายตัวรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเฉลี่ย 2 ป (2553-2554) เนื่องจากในป 2555 ตัวเลขสูงผิดปกติ

2562
20 %
60 %
85 %

20 %
61,593.6
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พัฒนาระบบโลจิสติกสและความสัมพันธกบั ประเทศเพือ่ นบานเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบโลจิสติกสที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเชื่อมตอกันภายในกลุมจังหวัดและไปสูอินโดจีน
2. พัฒนาศูนยกลางและชองทางการกระจายสินคาเพื่อรองรับการเปนฐานการผลิต ขนสงและจัดจําหนายของอินโดจีน
3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการคา การลงทุนของอินโดจีน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการคา การลงทุนและการขนสงที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพือ่ สงเสริมการคาและการลงทุน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 4 ป

1.เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และ
การขนสงภาคตะวันออกของอินโดจีนที่
พรอมดวยระบบโครงสรางพืน้ ฐาน การ
คมนาคมขนสงและสิง่ อํานวยความ
สะดวก พรอมทัง้ บุคลากรศักยภาพสูง
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ

1. อัตราขยายตัวของ
เศรษฐกิจกลุมจังหวัด
เพิ่มขึ้น 20 %
2. มูลคาการคาผานดาน
ศุลกากรชายแดนของกลุม
จังหวัดเพิ่มขึ้น 20 %

ขอมูลคาฐาน

2559

เปาหมายรายป
2560
2561

2562

4.9
(คาเฉลี่ยป 50-54)

5%

10 %

20 %

61,704.15 ลบ.
(คาป 2556)

15 %

53,894.4 56,460.8 59,027.2 61,593.6

7

:พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมอาเซียน
แผนงาน/โครงการ
แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพโครงขายโลจิสติกสกลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
เชือ่ มโยงชายแดนภาคตะวันออกสูอ นิ โดจีน
ตนน้ํา :เพิม่ ประสิทธิภาพโครงขายการคมนาคมขนสง
• โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 33 (ชวงอรัญประเทศ ดานคลองลึก) จ.สระแกว (A)
• โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 319 เปน 4 ชองจราจร
จ.ปราจีนบุรี (A)
• โครงการพัฒนาเสนทางสายแยก ทล.3076 - บานดอนยอ ต.ทาชาง
อ.เมือง จ.นครนายก (A)
• โครงการปรับปรุงถนนสายตอเชื่อมทางหลวงหมายเลข 30789 อําเภอศรี
มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุร-ี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - แยก
ทางหลวงหมายเลข 317 -อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว (A)
• โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ฉช. 3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304
(กม.ที่ 8+280)-อําเภอทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (F)
• โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิ คอนกรีตและปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Pavement In Place Recycling สายบานหนามแดง-บาน
คลองประเวศบุรีรมย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (ฉช 3014)
ฉช.ถ.1-0002 (L)

รวม
งบประมาณ

งบประมาณ
2559

2560

2561

2562

หนวยดําเนินการ

200

50

50

50

50

แขวงการทางสระแกว

200

50

50

50

50

แขวงการทางปราจีนบุรี

36

36

-

-

-

100

25

25

25

25

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดนครนายก
สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา

29.55

9.85

9.85

9.85

-

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,500

2,500

-

-

-

องคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (เปนโครงการที่เชื่อม
ระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับ
จังหวัดสมุทรปราการ)

(A )โครงการจังหวัด/กลุมจังหวัด , (F) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนกระทรวง กรม , (L) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
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:พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมอาเซียน (ตอ)
แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาเมืองชายแดนเพือ่ การรองรับการพัฒนาระหวางประเทศ
กลางน้าํ : พัฒนาจุดผานแดน สงเสริมการคา การลงทุน
• โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
(หนองเอี่ยน) (A)
• โครงการวางผังเฉพาะและพัฒนาโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) (A)
• โครงการพัฒนาเชื่อมความสัมพันธเศรษฐกิจการคาไทย-กัมพูชาและ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันผูประกอบการ (A)
แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลรองรับการคา การลงทุน การทองเทีย่ วกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ปลายน้าํ : พัฒนาฐานขอมูลและการประชาสัมพันธ
• โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลที่สําคัญของกลุม จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง เตรียมความพรอมสูก ารเปนประชาคมอาเซียน ป 2558 (A)
•

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อการคา การลงทุน การทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด (A)

รวม
งบประมาณ

งบประมาณ
2559

2560

2561

2562

120

30

30

30

30

30

15

15

-

-

32

8

8

8

8

20

5

5

5

40

10

10

10

หนวยดําเนินการ

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสระแกว
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสระแกว
สํานักงานพาณิชย
จังหวัดสระแกว

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง และ
สํานักงานทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด
สํานักงานพาณิชย
10
จังหวัดสระแกว

5

(A )โครงการจังหวัด/กลุม จังหวัด
(F) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนกระทรวง กรม
(L) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่

9

:พัฒนาระบบโลจิสติกสเพือ่ เปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมอาเซียน
แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพโครงขายโลจิสติกสกลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลางเชือ่ มโยงชายแดนภาคตะวันออกสูอ นิ โดจีน
แผนงานพัฒนาเมืองชายแดนเพือ่ การรองรับการพัฒนาระหวางประเทศ
แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลรองรับการคา การลงทุน การทองเทีย่ วกลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง

Value
Chain

ตนน้าํ : การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน

กลางน้ํา:
การสงเสริมการคา การลงทุน

ปลายน้าํ :
ฐานขอมูลและการประชาสัมพันธ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โครงขายการคมนาคมขนสง

พัฒนาจุดผานแดน
สงเสริมการคา การลงทุน

พัฒนาฐานขอมูล
และการประชาสัมพันธ

เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 33
(ชวงอรัญประเทศ - ดานคลองลึก) จ.
สระแกว (A)
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 319 เปน
4 ชองจราจร จ.ปราจีนบุรี (A)
พัฒนาเสนทางสายแยก ทล.3076 – บาน
ดอนยอ ต.ทาชาง อ.เมือง จ นครนายก
(A)
ยกระดับมาตรฐานทาง ฉช. 3003 แยกทาง
หลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 8+280)-อําเภอทา
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (F)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทาง
อุตสาหกรรม เสริมผิวแอสฟลติกคอนกรีต
สายสป. 1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 เคหะบางพลี อําเภอบางเสาธง อําเภอบางบอ

ปรับปรุงถนนสายตอเชื่อมทางหลวงหมายเลข
30789 อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุร-ี อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา – แยกทางหลวง
หมายเลข 317 -อําเภอเขาฉกรรจจงั หวัดสระแกว
(A)

โครงการพัฒนาเสนทางสาย ทล.3051-3076
ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ
โครงการพัฒนาเสนทางสาย ทล.3051 ทล.3076 ตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ

พัฒนาจุดผานแดนถาวรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (หนองเอี่ยน) (A)

วางผังเฉพาะและพัฒนาโครงการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)(A)
พัฒนาเชื่อมความสัมพันธเศรษฐกิจการคาไทยกัมพูชาและพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันผูประกอบการ (A)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางอุตสาหกรรม
เสริมผิวแอสฟลติกคอนกรีตสายสป. 1006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3 - เคหะบางพลี อําเภอบางเสาธง
อําเภอบางบอ
โครงการยกระดับผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 3117
(ถนนปานวิถ)ี บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 3 (คลองดาน) - บางบอ (ปานวิถ)ี

ศึกษาและจัดทําฐานขอมูลที่สําคัญของ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
เตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน ป 2558 (A)
จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อการคา การลงทุน
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด (A)
โครงการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการ
บริหารพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับ
อาเซียน (AEC)(A)

200.62 ลบ/ 62.17% 10
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พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยว ใหไดมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
กลยุทธ
1. อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดและภูมิภาค
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
3. พัฒนาคุณภาพบริการดานการทองเที่ยว การตลาด ประชาสัมพันธ บุคลากร และระบบขอมูลสารสนเทศ
4. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ประชาชนและทองถิ่นในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด
5. การสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมความปลอดภัยในการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 4 ป

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1.ยกระดับคุณภาพสิง่ แวดลอม
มาตรฐานสินคาและบริการการ
ทองเทีย่ ว และมีระบบขนสงทีส่ ะดวก
รวดเร็วเพือ่ รองรับการเติบโตของการ
ทองเทีย่ ว
2.เปนแหลงทองเทีย่ วที่มเี รือ่ งราว
(Story) และมีการเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเทีย่ วทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ภายในกลุม จังหวัด มีศกั ยภาพทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธอยาง
มีประสิทธิภาพ

เปาหมายรายป

ขอมูลคาฐาน

1.อัตราขยายตัวรายไดจาก
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
เพิ่มขึ้น 60 %
2. อัตราขยายตัวรายไดจาก
การจําหนายผลิตภัณฑ
OTOP ของกลุมจังหวัด
เพิ่มขึ้น 44 %

2559 2560 2561 2562

15.4
15 % 30 % 45 % 60 %
(คาเฉลี่ยป 56-57)
ป 2556 12.65 %
11.31
11 % 22 % 33 % 44 %
(คาเฉลี่ยป 54-55) **
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** กอตั้งกลุมจังหวัดในป 2553

: พัฒนาคุณภาพแหลงทองเทีย่ วสินคา และบริการ ใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงชุมชน และสิง่ แวดลอม
แผนงาน/โครงการ

รวม
งบประมาณ

งบประมาณ
2559

2560

2561

2562

-

หนวยดําเนินการ

แผนงานสรางความเชือ่ มัน่ และสงเสริมการทองเทีย่ ว
ตนน้ํา :สํารวจและประเมินผลความตองการ
•

โครงการสํารวจและประเมินการจัดการดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวและ
ปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว (A)

0.75

-

-

0.75

2.25

1

1.25

-

สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลางน้าํ : พัฒนาความรูแ ละทักษะ
•

โครงการฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะในการจัดการดานความปลอดภัย
ในแหลงทองเที่ยวและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวที่เกี่ยวของสําหรับผูปฏิบัติงาน

- สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมกับสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อปท. และสถานีตํารวจภูธร
ที่เกี่ยวของ

(A)

•
•
•

โครงการสัมมนาผูบริหารแหลงทองเที่ยวเพื่อพัฒนาดานความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยว (A)
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวกลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (A)
โครงการพัฒนาผูประกอบการอบรมภาษาตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (I)

0.1

0.1

-

-

-

สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

20

5

5

5

5

4

1

1

1

1

สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนครนายก
หอการคาจังหวัดปราจีนบุรี

กลางน้าํ : การตลาดและประชาสัมพันธ
•

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธภาพลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง (A)

20

5

5

5

5

สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนครนายก

•

โครงการจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาและแรลลี่รถยนตสงเสริมการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

8

2

2

2

2

สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนครนายก

(A )โครงการจังหวัด/กลุม จังหวัด (I) โครงการของภาคเอกชน

12

6
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พัฒนาคุณภาพแหลงทองเทีย่ วสินคา และบริการ ใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงชุมชน และสิง่ แวดลอม
แผนงานสรางความเชือ่ มัน่ และสงเสริมการทองเทีย่ ว
ตนน้ํา : การสํารวจ/
รวจ/
ประเมินความตองการ

Value
Chain

โครงการ

การตลาด
และประชาสัมพันธ

การพัฒนาความรูแ ละทักษะ
ดานการทองเทีย่ ว

การสํารวจและประเมินผล
ความตองการ

สํารวจและประเมินการ
จัดการดานความปลอดภัยใน
แหลงทองเที่ยวและปจจัย
สนับสนุนการทองเที่ยว (A)

ปลายน้าํ : การตลาด
การตลาดและ
และ
ประชาสัมพันธ

กลางน้าํ : การยกระดับคุณภาพ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธภาพลักษณ
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง (A)

ฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะใน
การจัดการดานความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยวและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวที่
เกี่ยวของสําหรับผูป ฏิบัติงาน (A)

จัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาและ
แรลลี่รถยนตสงเสริมการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

สัมมนาผูบริหารแหลงทองเที่ยวเพื่อพัฒนาดาน
ความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว (A)

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวสินคา บริการ
และระบบขนสงใหไดมาตรฐานโดย
คํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม (A)

พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
กลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (A)

59.23
ลบ/18.57%

โครงการจัดทําซุมประตูเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

โครงการเพิ่มชองทางการตลาดสินคา OTOP
กลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (A)

(A)

13

พัฒนาปจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสรางพืน้ ฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่
(ZONING) เพือ่ ใหสนิ คาเกษตรไดมาตรฐานสากล เชือ่ มโยงตลาดรองรับการคาเสรี
กลยุทธ
1. พัฒนาการเขาถึงปจจัยการผลิตและโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรอยางครบถวน
2. เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมจากในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบานสูการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม
4. มุงพัฒนาสูเกษตรปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีมูลคาสูง
5. พัฒนาเกษตรกร/องคกร/สถาบันเกษตรกรใหสามารถทําธุรกิจเกษตรรองรับการคาเสรี
6. (พัฒนาสารสนเทศเพื่อการเกษตร)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1.ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดภัย ไดมาตรฐาน มี
คุณภาพ และมูลคาเพิม่ ขึ้น
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดและมีศักยภาพ
การแขงขัน
2.เกษตรกรมีชวี ติ ความ
เปนอยูทดี่ ี และมีเครือขาย
ทีเ่ ขมแข็งเพือ่ อํานาจทาง
การตลาด

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 4 ป
1. รอยละของเกษตรกรมี
ความสามารถลดตนทุนการผลิต
ไดไมนอยกวารอยละ 10
(ป 61 ไมนอยกวา 85%)
2. จํานวนเกษตรกร/สหกรณ/
สถาบันเกษตรกรที่สามารถธุรกิจ
สินคาเกษตรเพิ่มขึ้น

เปาหมายรายป

ขอมูลคาฐาน

2559

2560

2561

2562

จะเริ่มเก็บขอมูล
ในปงบประมาณ
2557 เปนปแรก

70 %

75 %

80 %

85 %

3
(ชนิดสินคา)

1
(ชนิดสินคา)

3

3

3

(ชนิดสินคา)

(ชนิดสินคา)

(ชนิดสินคา)

14
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3: พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพืน้ ฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่ (ZONING) เพือ่ ให
สินคาเกษตรไดมาตรฐานสากล เชือ่ มโยงตลาดรองรับการคาเสรี
แผนงาน/โครงการ

รวม
งบประมาณ 2559

งบประมาณ

แผนงานสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน
ตนน้ํา : พัฒนากระบวนการผลิต
• โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวปลอดภัย/ขาว
อินทรียในเขตพื้นที่เหมาะสม (zoning) กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง (A)
• โครงการสงเสริมพัฒนาระบบการผลิตมันสําปะหลังในเขต
พื้นที่เหมาะสม (zoning) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

19

4

5

5

5

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครนายก

70

15

15

20

20

•

โครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุขาวคุณภาพของศูนย
ผลิตเมล็ดขาวพันธุดี กลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

20

5

5

5

5

•

โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะมวงในเขตพื้นที่
เหมาะสม (zoning) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

60.8

5.8

10

20

25

•

โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําใหได
มาตรฐานกลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

24

6

6

6

6

•

โครงการสงเสริมเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไกพื้นเมืองตามระบบ
การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อมุง สู smart farmer กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง (A)

42

10.5

10.5

10.5

10.5

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดนครนายก
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงาน เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสระแกว

2560

2561

หนวยดําเนินการ

2562

(A )โครงการจังหวัด/กลุมจังหวัด
(F) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนกระทรวง กรม
(L) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

15

3: พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพืน้ ฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่ (ZONING)
เพือ่ ใหสนิ คาเกษตรไดมาตรฐานสากล เชือ่ มโยงตลาดรองรับการคาเสรี (ตอ)
แผนงาน/โครงการ
แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคา
ภาคการเกษตร
กลางน้าํ : การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ
• โครงการเพิม่ ศักยภาพฟารมมาตรฐาน โรงฆาสัตว และ
สถานที่จาํ หนายสินคาปศุสัตวกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง(A)
• โครงการกอสรางโรงฆาสัตว (L)
ปลายน้าํ : การพัฒนาตลาด
• โครงการสงเสริมการคาสินคาเกษตรแบบมีพันธสัญญา กลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)
•

โครงการสงเสริมชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (A)

รวม
งบประมาณ 2559

งบประมาณ
2560

2561

หนวยดําเนินการ

2562

20

5

5

5

5

สนง.ปศุสัตวจ.สระแกว

32

32

-

-

-

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

8

2

2

2

2

สนง.เกษตรและสหกรณจ.ฉะเชิงเทรา

18

2

4

6

6

สนง.เกษตรและสหกรณจ.ฉะเชิงเทรา

(A )โครงการจังหวัด/กลุม จังหวัด
(F) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนกระทรวง กรม
(L) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
16

8
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3: พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพืน้ ฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่ (ZONING)
เพือ่ ใหสนิ คาเกษตรไดมาตรฐานสากล เชือ่ มโยงตลาดรองรับการคาเสรี
แผนงานสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน/แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร

Value
Chain

ต้ นนํา : การผลิต

กลางนํา : การแปรรู ป

พัฒนากระบวน
การผลิต

พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ

พัฒนาการตลาด

เพิ่มศักยภาพฟารมมาตรฐาน
โรงฆาสัตว และสถานที่
จําหนายสินคาปศุสัตว (A)

สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวปลอดภัย/ขาวอินทรีย
ในเขตพื้นที่เหมาะสม (zoning) (A)
สงเสริมพัฒนาระบบการผลิตมันสําปะหลัง
ในเขตพื้นที่เหมาะสม (zoning) (A)

โครงการ

ปลายนํา : การตลาด

สงเสริมการคาสินคาเกษตร
แบบมีพันธสัญญา (A)
ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้ า
เกษตรปลอดภัย (A)

กอสรางโรงฆาสัตว (L)

พัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ
ของศูนยผลิตเมล็ดขาวพันธุดี (A)
สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตมะมวง
ในเขตพื้นที่เหมาะสม (zoning) (A)

43.14 ลบ/
13.37%

สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําใหไดมาตรฐาน(A)
สงเสริมเกษตรกรรายยอยเลี้ยงไกพื้นเมืองตามระบบการ
ผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อมุง สู smart farmer (A)

โครงการพัฒนาระบบเกษตร
อินทรียโดยใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เพื่อลดการใชสารเคมี (A)

17

สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและยกระดับมาตรฐานฝมอื แรงงานสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอ
การลงทุนเพือ่ รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม
3. การกําหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม
4 .เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. สงเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาเครือขายระบบเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมทีม่ ี
มาตรฐานและศักยภาพทีพ่ รอมสรรพ
ดวยโครงสรางพื้นฐาน แรงงานฝมอื
ระบบขนสง และการใชนวัตกรรมเพือ่
สรางมูลคาเพิม่ อยางตอเนือ่ ง

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 4 ป

ขอมูลคาฐาน

1.อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
แรงงานเพิ่มขึ้น 20 %

5.0
(คาเฉลี่ยป 50-54)

เปาหมายรายป
2559 2560 2561 2562
5%

10 % 15 % 20 %
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พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวม
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
2560
2561

2559

หนวยดําเนินการ

2562

แผนงานเสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

ตนน้าํ : พัฒนาการบริหารจัดการ
• โครงการพัฒนาสถานประกอบการใหมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (A)
กลางน้าํ :พัฒนาผลิตภัณฑ
• โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาและความตองการแรงงาน (A)
ปลายน้าํ : พัฒนานวัตกรรม
• โครงการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไมใชแลวโดย
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Pre Innovation) (A)

20

5

5

5

5

สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

10

-

10

-

-

สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ

40

10

10

10

10

สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

(A )โครงการจังหวัด/กลุม จังหวัด
(F) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนกระทรวง กรม
(L) โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
19

พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมอื แรงงานสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการลงทุนเพือ่ รองรับการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
แผนงานเสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ปลายนํา :
ต้ นนํา : การบริหารจัดการ
กลางนํา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนานวัตกรรม

Value
Chain

โครงการ

พัฒนาการบริหารจัดการ

พัฒนาสถานประกอบการใหมกี าร
บริหารจัดการสิง่ แวดลอมเขาสู
อุตสาหกรรมสีเขียว(A)

โครงการเสริมสรางองคความรู
และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (A)

พัฒนาผลิตภัณฑ

พัฒนานวัตกรรม

ศึกษาออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑที่
สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลคาสินคาและความตองการ
แรงงาน (A)

พัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไม
ใชแลวโดยเทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด
(Pre Innovation) (A)

18.99 ลบ/ 5.89%
20
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อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางมีสว นรวม เพือ่ ประโยชนตอ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
กลยุทธ
1.
2.
3.
4.

ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
2. การปองกันและแกไข
ปญหาภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 4 ป
1. พื้นที่ปาตนน้ําไดรับการฟนฟู
รอยละ

เปาหมายรายป

ขอมูลคาฐาน

2559

2560

2561

2562

จะเริ่มเก็บขอมูล
ในปงบประมาณ
2557 เปนปแรก

70 %

75 %

80 %

85 %

2. รอยละที่ลดลงของจํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัยและภัยแลง

21

โครงการแนะนํา
• โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งนําเพือรองรับการบริ หารจัดการนําอย่างเป็ น
ระบบ
• โครงการป้องกันและลดผลกระทบภัย พิบตั ิจากนํา
• โครงการป้องกันแก้ ไขปั ญหาคุณภาพนําในแม่นําสายหลัก
• โครงการอนุรักษ์ ฟืนฟูคคู ลองแบบครบวงจร (ด้ านเกษตร/อุตสาหกรรม/ชุมชน
และการใช้ ประโยชน์จากสายนํา)
• โครงการก่อสร้ างระบบบําบัดนําเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาพืนทีกลุม่
จังหวัด
• โครงการติดตังระบบเฝ้าระวังและปรับปรุ งคุณภาพนําทิงจากชุมชนสูล่ ํา
คลองสาธารณะในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 1
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