ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
ต้นทาง
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/นิเวศ/ชุมชน
สิ่งอานวยความสะดวกที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

กลางทาง
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
การให้บริการการท่องเที่ยว

ปลายทาง
การประชาสัมพันธ์และการตลาด

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทาแผนแม่บทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดและ
ฐานข้อมูล Big Data การท่องเที่ยว
(ปี 62 = 15 ลบ.)
 จัดทาแผนแม่บทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
(สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด- ปี 62 งบ 15 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(สนง.วัฒนธรรมปราจีนบุรี ปี 62-64 ปีละ 10 ลบ.)
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทวารวดี
ขอม /เส้นทางประวัติศาสตร์เดินทัพพระเจ้าตาก/วัฒนธรรมชุมชน
กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(ปี62 – 64 ปีละ 5ลบ.)
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศผืนป่า
มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปราจีนบุรแี ละนครนายก - ปี 62 – 64 ปีละ 5 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
(ปี 62 =13 ลบ. ปี 63 - 64 ปีละ 10 ลบ.)
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน (สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ปี 62 - 64 ปีละ 10 ลบ.)
 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งอัญมณี จันทบุรี-ตราด (สนง.การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี + มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขต
จันทบุรี - ปี 62 งบ 3 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 5 การสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้านสาธารณสุข
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครนายก/ปจ/จบ/ตร/สก-ปี62-64 ปีละ 5 ลบ.)
 ความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ระบบ EMS)
 ความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ ณ สถานทีท่ ่องเที่ยว พัฒนาระบบในการเฝ้า
ระวังการเกิดเหตุ ณ สถานที่ท่องเที่ยว
 ความปลอดภัยด้านอาหาร
กิจกรรมหลัก 6 การสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (ปี62
– 64 ปีละ 10 ลบ.)
 ติดตั้งกล้อง CCTV เกาะช้าง/เกาะกูด (ตารวจภูธรจังหวัดตราด – ปี 62 64 ปีละ 10 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว (ปี 62 -64 ปีละ
5 ลบ.)
 พัฒนาทักษะบริการ/ภาษา/มัคคุเทศก์ (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ปราจีนบุรี/นย/สก/จบ/ตร – ปี 62 - 64 ปีละ 5 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 8 สร้างอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
(ปี 62 – 64 ปีละ 5 ลบ.)
 พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยและฝึกปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือให้แก่
นักท่องเที่ยวให้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยว (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 3 ปราจีนบุรี – ปี 62 - 64 ปีละ 5 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 9 การส่งเสริมสินค้า OTOP และของที่
ระลึก (ปี 62- 64 ปีละ 5 ลบ.)
สน.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก + 4 จว - ปี 62-64
ปีละ 5 ลบ.
 เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรม (OTOP
Innovation)
 ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน (Local Market &
Road Show) รองรับการท่องเที่ยวในพืน้ ที่

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :
เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน



กลางทาง
 การพัฒนากระบวนการสนับสนุน การส่งออก/การค้า
ชายแดนให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว


2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการ

กิจกรรมหลัก

ต้นทาง
การพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานเพื่อ เพิ่มศัก ยภาพการค้า การลงทุน การค้า
ชายแดน

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน

ปี62
กิจกรรมย่อย

 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม –ทุ่งขนาน อาเภอโป่งนาร้อน จังหวัดจันทบุรี (แขวงทาง
หลวงจันทบุรี - ปี 62 = 26 ลบ.)
 เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการค้าและการขนส่งสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาย จบ.4033 แยก ทล.3193 –
บ้านแหลม อาเภอโป่งนาร้อน จังหวัดจันทบุรี. (แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี - ปี 62 = 50 ลบ.)
 ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.348-นิคมอุตสาหกรรมบ้านป่าไร่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ระยะทาง 10 กม.
(แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว – ปี 62 =49 ลบ.)
ปี63
 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล.317 - จุดผ่านแดนถาวร บ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 9.500 กม. (แขวง
ทางหลวงชนบทสระแก้ว – ปี 63 =49.5 ลบ.)
 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3 เชื่อมถนน ทช.จบ. 4023 (ตอน 1) อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง 8.000 กม. (แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี - ปี 63 = 48 ลบ.)
 พัฒนาทางหลวง 3210 ตอน พังงอน – จางวาง อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี (แขวงทางหลวงจันทบุรี - ปี 63-64 = ปีละ 50 ลบ.)
ปี64
 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล. 317 - บ้านเขาแหลม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 7.500 กม. (แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว – ปี
64 =48 ลบ.)

 บูรณะทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน – โชคดี อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตอน 1 ระยะทาง 2.9 กม. (แขวงทางหลวงตราด –ปี
64 = 19 ลบ.)
 บูรณะทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน – โชคดี อ.ขลุง จ.จันทบุรี ตอน 2 ระยะทาง 2.9 กม. (แขวงทางหลวงตราด –ปี 64 = 19
ลบ.)
งบกรม
- พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย/กัมพูชา ทางหลวงหมายเลข 3193 สาย บ้านป่าวิไล - ด่านชายแดนบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี (งบ
กรมทางหลวง ปี 62- 100 ลบ)
-เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว ตอน พังงอน - เขาแหลม จังหวัดจันทบุรี (งบกรมทาง
หลวง ปี 62 -850 ลบ)

กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนา CIQ
ด่านบ้านแหลม อาเภอโป่งนาร้อน
จังหวัดจันทบุรี
 ก่อสร้างลานตรวจสินค้า ศูนย์เอ็กซเรย์
และเครื่องชั่งน้าหนัก บนเนื้อที่ 9 ไร่
ติดกับศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม
(เดิม) (ด่านศุลกากรจันทบุรี -ปี 62=40
ลบ.)
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับ
กรมป่าไม้(ตามมติคณะรัฐมนตรี) / 2) ถมดิน
และปรับพื้นที่ /3) ก่อสร้างลานตรวจสินค้า /4)
ก่อสร้างอาคารศูนย์ X-ray

งบกรม
-ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ และเครื่องชั่งน้าหนัก บน
เนื้อที่ 9 ไร่ ติดกับศูนย์ราชการชายแดนบ้าน
แหลม (เดิม) (งบกรมศุลกากร ด่านศุลกากร
จันทบุรี ปี62=171.811 ลบ.)
1) กิจกรรมติดตั้งเครื่อง X-ray และห้องควบคุม
2) กิจกรรมติดตั้งเครื่องชั่งน้าหนัก และ
ห้องควบคุม

ปลายทาง

 การส่งเสริมการตลาดและ
การลงทุน


กิจกรรมหลัก 3. ส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดการค้าชายแดนสู่อินโดจีน
(สนง.พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว + 4 จว. –งบปี
62 – 64 ปีละ 6.33 ลบ.)
1) การจัดกิจกรรมจัดงานแสดงและจาหน่าย
สินค้าบริเวณด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน
จังหวัดสระแก้ว จานวน 1 ครั้ง 150 คูหา
2) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดน จานวน 1 ครั้ง 2 วัน
110 คน
3) กิจกรรมประชุมหารือเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ และลดอุปสรรคทางการค้า
4) กิจกรรมสารวจตลาดผลไม้และจัดประชุม
เจรจาจับคู่ธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร

โครงการ

กิจกรรมหลัก

ต้นทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม



กลางทาง
 การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต/การแปรรูป
เกษตรอุตสาหกรรม

ปลายทาง
 การส่งเสริมการตลาด

3.โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานผลไม้ปลอดภัย

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานGAP เพื่อเพิ่มมูลค่า (สนง.เกษตร
จังหวัดจันทบุร/ี ตราด/ ปราจีนบุร/ี สระแก้ว/ นครนายก - ปี62-64 ปีละ 2 ลบ)
กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS) (สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี/ นครนายก/ สระแก้ว จันทบุรี/ตราด –งบ ปี 6264 ปีละ 0.875 ลบ)

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs สินค้า
เกษตรและพืชถิ่น สู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตราด - ปี62-64 ปีละ 15 ลบ)

กิจกรรมหลัก 8 ยกระดับตลาดสินค้าเกษตร สุขภาพ และ
นวัตกรรม (สนง. พาณิชย์จังหวัดปราจีน -ปี62=5.1598 ลบ/ปี
63=5.1598 ลบ /64=5.1598 ลบ)
กิจกรรมหลัก 9 เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลไม้
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี + สนง. เกษตรจันทบุรี ปี62=6.1835 ลบ/ปี63=6.1835 ลบ /ปี64=6.1835 ลบ)

กิจกรรมหลัก 3 การคัดเลือกต้นตอทุเรียนทนทานโรครากเน่าโคนเน่าสาหรับการผลิต
ทุเรียนการค้า (ศูนย์วจิ ัยพืชสวนจันทบุรี - ปี62=1.5 ลบ./ปี63=2 ลบ./ปี64=2 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาแหล่งนาและระบบบริหารจัดการนาสนับสนุนพืนที่การเกษตร
(โครงการชลประทานตราด,ปราจีนบุร,ี จันทบุรี,ขุนด่าน -ปี62=71 ลบ/ปี63=107ลบ/ปี
64=65ลบ
กิจกรรมหลัก 5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการบริหารจัดการพืนที่
เกษตรอย่างมีศักยภาพ (โครงการชลประทานตราด,จันทบุร,ี ขุนด่าน - ปี62=53 5ลบ/ปี
63=87ลบ/ปี64=60 ลบ)

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี –ปี62=20ลบ.)

กิจกรรมหลัก 10 จัดทาฐานข้อมูลต้นทุนการขนส่ง (โลจิสติกส์) เกษตร และผลไม้ในภาค
ตะวันออก (สนง.เกษตรและสหกรณ์จนั ทบุรี + ม.บูรพา/ปี63= 10 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 11 พัฒนาผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเกษตรในการทา
ผลไม้แช่แข็ง แปรรูปผลไม้และผลิตภัณฑ์ (สนง.พาณิชย์จังหวัด -ปี
63=10 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 15 การสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดและการ
ขนส่งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของผลไม้คุณภาพภาค
ตะวันออกสู่ตลาดโลก (สนง. พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี - ปี63=10
ลบ)

กิจกรรมหลัก 12 พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมกับการจัดเก็บรักษา
เคลื่อนย้าย ขนส่ง และจัดจาหน่ายทั้ง Online และ Offline (สนง.
เกษตรและสหกรณ์จันทบุรี + ม.บูรพา/ปี63= 10 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 16 จัดตั้งตลาดกลางผลไม้ Online-Offlineภาค
ตะวันออก (งบกรม กระทรวงพาณิชย์ -ปี64=150 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 13 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางการเกษตรภาค
ตะวันออก (สนง.เกษตรและสหกรณ์จนั ทบุรี + ม.บูรพา/ปี63= 25 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 17 Modern Market Place (Fruit Shop) จุด
จาหน่ายสินค้าผลไม้ Online และ Offline ที่ทนั สมัย ในภาค
ตะวันออก (งบกรม กระทรวงพาณิชย์ - ปี64= 100 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 14 พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพและสารปนเปื้อน
สินค้าเกษตร สินค้า แปรรูป และผลไม้ภาคตะวันออก /กรมวิชาการเกษตร,ม.
บูรพา /ปี63=20 ลบ.

กิจกรรมหลัก 18 โครงการ Complex และศูนย์
นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพสินค้าการเกษตรภาค
ตะวันออก (งบ อปท. อบจ.จันทบุรี -ปี63=330 ลบ.)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
ต้นทาง
 การส่งเสริมเพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตสมุนไพรไทย

กิจกรรมย่อย



ปลายทาง
 การส่งเสริมการตลาดโดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เช่น การ
เชื่อมโยง รพสต.ให้เป็นตัวแทนจาหน่าย

การให้ความรู้ด้านการนาเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรขั้นต้นแก่เกษตรกร

4.โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

โครงการ
กิจกรรม
หลัก

กลางทาง

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนา
โรงงานสมุนไพรเพื่อให้ได้
มาตรฐานGMP (สสจ.
สระแก้ว/สสจ.จันทบุรี –ปี
62=18.5บ./ปี63=12.034
ลบ./ปี64=6.5 ลบ.)
 ปรับปรุงอาคาร รพ.เขาคิชกูฎ
จันทบุรี /สระแก้ว จัดหาครุภัณฑ์
 พัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร
จ.จันทบุรี
 จัดหาครุภัณฑ์สาหรับการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ จันทบุรี

กิจกรรมหลัก 2 ขยายพืนที่
การปลูกสมุนไพรที่มี
คุณภาพ (สนง.เกษตร
จังหวัดสระแก้ว/สสจ.
จันทบุรี – ปี62=3.3 ลบ/ปี
63=2.1ลบ./ปี64=0.4 ลบ.)
 ส่งเสริมการปลูกแก่สมาชิก จานวน
100 ไร่ สระแก้ว
 ขยายพันธุ์สมุนไพร จันทบุรี
 อนุรักษ์และปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน
จันทบุรี
 พัฒนา smart farm สมุนไพร
ต้นแบบ

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการผลิตแปรรูปและยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร/สสจ.สระแก้ว –ปี62=6.965 ลบ./ปี
63=28.005 ลบ./ปี64=8.005 ลบ.)








พัฒนาผลิตภัณฑ์ Product champion จ.สระแก้ว
พัฒนาบรรจุสาหรับกลุ่มเกษตร จ.สระแก้ว
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ.สระแก้ว
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ปราจีนบุรี
อบรมภูมิปัญญา เรื่อง อาหารสมุนไพร ปราจีนบุรี
การผลิตและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ จันทบุรี
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผู้ปลูกและกลุ่มผู้จัดหาสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของสมุนไพรไทย
จันทบุรี
 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP จันทบุรี
 ยกระดับการส่งเสริมและตรวจสอบควบคุมภายในเขตภาคตะวันออก 2 ปราจีนบุรี
 ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร สระแก้ว

กิจกรรมหลัก 4 เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ
(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร/สสจ.จันทบุรปี ี62=1.05 ลบ./ปี63=15.9 ลบ./ปี64=8.05 ลบ.)








จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
จัดตั้งคณะกรรมการและพัฒนาการดาเนินการแบบ Networkingและตลาดในระบบสารสนเทศ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการแพทย์แผนไทย
ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.0
อนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมเครือข่าย
ตาบลจัดการสุขภาพ

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด
(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร/สสจ.สระแก้ว –ปี62=8.1354 ลบ./ปี63=9.65 ลบ./ปี64=9.65 ลบ.)
 สมุนไพรในปศุสัตว์ จันทบุรี
 พัฒนาสมุนไพรให้เป็นยา จันทบุรี
 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน จันทบุรี

 วิจัยประสิทธิผลของสมุนไพร สระแก้ว
 วิจัยdemand size ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปราจีนบุรี
 วิจยั ความปลอดภัยยาสมุนไพร. จันทบุรี

กิจกรรมหลัก 6 ขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศ
(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร/สสจ.จันทบุรี ปี62=7.25 ลบ./ปี63=13.25 ลบ./ปี
64=13.25 ลบ.)






ศูนย์จาหน่ายและแสดงสินค้าสมุนไพร สระแก้ว
มหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน ปราจีนบุรี
การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์และสร้างคู่ค้าเพิ่มช่องทางธุรกิจสมุนไพร จันทบุรี
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จันทบุรี

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาเครือข่ายด้านการตลาดทังในรูปแบบตลาดจริง
และตลาดระบบสารสนเทศในเครือข่ายออนไลน์
(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร/สสจ.สระแก้ว –ปี62=5 ลบ./ปี63=1 ลบ./ปี64=1
ลบ.)



Mobile app. สาหรับร้านอาหารภูมิปัญญา ปราจีนบุรี
พัฒนาเว็บไซด์และ Mobile app. ขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศ ปราจีนบุรี

กิจกรรมหลัก 8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ
(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร/สสจ.จันทบุรี ปี 62=3.1 ลบ./ปี63= 0.4 ลบ./ปี64=0.4 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 9 เพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทย (รพ.เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร/สสจ.จันทบุรี ปี62=2.545 ลบ./ปี63=24.756 ลบ./ปี64=26.464 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 10 ศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการสมุนไพรสาขา
(สสจ.สก/จบ/ตร/นย -ปี62=140 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 11 พัฒนาศักยภาพและยกระดับการใช้สมุนไพรไทย
(งบกรม กระทรวงพาณิชย์ ปี 62 = 0.206 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 12 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความ
งาม (งบกรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 62=10 ลบ./ปี63=10
ลบ./ปี64=10ลบ.)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
กลางทาง
 การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต/ลดต้นทุนการผลิต
 การรับรองมาตรฐาน GAP และการเตรียมการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์

ต้นทาง
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โครงการ
กิจกรรม
หลัก

ปลายทาง
 การส่งเสริมการตลาด

5.โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อ
การค้าในพืนที่ (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว + 4 จว –
ปี62-64 ปีละ 10 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 2 ก่อสร้างโรงฆ่าโค-กระบือมาตรฐาน GMP
รองรับโครงการโคบาลบูรพา (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ปี 62
งบ 36.75 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 3 จัดตังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตร (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว +
มรภ.วไลอลงกรณ์ฯ – ปี 63 งบ 5.7685 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาฟาร์มเลียงสัตว์ สถานที่
จาหน่ายเนือสัตว์ เข้าสู่มาตรฐาน (สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สระแก้ว + 4 จว – ปี62-64 ปีละ 5 ลบ.)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4:
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ต้นทาง
 แก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน นา และป่าไม้ถูกทาลาย



กลางทาง
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ปลายทาง
 การป้องกัน

6. โครงการรักษ์ นา้ รักษ์ ป่า สร้ างสมดุลแห่ งสิ่ งแวดล้ อม
กิจกรรมหลัก 1 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
ตามแนวพระราชดาริในพืนที่ปา่ รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
(โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ 5
จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดจันทบุรี - ปี 62-64 ปีละ 24.58 ลบ)

กิจกรรมหลัก 5 สร้างฐานความมั่นคงและบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และสนง.ทสจ.จันทบุรี/
ตราด ปี 62-64 ปีละ 8 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 7 ป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่นาและคลอง
สาขา
(สนง.โยธาฯ ตราด/นครนายก – งบปี 62=27ลบ./ปี63=63ลบ/ปี
64=24 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรฝั่งทะเล
ตะวันออก
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี/ตราด – งบปี
62 -64 ปีละ 4.5004 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 6 ปลูกพันธุ์ไม้ปา่ ชายเลน
(ศูนย์ส่งเสริมกรเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1
(ตราด) ปี 62-64 ปีละ 3.4899 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 8 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด/สนง.โยธาฯ
ตราด –งบปี 62 = 8 ลบ./ปี63=79.775 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 3 รักษ์ทะเล จันท์ – ตราด
(สนง.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี –งบปี 62 -64 ปีละ
23.876 ลบ)
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาป้องกันและเพิม่ ศักยภาพแหล่งนาอย่างยั่งยืน
(โครงการชลประทานตราด/จันทบุรี/ขุนด่านฯ – งบปี 62=154 ลบ./ปี
63=140 ลบ./ ปี64=27.5 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 10 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นนา
(งบกรม ส่วนจัดการต้นน้า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื - งบปี 62=18.3922 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 9 การพัฒนาระบบจัดการขยะและนาเสีย
(สนง.ทรัพยากรฯ ตราด/สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราดและอาเภอเกาะ
ช้าง/ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองจันทบุรี -งบปี 62=140.676
ลบ./ปี63=230.2907 ลบ/ปี64=8.245 ลบ.)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5:
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ต้นทาง
 ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ

กลางทาง
 พัฒนาคนทุกช่วงวัย

ปลายทาง
 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

7. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
ทุกระดับวัย (สนง.พัฒนาสังคมฯ นครนายก/ปราจีนบุรี/
สระแก้ว/จันทบุรี/ตราด –ปี 62-64 ปีละ 20 ลบ.)





การจัดทาประชาสัมพันธ์และชี้แจงทาความเข้าใจ – พม นย
การสร้างความพร้อมเรื่องสุขภาพและการเตรียมพร้อมเข้าสู่วยั
ผู้สูงอายุ - พม นย
สร้างทักษะกลุ่มสตรีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ ารในชุมชน –
พม.นย+สธ.
การสร้างเครือข่ายคนพิการ – พม.นย. + พม 4 จว/

กิจกรรมหลัก 2 แรงงานยุคใหม่ (Smart Labour)
(สนง. แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี + แรงงาน 4 จว - ปี
62=8.2 ลบ./ ปี63=8.2 ลบ./ปี64= 8.2 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
(สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก +4จว/ ปี
62=4.2384 ลบ./ปี63=6.3576 ลบ./ปี64=6.3576 ลบ.)
กิจกรรมหลัก 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(ม.สวนดุสิต นครนายก /ปี 63=49.8517 ลบ.)

กิจกรรมหลัก 5 เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/ตราด/นครนายก ปี 62=14 ลบ./ปี63=18.2 ลบ (สร้างศูนย์ผสู้ ูงอายุ))

