สรุปงบประมาณ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2564)

(8 ม.ค.61)

ปีงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ

จาแนกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2562

2563

1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และ
วัฒนธรรม

73,262,800

55,262,800

55,262,800

183,788,400

-

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2

73,262,800

55,262,800

55,262,800

183,788,400

73,262,800

55,262,800

55,262,800

183,788,400

2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม
การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศ
เพื่อนบ้าน

1,293,141,000

197,100,000

136,000,000

1,626,241,000

1,237,811,000

-

-

-

55,330,000

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC
และประเทศเพื่อนบ้าน

1,293,141,000

197,100,000

136,000,000

1,626,241,000

1,237,811,000

-

-

-

55,330,000

-งบประมาณกลุ่มจังหวัด

171,330,000

197,100,000

136,000,000

504,430,000

116,000,000

-

-

-

55,330,000

-งบประมาณกระทรวง กรม

1,121,811,000

1,121,811,000

1,121,811,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-งบประมาณกลุ่มจังหวัด
-งบประมาณกระทรวง กรม

2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

25,000,000

15,000,000

10,262,800

-

-

25,000,000

15,000,000

10,262,800

-

-

25,000,000

15,000,000

10,262,800

-

-งบประมาณ อปท

-งบประมาณ อปท

3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป
การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และ
สมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
-งบประมาณกลุ่มจังหวัด
-งบประมาณกระทรวง กรม
-งบประมาณ อปท

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมรักษา
มาตรฐานผลไม้ปลอดภัย (ทุเรียน,มังคุด,ลาไย)
-งบประมาณกลุ่มจังหวัด
-งบประมาณกระทรวง กรม
-งบประมาณ อปท

-

-

-

-

-

-

-

591,519,700

691,081,800

484,937,300

1,767,538,800

154,199,900

20,000,000

71,069,800

35,000,000

56,150,000

461,313,700
10,206,000
120,000,000
333,718,300

331,081,800
30,000,000
330,000,000
553,218,300

224,937,300
260,000,000
386,218,300

1,017,332,800
300,206,000
450,000,000
1,273,154,900

31,993,900
2,206,000
120,000,000
130,558,500

18,000,000
2,000,000
15,000,000

69,069,800
2,000,000
46,159,800

33,000,000
2,000,000
30,000,000

54,150,000
2,000,000
-

213,718,300

203,218,300

136,218,300

553,154,900

10,558,500

15,000,000

46,159,800

30,000,000

20,000,000

250,000,000

270,000,000

120,000,000

330,000,000

-

450,000,000

1

120,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ

2562

4) โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

2563

จาแนกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

2,000,000

21,910,000

นครนายก

206,051,400

117,095,000

83,719,000

406,865,400

20,641,400

-งบประมาณกลุ่มจังหวัด

195,845,400

107,095,000

73,719,000

376,659,400

18,435,400

-งบประมาณกระทรวง กรม

10,206,000

10,000,000

10,000,000

30,206,000

2,206,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-งบประมาณ อปท

5) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

-

-

-

-

19,910,000

2,000,000

สระแก้ว

-

16,400,000
14,400,000

-

51,750,000

20,768,500

15,000,000

87,518,500

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

39,750,000

51,750,000

20,768,500

15,000,000

87,518,500

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

39,750,000

774,284,500

577,512,000

124,191,300

1,475,987,800

24,580,000

12,000,000

101,000,000

275,770,000

-

774,284,500

577,512,000

124,191,300

1,475,987,800

24,580,000

12,000,000

101,000,000

275,770,000

-

-งบประมาณกลุ่มจังหวัด

394,122,300

577,512,000

124,191,300

1,095,825,600

24,580,000

12,000,000

15,000,000

-

-งบประมาณกระทรวง กรม

380,162,200

260,770,000

-

-งบประมาณกลุ่มจังหวัด
-งบประมาณกระทรวง กรม
-งบประมาณ อปท

4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
6) โครงการรักษ์นา รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม

-งบประมาณ อปท

5 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การ
บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

-

-

-

-

-

380,162,200
-

-

-

-

-

101,000,000
-

-

-

46,438,400

102,609,300

34,557,600

183,605,300

-

-

8,200,000

24,238,400

-

46,438,400

102,609,300

34,557,600

183,605,300

-

-

8,200,000

24,238,400

-

46,438,400

102,609,300

34,557,600

183,605,300

-

-

8,200,000

24,238,400

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

2,783,646,400

1,628,565,900

839,949,000

5,252,161,300

1,416,590,900

57,000,000

195,269,800

345,271,200

111,480,000

-งบประมาณกลุ่มจังหวัด

1,151,467,200

1,268,565,900

579,949,000

2,999,982,100

172,573,900

55,000,000

92,269,800

82,501,200

109,480,000

-งบประมาณกระทรวง กรม

1,512,179,200
120,000,000

30,000,000
330,000,000

260,000,000
-

1,802,179,200
450,000,000

1,124,017,000
120,000,000

2,000,000
-

103,000,000
-

262,770,000
-

2,000,000
-

7) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
-งบประมาณกลุ่มจังหวัด
-งบประมาณกระทรวง กรม
-งบประมาณ อปท

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สรุป

-งบประมาณ อปท

2

แบบ กจ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 2
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสำหกรรม เศรษฐกิจฐำนรำกก้ำวหน้ำ แหล่งผลิตอำหำร สินค้ำเกษตร และผลไม้คุณภำพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย กำรค้ำชำยแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้ำน”

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วย
ดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ ปี
2562
พ.ศ.
2562

งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี
2563
2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.
2564

รวม

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว รวมปีงบ 2562

จันทบุรี

แผนงานพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ ว
1. โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัดภำค
ตะวันออก 2

73,262,800

1.1 กิจกรรมหลัก 1.1 กำรจัดทำแผนแม่บทกำรท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัดและ
ฐำนข้อมูล Big Data กำรท่องเที่ยว
• จัดทำแผนแม่บทกำรท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัดภำคตะวันออก 2

15,000,000
สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดตรำด

กลุม่

1.2 กิจกรรมหลัก 1.2 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ทวำรวดี
ขอม /เส้นทำงประวัติศำสตร์เดินทัพพระเจ้ำตำก/วัฒนธรรม
ชุมชน

สนง.วัฒนธรรม
ปรำจีนบุรี

กลุม่

1.3 กิจกรรมหลัก 1.3 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
• พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศผืน
ป่ำมรดกโลกดงพญำเย็น-เขำใหญ่
1.4 กิจกรรมหลัก 1.4 กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

55,262,800

สนง.กำรท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัด
ปรำจีนบุรีและ
นครนำยก

กลุม่

-

55,262,800
-

15,000,000

183,788,400 #
15,000,000

-

15,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

13,000,000

10,000,000

10,000,000

33,000,000

3

-

25,000,000 15,000,000

10,262,800

15,000,000

-

-

15,000,000

-

-

-

10,000,000

-

-

-

-

15,000,000
15,000,000

-

10,000,000

-

50,262,800

10,000,000
10,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย 1.4.1 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและเชือ่ มโยงกำร
ท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมย่อย 1.4.2 พัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวแหล่งอัญมณี
จันทบุรี-ตรำด

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วย
ดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

สนง.กำรท่องเทีย่ ว
และกีฬำจังหวัด
จันทบุรี +
มหำวิทยำลัย
บูรพำวิทยำเขต
จันทบุรี

กลุม่

1.5 กิจกรรมหลัก 1.5 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยวด้ำนสำธำรณสุข
• ควำมปลอดภัยด้ำนอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง (ระบบ EMS)
• ควำมปลอดภัยด้ำนอุบตั ิเหตุ ณ สถำนทีท่ อ่ งเทีย่ ว พัฒนำระบบในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรเกิดเหตุ ณ สถำนทีท่ อ่ งเทีย่ ว
• ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร

สนง.สำธำรณสุข
จังหวัดนครนำยก/
ปจ/จบ/ตร/สก

กลุม่

1.6 กิจกรรมหลัก 1.6 กำรสร้ำงควำมเชือ่ มัน่ ควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว
• ติดตั้งกล้อง CCTV เกำะช้ำง/เกำะกูด

ตำรวจภูธรจังหวัด
ตรำด

กลุม่

1.7 กิจกรรมหลัก 1.7 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
• พัฒนำทักษะบริกำร/ภำษำ/มัคคุเทศก์

สนง.กำรท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัด
ปรำจีนบุรี/
นครนำยก/
สระแก้ว/จันทบุรี/
ตรำด

กลุม่

1.8 กิจกรรมหลัก 1.8 สร้ำงอำสำสมัครควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว
• พัฒนำควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยและฝึกปฏิบัติกำรช่วยเหลือ
ให้แก่นักท่องเที่ยวให้แก่อำสำสมัครท่องเที่ยว

ศูนย์ปอ้ งกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
เขต 3 ปรำจีนบุรี

กลุม่

งบประมาณ ปี
2562
พ.ศ.
2562

งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี
2563
2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.
2564

รวม

จันทบุรี

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว รวมปีงบ 2562

13,000,000

10,000,000

10,000,000

33,000,000

5,262,800

5,262,800

5,262,800

15,788,400

5,262,800

5,262,800

5,262,800

15,788,400

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

-

10,000,000

-

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

-

10,000,000

-

-

-

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

-

-

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000
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-

-

-

-

5,262,800

-

5,262,800

-

5,262,800
5,262,800

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วย
ดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

1.9 กิจกรรมหลัก 1.9 ประชำรัฐร่วมใจ OTOP ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกลุม่
จังหวัด
• เพิ่มมูลค่ำสินค้ำชุมชนด้วยนวัตกรรม (OTOP Innovation)
• ส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำชุมชน (Local Market & Road
Show) รองรับกำรท่องเที่ยวในพื้นที่

สนง.พัฒนำชุมชน
จังหวัดนครนำยก/
ปรำจีนบุรี/สระแก้ว/
จันทบุรี/ตรำด

กลุม่

งบประมาณ ปี
2562
พ.ศ.
2562

งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี
2563
2564
พ.ศ.2563
พ.ศ.
2564

รวม

จันทบุรี

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว รวมปีงบ 2562

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

5

แบบ กจ.1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 2
เป้าหมายการพัฒนากลุม่ จังหวัด : “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชือ่ มโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน”

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชือ่ มโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
พ.ศ. 2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

จาแนกงบประมาณแต่ละพืน้ ทีใ่ นปี 2562
ปราจีนบุรี นครนายก
สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

แผนงานพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจชายแดน เชือ่ มโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน
1 โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชือ่ มโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน

1,293,141,000 197,100,000 136,000,000 1,626,241,000 # 1,237,811,000

รวมงบกลุ่มจังหวัด

171,330,000 197,100,000 136,000,000

รวมงบกรม

1,121,811,000

รวม

รายการ : ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวง จากเดิมกว้าง 6.00 ม. เป็น กว้าง 11.00 ม. (ผิวจราจรกว้าง
7.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 ม.) ระยะทาง 3.165 กิโลเมตร (ระหว่าง กม.6+445 - กม.9+610 )

1.1.2 กิจกรรมย่อย 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการค้าและการขนส่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาย จบ.4033 แยก
ทล.3193 – บ้านแหลม อ้าเภอโป่งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี
รายการ : ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง
3.654 กม.

1.1.3 กิจกรรมย่อย 1.1.3 ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ทล.348 - นิคมอุตสาหกรรมบ้านป่าไร่ อ้าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร
รายการ :

1.1.4 กิจกรรมย่อย 1.1.4 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล.317 - จุดผ่านแดนถาวร บ้านเขาดิน อ้าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ระยะทาง 9.500 กม.

1.1.5 กิจกรรมย่อย 1.1.5 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล. 317 - อ้าเภอสนามชัยเขต อ้าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ระยะทาง 8.000 กม.

1.1.6 กิจกรรมย่อย 1.1.6 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3 เชื่อมถนน ทช.จบ. 4023 (ตอน 1)
อ้าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง 8.000 กม.

1.1.7 กิจกรรมย่อย 1.1.7 พัฒนาทางหลวง 3210 ตอน พังงอน – จางวาง อ้าเภอโป่งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี

-

-

-

55,330,000

1,293,141,000

116,000,000

-

-

-

55,330,000

171,330,000

1,121,811,000 # 1,121,811,000

-

-

-

504,430,000 #

1,293,141,000 197,100,000 136,000,000 1,626,241,000

1.1 กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชือ่ มโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน
1.1.1 กิจกรรมย่อย 1.1.1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม –ทุ่งขนาน อ้าเภอโป่งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี

-

-

1,237,811,000

1,075,000,000 197,100,000 136,000,000 1,408,100,000 # 1,026,000,000

-

-

-

-

-

1,121,811,000

55,330,000

1,293,141,000

49,000,000

1,075,000,000

แขวงทางหลวง
จันทบุรี

กลุ่ม

26,000,000

26,000,000

26,000,000

26,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี

กลุ่ม

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบทสระแก้ว

กลุ่ม

49,000,000

49,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบทสระแก้ว

กลุ่ม

49,500,000

49,500,000

-

แขวงทางหลวง
ชนบทสระแก้ว

กลุ่ม

49,600,000

49,600,000

-

แขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี

กลุ่ม

48,000,000

48,000,000

-

-

แขวงทางหลวง
จันทบุรี

กลุ่ม

50,000,000

100,000,000

-

-
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50,000,000

49,000,000

49,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชือ่ มโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

แขวงทางหลวง
ชนบทสระแก้ว

กลุ่ม

แขวงทางหลวงตราด

กลุ่ม

1.1.1 กิจกรรมย่อย 1.1.10 บูรณะทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน – โชคดี อ.ขลุง จ.จันทบุรี ตอน 2 ระยะทาง 2.9
กม. งบ 19 ลบ. (ทล.ตร) (ปี 62)
0

แขวงทางหลวงตราด

1.1.1 กิจกรรมย่อย 1.1.11 พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย/กัมพูชา ทางหลวงหมายเลข 3193 สาย
บ้านป่าวิไล - ด่านชายแดนบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี
1

1.1.1 กิจกรรมย่อย 1.1.12 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี สระแก้ว ตอน พังงอน - เขาแหลม จังหวัดจันทบุรี
2

1.1.8 กิจกรรมย่อย 1.1.8 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยก ทล. 317 - บ้านเขาแหลม อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ระยะทาง 7.500 กม.

1.1.9 กิจกรรมย่อย 1.1.9 บูรณะทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน – โชคดี อ้าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตอน 1 1

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
พ.ศ. 2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

จาแนกงบประมาณแต่ละพืน้ ทีใ่ นปี 2562
ปราจีนบุรี นครนายก
สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

48,000,000

48,000,000

-

19,000,000

19,000,000

-

-

กลุ่ม

-

19,000,000

19,000,000

-

-

ส้านักก่อสร้างทางที่
2 กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

กรม

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

ส้านักก่อสร้างทางที่
2 กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

กรม

850,000,000

850,000,000

850,000,000

850,000,000

-

ระยะทาง 2.9 กม. งบ 19 ลบ. (ทล.ตร) (ปี 62)

รายการ : ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวงจากเดิมกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง 1.00 - 2.00 ม. เป็นมาตรฐานชัน
ทางพิเศษ 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบเกาะยก กว้าง 5.10 เมตร ความกว้างต่อหนึ่งช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทาง
กว้างด้านละ 2.50 เมตร ผิวจราจรเป็นผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง 9.331 กิโลเมตร

รายการ : ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางหลวง จากเดิมกว้าง 12.00 ม. เป็น ทางแบบเกาะยก 5.00 ม. กว้าง
19.00 ม. (ผิวจราจรกว้าง 14.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม.) ระยะทาง 45.100 กิโลเมตร (ระหว่าง กม.44+200 กม.89+300)

รวมงบกลุ่มจังหวัด

125,000,000

197,100,000

136,000,000

458,100,000 #

76,000,000

-

-

-

49,000,000

รวมงบกรม

950,000,000

-

-

950,000,000 #

950,000,000

-

-

-

-

950,000,000

รวม

1,075,000,000

197,100,000

136,000,000

1,408,100,000 #

1,026,000,000

-

-

-

49,000,000

1,075,000,000

1.2 กิจกรรมหลัก 1.2 ก่อสร้างลานตรวจสินค้าศูนย์เอ็กซเรย์ และเครือ่ งชัง่ น้าหนัก บนเนือ้ ที่ 9 ไร่ ติดกับศูนย์
ราชการชายแดนบ้านแหลม (เดิม)

ด่านศุลกากรจันทบุรี

1.3.1 ก่อสร้างลานตรวจสินค้าศูนย์เอ็กซเรย์ และเครื่องชัง่ น้าหนัก
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กบั กรมป่าไม้ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
2) ถมดินและปรับพืนที่
3) ก่อสร้างลานตรวจสินค้า
4) ก่อสร้างอาคารศูนย์ X-ray

211,811,000

211,811,000

211,811,000

-

-

-

-

125,000,000

211,811,000

ด่านศุลกากรจันทบุรี

กลุ่ม

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

1.3.2 ติดตังเครื่องเอ็กซเรย์ และเครื่องชัง่ น้าหนัก บนเนือที่ 9 ไร่ ติดกับศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม (เดิม) ด่านศุลกากรจันทบุรี
1) กิจกรรมติดตังเครื่อง X-ray และห้องควบคุม งบประมาณ 171,000,000 บาท
กรมศุลกากร
2) กิจกรรมติดตังเครื่องชัง่ น้าหนัก และห้องควบคุม งบประมาณ 811,000 บาท
กระทรวงการคลัง

กรม

171,811,000

171,811,000

171,811,000

171,811,000

รวมงบกลุ่มจังหวัด

40,000,000

-

-

40,000,000

40,000,000

-

-

-

-

40,000,000

รวมงบกรม

171,811,000

-

-

171,811,000

171,811,000

-

-

-

-

171,811,000

รวม

211,811,000

-

-

211,811,000

211,811,000

-

-

-

-

211,811,000
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชือ่ มโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

1.3 กิจกรรมหลัก 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าชายแดน (ด้านจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)

แหล่ง
งบประมาณ

สนง.พาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว
กลุ่ม

1) การจัดกิจกรรมจัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าบริเวณด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 1 ครัง 150 คูหา
2) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้เกีย่ วกับการท้าธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน จ้านวน 1 ครัง 2 วัน 110 คน
3) กิจกรรมประชุมหารือเพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ และลดอุปสรรคทางการค้า
4) กิจกรรมส้ารวจตลาดผลไม้และจัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา
5) กิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี งบประมาณ ปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
พ.ศ. 2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

จาแนกงบประมาณแต่ละพืน้ ทีใ่ นปี 2562
ปราจีนบุรี นครนายก
สระแก้ว

6,330,000

6,330,000

-

6,330,000

6,330,000

-

6,330,000

-

-

-

-

-

-

รวมงบกลุ่มจังหวัด

6,330,000

รวมงบกรม

-

รวม

6,330,000

-

-

-

-

-

6,330,000

6,330,000

6,330,000

6,330,000

-

6,330,000

6,330,000

-

6,330,000

6,330,000

-

8

-

6,330,000

รวมปีงบ 2562

-

แบบ กจ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 2
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน”

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

แผนงานพัฒนาการเกษตร

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

1,767,538,800 #

154,199,900

20,000,000

71,069,800

35,000,000

56,150,000

336,419,700

333,718,300

553,218,300

386,218,300

1,273,154,900 #

130,558,500

15,000,000

46,159,800

30,000,000

-

221,718,300

รวมงบกลุ่มจังหวัด

213,718,300

203,218,300

136,218,300

553,154,900 #

10,558,500

15,000,000

46,159,800

30,000,000

-

101,718,300

รวมงบกรม

-

20,000,000

250,000,000

270,000,000 #

-

-

-

-

-

-

งบท้องถิ่น

120,000,000

330,000,000

-

450,000,000

120,000,000

รวม

333,718,300

553,218,300

386,218,300

1,273,154,900

130,558,500

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

2,000,000

875,000

875,000

875,000

2,625,000

875,000

875,000

875,000

875,000

2,625,000

875,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

5,500,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

5,500,000

1,500,000

กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานGAP เพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
(PGS)

กิจกรรมหลัก 1.3 การคัดเลือกต้นตอทุเรียนทนทานโรครากเน่าโคนเน่าสาหรับการผลิต
ทุเรียนการค้า
กิจกรรมย่อย

จันทบุรี

484,937,300

สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี/ ตราด/
ปราจีนบุรี/ สระแก้ว/ นครนายก

กลุ่ม

สถานีพฒ
ั นาที่ดินปราจีนบุรี/
นครนายก/ สระแก้ว จันทบุร/ี ตราด

กิจกรรมย่อย

1.3

รวม

691,081,800

กิจกรรมย่อย

1.2

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

591,519,700

1. โครงการที่ 1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานผลไม้ปลอดภัย

1.1

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่ม

ศูนย์วิจยั พืชสวนจันทบุรี และ
สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

กลุ่ม

9

15,000,000

-

46,159,800

-

30,000,000

-

-

120,000,000

-

221,718,300

-

2,000,000

2,000,000

-

-

-

-

875,000

875,000

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.4

1.5

หน่วยดาเนินการ
(10)

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนาแหล่งนาและระบบบริหารจัดการนาสนับสนุนพืนที่การเกษตร

71,000,000

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

83,000,000

รวม

58,000,000

จันทบุรี

ตราด

212,000,000 #

ปราจีนบุรี

-

-

นครนายก

41,000,000

สระแก้ว

30,000,000

รวมปีงบ 2562
-

71,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.1 ก่อสร้างประตูระบายนาบ้านตาลหกต้น ม. 9/บ้านตาลหกต้น โครงการชลประทาน
ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

กลุ่ม

33,500,000

33,500,000

33,500,000

33,500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.2 ก่อสร้างท่อระบายนาคลองจาน ม.6/บ้านโคกไข่เต่า ต.
ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

กลุ่ม

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

กิจกรรมย่อย 1.4.3 ก่อสร้างประตูระบายนาปากคลองขนุน ตาบลหินตัง อาเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โครงการส่งนาและบารุงขุน
ด่านปราการชล

กลุ่ม

30,000,000

30,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.4 ปรับปรุงแหล่งนาเพื่อการเกษตรทุ่งหนองยาว

โครงการชลประทานจันทบุรี

กลุ่ม

กิจกรรมย่อย 1.4.5 ประตูระบายนาบ้านโพธาราม

โครงการชลประทานจันทบุรี

กิจกรรมย่อย 1.4.6 แก้มลิงอีเร็ม ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

30,000,000

8,000,000

8,000,000

กลุ่ม

50,000,000

50,000,000

-

โครงการชลประทานตราด

กลุ่ม

25,000,000

25,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.4.7 งานปรับปรุงคันกันนาเค็มท่าเลื่อน ตาบลตะกาง อาเภอเมือง โครงการชลประทานตราด
จังหวัดตราด

กลุ่ม

8,000,000.00

8,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.4.8 ประตูระบายนาบ้านคลองชาก

กลุ่ม

50,000,000.00

50,000,000

โครงการชลประทานจันทบุรี

กิจกรรมหลัก 1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการบริหารจัดการพืนที่
เกษตรอย่างมีศักยภาพ

-

30,000,000

212,000,000

24,000,000

47,000,000

283,000,000 #

กิจกรรมย่อย 1.5.1 ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหุบเมยพร้อมอาคารประกอบ ตาบลหินตัง โครงการส่งนาและบารุงขุน
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ด่านปราการชล

กลุ่ม

25,000,000

25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนาคลองร่างหวาย ตาบลเขาสมิง โครงการชลประทานตราด
อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

กลุ่ม

20,000,000

20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.3 อาคารบังคับนาบ้านตะปอนน้อย

โครงการชลประทานจันทบุรี

กลุ่ม

15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.4 อาคารบังคับนาบ้านตะปอนใหญ่

โครงการชลประทานจันทบุรี

กลุ่ม

10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.5 อาคารบังคับนาบ้านแถวคลอง 1

โครงการชลประทานจันทบุรี

กลุ่ม

9,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.6 อาคารบังคับนาบ้านแถวคลอง 2

โครงการชลประทานจันทบุรี

กลุ่ม

13,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.7 ปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตการเกษตร (คลองส่งนาสายใหญ่ โครงการส่งนาและ
ช่วงที่ 1) อ.หินตัง อ.เมืองนครนายก
บารุงรักษาขุนด่านปราการ
ชล

กลุ่ม

0

24,000,000

10

-

-

120,000,000

-

-

-

-

-

-

120,000,000

-

-

15,000,000

-

10,000,000

-

9,000,000

-

13,000,000

-

24,000,000

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

1.6

หน่วยดาเนินการ
(10)

รวม

กลุ่ม

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.9 สถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งกร่าง

โครงการชลประทานจันทบุรี

กลุ่ม

45,000,000

45,000,000

กิจกรรมย่อย 1.5.10 พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรด้วยฝายบางจะอ้าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี

อปท

120,000,000

120,000,000

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562
-

120,000,000

120,000,000

รวมงบกลุ่มจังหวัด

92,000,000

รวมอปท

120,000,000

-

-

120,000,000

120,000,000

-

-

-

120,000,000

รวม

212,000,000

24,000,000

47,000,000

283,000,000

120,000,000

-

-

-

120,000,000

20,000,000

-

-

20,000,000

-

-

-

-

20,000,000

-

-

กิจกรรมหลัก 1.6 พัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลพืนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด

กิจกรรมหลัก 1.7 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs สินค้าเกษตรและพืชถิ่น สู่
ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา
สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมหลัก 1.8 ยกระดับตลาดสินค้าเกษตร สุขภาพ และนวัตกรรม

กิจกรรมหลัก 1.9 เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลไม้

กลุ่ม

สนง.พาณิชย์จงั หวัดปราจีนบุรี/
ตราด/จันทบุรี/สระแก้ว/นครนายก

กลุ่ม
สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี/สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี
และ สนง.เกษตรจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

กิจกรรมย่อย
1.10

กิจกรรมหลัก 1.10 จัดทาฐานข้อมูลต้นทุนการขนส่ง (โลจิสติกส์) เกษตร และผลไม้ในภาค
ตะวันออก/

1.11

กิจกรรมหลัก 1.11 พัฒนาผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเกษตรในการทาผลไม้แช่แข็ง แปร
รูปผลไม้และผลิตภัณฑ์

กลุ่ม

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตราด/
ปราจีนบุรี/สระแก้ว/นครนายก/

กิจกรรมย่อย
1.9

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานจันทบุรี

กิจกรรมย่อย

1.8

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

กิจกรรมย่อย 1.5.8 ปรับปรุงแหล่งนาเพื่อการเกษตรทุ่งสระ

กิจกรรมย่อย

1.7

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่ม

24,000,000

47,000,000

20,000,000

163,000,000 #

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

5,159,800

5,159,800

5,159,800

15,479,400

5,159,800

5,159,800

5,159,800

15,479,400

6,183,500

6,183,500

6,183,500

18,550,500

6,183,500

6,183,500

6,183,500

6,183,500

18,550,500

6,183,500

-

-

-

-

-

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

-

-

-

15,000,000

5,159,800

-

-

5,159,800
-

15,000,000

-

5,159,800

5,159,800
-

-

6,183,500

6,183,500

สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่ม

10,000,000

10,000,000

-

สนง.พาณิชย์จงั หวัดจันทบุร/ี ตราด/
ปราจีนบุรี/สระแก้ว/นครนายก

กลุ่ม

10,000,000

10,000,000

-
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

1.12

กิจกรรมหลัก 1.12 พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมกับการจัดเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่ง และ
จัดจาหน่ายทัง Online และ Offline

สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่ม

10,000,000

1.13

กิจกรรมหลัก 1.13 จัดตังศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางการเกษตรภาคตะวันออก

สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่ม

25,000,000

1.14

กิจกรรมหลัก 1.14 การสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดและการขนส่งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการของผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกสู่ตลาดโลก

สนง.พาณิชย์จงั หวัดจันทบุร/ี ตราด/
ปราจีนบุรี/สระแก้ว/นครนายก

กลุ่ม

10,000,000

1.15

กิจกรรมหลัก 1.15 พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพและสารปนเปือ้ นสินค้าเกษตร
สินค้า แปรรูป และผลไม้ภาคตะวันออก

กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/ม.บูรพา

กรม

1.16

กิจกรรมหลัก 1.16 จัดตังตลาดกลางผลไม้ Online-Offlineภาคตะวันออก

กรม.......กระทรวงพาณิชย์

กรม

1.17

กิจกรรมหลัก 1.17 Modern Market Place (Fruit Shop) จุดจาหน่ายสินค้าผลไม้ Online
และ Offline ที่ทันสมัย ในภาคตะวันออก

กรม.......กระทรวงพาณิชย์

กรม

1.18

กิจกรรมหลัก 1.18 ศูนย์ Complex และศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้า
การเกษตรภาคตะวันออก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อปท

-

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

รวม

12

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

10,000,000

-

-

25,000,000

-

-

10,000,000

-

20,000,000

-

150,000,000

150,000,000

-

100,000,000

100,000,000

-

330,000,000

-

20,000,000

330,000,000

จันทบุรี

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
รวม

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

แผนงานพัฒนาสมุนไพร
2. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

206,051,400

117,095,000

83,719,000

406,865,400 #

20,641,400

2,000,000

21,910,000

2,000,000

16,400,000

62,951,400

รวมงบกลุ่มจังหวัด

195,845,400

107,095,000

73,719,000

376,659,400 #

18,435,400

-

19,910,000

-

14,400,000

52,745,400

รวมงบกระทรวง กรม

10,206,000

10,000,000

10,000,000

30,206,000 #

2,206,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,206,000

รวม

206,051,400

117,095,000

83,719,000

406,865,400 #

20,641,400

2,000,000

21,910,000

2,000,000

16,400,000

62,951,400

18,500,000

12,034,000

6,500,000

37,034,000

9,500,000

9,000,000

18,500,000

18,500,000

12,034,000

6,500,000

37,034,000

9,500,000

9,000,000

18,500,000

3,300,000

2,100,000

400,000

5,800,000

2,300,000

1,000,000

3,300,000

3,300,000

2,100,000

400,000

5,800,000

2,300,000

1,000,000

3,300,000

กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาโรงงานสมุนไพรเพื่อให้ได้มาตรฐานGMP

สสจ.สระแก้ว/สสจ.
จันทบุรี

กิจกรรมย่อย 2.1.1 ปรับปรุงอาคาร รพ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 9,000,000 บาท/
สระแก้ว จัดหาครุภณ
ั ฑ์ 9,000,000 บาท (ปี 62)
กิจกรรมย่อย 2.1.2 พัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร จ.จันทบุรี 500,000 บาท (ปี 62)
(63-1,500,000/64-1,500,000)
กิจกรรมย่อย 2.1.3 จัดหาครุภณ
ั ฑ์สาหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพ จันทบุรี ปี
63-7,534,000 บาท/64-5,000,000 บาท

กิจกรรมหลัก 2.2 ขยายพืนที่การปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ
กิจกรรมย่อย 2.2.1 ส่งเสริมการปลูกแก่สมาชิก จานวน 100 ไร่ สระแก้ว
1,000,000 บาท ปี62
กิจกรรมย่อย 2.2.2 ขยายพันธุส์ มุนไพร จันทบุรี 500,000 บาท ปี 62
กิจกรรมย่อย 2.2.3 อนุรักษ์และปลูกสมุนไพรพืนบ้าน จันทบุรี 1,800,000 บาท ปี
62
กิจกรรมย่อย 2.2.4 พัฒนา smart farm สมุนไพรต้นแบบ

กลุ่ม

สนง.เกษตรจังหวัด
สระแก้ว/สสจ.จันทบุรี
กลุ่ม
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-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาการผลิตแปรรูปและยกระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตร
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หน่วยดาเนินการ
(10)

รพ.เจ้าพรยาอภัยฯ/
สสจ.สระแก้ว

กิจกรรมย่อย 2.3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ Product champion จ.สระแก้ว 800,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.2 พัฒนาบรรจุสาหรับกลุ่มเกษตร จ.สระแก้ว 200,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ.สระแก้ว 55,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.4 พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ปราจีนบุรี 4,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.5 อบรมภูมิปัญญา เรื่อง อาหารสมุนไพร ปราจีนบุรี 910,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.6 ยกระดับการส่งเสริมและตรวจสอบควบคุมภายในเขตภาคตะวันออก 2
ปราจีนบุรี 1,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.7 การผลิตและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ จันทบุรี 500,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.8 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผู้ปลูกและกลุ่มผู้จดั หาสมุนไพรจาก
แหล่งธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของสมุนไพรไทย จันทบุรี 3,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.9 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP จันทบุรี
700,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.3.10 ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร สระก้ว 6,000,000 บาท

กิจกรรมหลัก 2.4 เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ
กิจกรรมย่อย 2.4.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการโดยกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วม 1,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.4.2 จัดตังคณะกรรมการและพัฒนาการดาเนินการแบบ
Networkingและตลาดในระบบสารสนเทศ 50,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการแพทย์แผนไทย
กิจกรรมย่อย 2.4.4 ศูนย์ฝึกอบรม
กิจกรรมย่อย 2.4.5 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.0
กิจกรรมย่อย 2.4.6 อนุรักษและพัฒนาส่งเสริมเครือข่าย
กิจกรรมย่อย 2.4.7 ตาบลจัดการสุขภาพ

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่ม

รพ.เจ้าพรยาอภัยฯ/
สสจ.จันทบุรี
กลุ่ม

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
รวม

จันทบุรี

ตราด

6,965,000

28,005,000

8,005,000

42,975,000

-

6,965,000

28,005,000

8,005,000

42,975,000

-

1,050,000

15,900,000

8,050,000

25,000,000

1,050,000

1,050,000

15,900,000

8,050,000

25,000,000

1,050,000
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ปราจีนบุรี
-

5,910,000

นครนายก
-

5,910,000

-

-

-

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

1,055,000

6,965,000

1,055,000

6,965,000

-

1,050,000

1,050,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก 2.5 พัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่การตลาด

หน่วยดาเนินการ
(10)

รพ.เจ้าพรยาอภัยฯ/
สสจ.สระแก้ว

กิจกรรมย่อย 2.5.1 พัฒนาสมุนไพรให้เป็นยา จันทบุรี 1,600,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน จันทบุรี 3,235,400
บาท
กิจกรรมย่อย 2.5.3 วิจยั ประสิทธิผลของสมุนไพร สระแก้ว 1,300,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.5.4 วิจยั demand size ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปราจีนบุรี
2,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.5.5 สมุนไพรในปศุสัตว์ จันทบุรี 500,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.5.6 วิจยั ความปลอดภัยยาสมุนไพร. จันทบุรี 550,000 บาท

กิจกรรมหลัก 2.6 ขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศ

กิจกรรมย่อย 7.1 Moblie app. สาหรับร้านอาหารภูมิปัญญา
ปราจีนบุรี 2,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 7.2 พัฒนาเวปไซด์และ Moblie app. ขยายช่องทาง
การตลาดต่างประเทศ ปราจีนบุรี 3,000,000 บาท

8,135,400
กลุ่ม

รพ.เจ้าพรยาอภัยฯ/
สสจ.จันทบุรี

กิจกรรมย่อย 2.6.1 มหกรรมภูมิปญ
ั ญาสุขภาพอาเซียน ปราจีนบุรี 10,000,000
บาท/ เหลือ 7,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.6.2 การขีนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จันทบุรี 250,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.6.3 ศูนย์จาหน่ายและแสดงสินค้าสมุนไพร สระแก้ว 2,500,000
บาท
กิจกรรมย่อย 2.6.4 การพัฒนาตลาดต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย 2.6.5 ประชาสัมพันธ์และสร้างคู่ค้าเพิ่มช่องทางธุรกิจสมุนไพร
จันทบุรี 3,700,000 บาท

กิจกรรมหลัก 2.7 พัฒนาเครือข่ายด้านการตลาดทังในรูปแบบตลาดจริงและ
ตลาดระบบสารสนเทศในเครือข่ายออนไลน์

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่ม

รพ.เจ้าพรยาอภัยฯ/
สสจ.สระแก้ว
กลุ่ม

8,135,400

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

9,650,000

9,650,000

9,650,000

9,650,000

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
รวม

27,435,400

จันทบุรี

ตราด

4,835,400

27,435,400

4,835,400

7,250,000

13,250,000

13,250,000

33,750,000

250,000

7,250,000

13,250,000

13,250,000

33,750,000

250,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

7,000,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

7,000,000
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-

ปราจีนบุรี
-

2,000,000

นครนายก
-

2,000,000

-

7,000,000

-

7,000,000

-

5,000,000

5,000,000

-

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

1,300,000

8,135,400

1,300,000

8,135,400

-

7,250,000

-

7,250,000

-

5,000,000

5,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก 2.8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ

หน่วยดาเนินการ
(10)

รพ.เจ้าพรยาอภัยฯ/
สสจ.จันทบุรี

กิจกรรมย่อย 2.8.1 พัฒนาสื่อสารสนเทศออนไลน์ด้านการแพทย์แผน
ไทย
กิจกรรมย่อย 2.8.2 จัดทา Mobile App Find TTMDoc. ปราจีนบุรี
3,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.8.3 จัดทาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสนับสนุนการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการ จันทบุรี 100,000 บาท
กิจกรรมหลัก 2.9 เพิ่มศักยภาพให้กบั หน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทย

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่ม

สสจ.สระแก้ว/สสจ.
จันทบุรี

กิจกรรมย่อย 2.9.1 ยกระดับ รพ.แพทย์แผนไทยเป็นศูนย์เชียวชาญเฉพาะด้าน รพ.วัฒนานคร
สระแก้ว 2,045,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.9.2 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย จันทบุรี 500,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.9.3 สร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารอเนกประสงค์แบบแพทย์แผนไทยจิต
เวช รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ รพ.โคกสูง สระแก้ว 26,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.9.4 พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน รพ.
วัฒนานครและรพ.วังนาเย็น สระแก้ว 24,325,800 บาท
กิจกรรมย่อย 2.9.5 จัดหาครุภณ
ั ฑ์และสิ่งอานวยความสะดวก สสจ.จัทนบุรี จันทบุรี
5,000,000 บาท
กิจกรรมย่อย 2.9.6. ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย
รพ.คิชกูฎ และ รพ.มะขาม จันทบุรี 24,602,300 บาท
กิจกรรมย่อย 2.9.7. โรงพยาบาลพระปกเกล้าต้นแบบแพทย์แผนไทยตะวันออก จันทบุรี
40,645,500 บาท

กลุ่ม

กิจกรรมหลัก 2.10 ศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการสมุนไพรสาขา
ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการสมุนไพรสาขา 4 แห่ง

สสจ.สระแก้ว/
นครนายก/จันทบุรี/
ตราด

กลุ่ม

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

3,100,000

400,000

400,000

3,900,000

3,100,000

400,000

400,000

3,900,000

2,545,000

24,756,000

26,464,000

53,765,000

500,000

2,545,000

24,756,000

26,464,000

53,765,000

500,000

140,000,000

-

-

140,000,000

140,000,000
140,000,000
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-

-

ปราจีนบุรี

นครนายก

-

-

-

-

-

-

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562
-

-

-

-

2,045,000

2,545,000

2,045,000

2,545,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลัก 2.11 พัฒนาศักยภาพและยกระดับการใช้สมุนไพรไทย

หน่วยดาเนินการ
(10)

สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

กิจกรรมย่อย 2.11.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรไทย
ให้แก่ ผู้ผลิต เกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้บริโภค สถาบันการศึกษา
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อย 2.11.2 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดเพื่อสุขภาพและการแพทย์
วิถีไทย จังหวัดละ 5 ราย
กิจกรรมหลัก 2.12 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความ
งาม

กิจกรรมย่อย 2.12.1 สารวจพืนที่ สถานที่บริการเพื่อสุขภาพและความงาม บริการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย 2.12.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี และศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูป
สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
กิจกรรมย่อย 2.12.3 ดาเนินการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
และให้คาปรึกษาแนะนา
กิจกรรมย่อย 2.12.4 คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีความ
พร้อมและความต้องการพัฒนาต้นแบบ
กิจกรรมย่อย 2.12.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภาคการผลิต บริการเพื่อสุขภาพและ
ความงาม และการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมบริการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย 2.12.6ดาเนินการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ
หรือ OTOP พร้อมกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ
กิจกรรมย่อย 2.12.7การจัดประชุมสัมมนา เพื่อสร้างเครือข่ายระบบการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร
กิจกรรมย่อย 2.12.8 การบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และจัดทารายงาน

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

กรม

ศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาค
ตะวันออก
กรม สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กรม

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

206,000

-

206,000

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

รวม

-
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จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

-

-

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

206,000

206,000

206,000

206,000

10,000,000

30,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

-

-

206,000

206,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คณ
ุ ภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

2562พ.ศ. 2562
แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564พ.ศ. 2564

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
รวม

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

แผนงานพัฒนาด้านปศุสตั ว์
3. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2
3.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อการค้าในพืนที่
3.2 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงฆ่าโค-กระบือมาตรฐาน GMP รองรับโครงการโคบาลบูรพา
3.3 กิจกรรมหลัก พัฒนาฟาร์มเลียงสัตว์ สถานที่จาหน่ายเนือสัตว์ เข้าสู่มาตรฐาน

3.4 กิจกรรมหลัก จัดตังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตร

51,750,000

20,768,500

15,000,000

87,518,500

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

39,750,000

51,750,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

36,750,000

36,750,000

1,000,000

5,000,000

สนง.ปศุสัตว์สระแก้ว/
ปราจีนบุร/ี จันทบุรี/ตราด/
นครนายก
สนง.ปศุ
สัตว์สระแก้ว

กลุ่ม

10,000,000

กลุ่ม

36,750,000

สนง.ปศุสัตว์สระแก้ว/
ปราจีนบุร/ี จันทบุรี/ตราด/
นครนายก
สนง.ปศุสัตว์สระแก้ว + มรภ.
วไลอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

กลุ่ม

5,000,000

กลุ่ม

36,750,000
5,000,000

5,000,000

5,768,500

15,000,000
5,768,500
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1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แบบ กจ.1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพือ่ นบ้าน”

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

รวม

จันทบุรี

ตราด

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

รวมปีงบ 2562

แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. โครงการที่ 1 โครงการรักษ์นา้ รักษ์ปา่ สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม

1.1

774,284,500

577,512,000

124,191,300

1,435,987,800 #

24,580,000

12,000,000

101,000,000

275,770,000

-

413,350,000

รวมงบกลุ่มจังหวัด

394,122,300

577,512,000

124,191,300

1,055,825,600 #

24,580,000

12,000,000

-

15,000,000

-

51,580,000

รวมงบกรม

380,162,200

-

-

380,162,200 #

-

-

101,000,000

260,770,000

-

361,770,000

รวม

774,284,500

577,512,000

124,191,300

1,435,987,800 #

24,580,000

12,000,000

101,000,000

275,770,000

-

413,350,000

24,580,000

24,580,000

24,580,000

73,740,000 #

24,580,000

-

-

-

-

24,580,000

24,580,000

24,580,000

24,580,000

73,740,000

24,580,000

4,500,400

4,500,400

4,500,400

13,501,200

-

4,500,400

4,500,400

4,500,400

13,501,200

กิจกรรมหลัก 1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ตามแนวพระราชด้าริ
ในพืนทีป่ า่ รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
กิจกรรมย่อย

1.2

กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทรัพยากรฝั่งทะเลตะวันออก

กิจกรรมย่อย

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพืนที่
รอยต่อ 5
จังหวัด (ภาคตะวันออก)
จังหวัดจันทบุรี

กลุ่ม

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
จันทบุรี/ตราด

กลุ่ม
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24,580,000

-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.3

กิจกรรมหลัก 1.3 รักษ์ทะเล จันท์ - ตราด

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)
สนง.ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมย่อย
1.4

แหล่ง
งบประมาณ

กลุ่ม

กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนาป้องกันและเพิม่ ศักยภาพแหล่งนา้ อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมย่อย 1.4.1 ระบบส่งนา้ เข้าพืนทีท่ เุ รียนแปลงใหญ่บา้ นคันนาสูง
ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โครงการชลประทานตราด

งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

รวม

23,876,000

23,876,000

23,876,000

71,628,000

23,876,000

23,876,000

23,876,000

71,628,000

414,770,000

140,000,000

27,500,000

542,270,000

กลุ่ม

50,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.2 ปรัปปรุงแหล่งนา้ เพือ่ การเกษตรทุง่ นางค้า ต้าบลอ่างคีรี โครงการชลประทาน
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี

กลุ่ม

10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.3 ปรัปปรุงแหล่งนา้ เพือ่ การเกษตรทุง่ หนองกวาง ต้าบล
อ่างคีรี อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

กลุ่ม

10,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.4 สถานีสูบนา้ ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนา้ อ่างเก็บนา้ คลอง
พระพุทธ ระยะที่ 2 ต้าบลทับไทร อ้าเภอโป่งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

กลุ่ม

40,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.5 ฝายบ้านบ่อยาง 2 ต้าบลทุง่ ขนาน อ้าเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

กลุ่ม

44,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.6 ปรับปรุงระบบส่งนา้ บ้านตาพลาย หมู่ 1 ต้าบลสะตอ
อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โครงการชลประทานตราด

กลุ่ม

50,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.7 ฝายบ้านเสียมจับ 2

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

กลุ่ม

25,000,000

25,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.8 ฝายบ้านหนองบอน 3

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

กลุ่ม

30,000,000

30000000

กิจกรรมย่อย 1.4.9 ฝายบ้านผักกาด 2

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

กลุ่ม

35,000,000

35,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.10 ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงการชลประทานตราด
ฝายชะลอนา้ พอเพียงตามแนวพระราชด้าริ ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

กลุ่ม

กิจกรรมย่อย 1.4.11 อ่างเก็บนา้ เขาตานก

กลุ่ม

โครงการชลประทาน
จันทบุรี

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

จันทบุรี
-

-

-

-

-

20

-

10,000,000
10,000,000

-

-

-

-

-

-

50,000,000

-

-

รวมปีงบ 2562

260,770,000

-

260,770,000
-

-

-

44,000,000

-

50,000,000

-

12,500,000

12,500,000

10,000,000

10,000,000

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย 1.4.12 งานศึกษา ส้ารวจ ออกแบบการบริหารจัดการเพือ่
แก้ไขปัยหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มนา้ เวฬุ (ตราด - จันทบุรี)

1.5

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการชลประทานตราด

กลุ่ม

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

รวม

5,000,000

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

จันทบุรี

รวมปีงบ 2562

5,000,000

กิจกรรมย่อย 1.4.13 ก่อสร้างประตูระบายนา้ ปากคลอง 22 บานระบาย โครงการส่งนา้ และ
ขนาด 6.00 ม. 2 ช่อง ต้าบลพระอาจารย์ อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก บ้ารุงรักษารังสิตใต้
ส้านักงานชลประทานที่
11 กรมชลประทาน

กรม

69,260,000

69,260,000

69,260,000

69,260,000

กิจกรรมย่อย 1.4.14 ก่อสร้างประตูระบายนา้ ปากคลอง 23 บานระบาย
ขนาด 6.00 ม. 2 ช่อง ต้าบลบึงศาล อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โครงการส่งนา้ และ
บ้ารุงรักษารังสิตใต้
ส้านักงานชลประทานที่
11 กรมชลประทาน

กรม

69,260,000

69,260,000

69,260,000

69,260,000

กิจกรรมย่อย 1.4.15 ก่อสร้างประตูระบายนา้ ปากคลอง 24 บานระบาย
ขนาด 6.00 ม. 2 ช่อง ต้าบลบึงศาล อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โครงการส่งนา้ และ
บ้ารุงรักษารังสิตใต้
ส้านักงานชลประทานที่
11 กรมชลประทาน

กรม

69,260,000

69,260,000

69,260,000

69,260,000

กิจกรรมย่อย 1.4.16 ปรับปรุงประตูระบายนา้ กลางคลอง 15 กม.9 + 34 โครงการส่งนา้ และ
ต้าบลบึงศาล อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
บ้ารุงรักษารังสิตใต้
ส้านักงานชลประทานที่
11 กรมชลประทาน

กรม

52,990,000

52,990,000

52,990,000

52,990,000

รวมงบกลุ่มจังหวัด

154,000,000

140,000,000

27,500,000

รวมงบกรม

260,770,000

-

รวม

414,770,000
8,000,000

กิจกรรมหลัก 1.5 สร้างฐานความมั่นคงและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงำนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งที่ 1+ทสจ.จันทบุรี

กิจกรรมย่อย

1.6

หน่วยดาเนินการ
(10)

งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก 1.6 ปลูกพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน

กลุ่ม

281,500,000 #

-

-

-

-

-

-

-

260,770,000

-

-

-

260,770,000

-

260,770,000

140,000,000

27,500,000

542,270,000

-

-

-

260,770,000

-

260,770,000

8,000,000

8,000,000

24,000,000

-

-

-

-

-

-

8,000,000

8,000,000

8000000

24,000,000

-

3,489,900

3,489,900

3,489,900

10,469,700 #

-

21

-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

1.7

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

ศูนย์ส่งเสริมกรเรียนรู้
และพัฒนำทรัพยำกรป่ำ
ชำยเลนที่ 1 (ตรำด)

กลุ่ม

กิจกรรมหลัก 1.7 ป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่นา้ และคลองสาขา

งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

3,489,900

3,489,900

3,489,900

128,000,000

63,000,000

24,000,000

รวม

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

จันทบุรี

รวมปีงบ 2562

10,469,700

215,000,000 #

กิจกรรมย่อย 1.7.1 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง ริมคลองเนินสูง บริเวณวัด
เนินสูง ต้าบลตะกาง อ้าเภมืองตราด จังหวัดตราด

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดตราด

กลุ่ม

12,000,000

12,000,000

กิจกรรย่อย 1.7.2 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ นครนายก บริเวณวัด
กุฏกิ าราม ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ความยาว 150 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก

กลุ่ม

15,000,000

15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.7.3 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง หน้าวัดคีรีวหิ าร ริมคลองท่า
เลื่อน ต้าบลท่าเลื่อน อ้าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดตราด

กลุ่ม

-

กิจกรรมย่อย 1.7.4 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ นครนายก บริเวณ
วัดสุวรรณ ต.สาลิกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ความยาว 150 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก

กิจกรรมย่อย 1.7.5 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ นครนายก บริเวณ
วัดดง ต.บ้านใหญ่ อ.นครนายก จ.นครนายก ความยาว 100 เมตร

-

12,000,000

101,000,000

15,000,000

12,000,000

-

128,000,000
12,000,000

15,000,000

15,000,000

21,000,000

21,000,000

-

กลุ่ม

15,000,000

15,000,000

-

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก

กลุ่ม

12,000,000

12,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.7.6 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ นครนายก บริเวณ
วัดนาบุญ ต.ศรีนาวา อ.นครนายก จ.นครนายก ความยาว 150 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก

กลุ่ม

15,000,000

15,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.7.7 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา บริเวณวัด
ทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ความยาว 200 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก

กลุ่ม

14,000,000

14,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.7.8 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา บริเวณวัด
สมอบุญคง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ความยาว 100 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครนายก

กลุ่ม

10,000,000

10,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.7.9 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ บางปะกง หมู่ที่ 11
บ้านสามพอก ต้าบลบางแตน อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว
170 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรม

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

กิจกรรมย่อย 1.7.10 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณ
วัดเรไร ต้าบลรอบเมือง อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว
150 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรม

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

กิจกรรมย่อย 1.7.11 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณ
หมู่ที่ 2 บ้านหัวสะแก ต้าบลบางยาง อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 200 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรม

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

1.8

งบประมาณดาเนินการ (11)
งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

กิจกรรมย่อย 1.7.12 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ ปราจีนบุรี บริเวณ
โรงเรียนวัดอินทาราม (ต่อเนือ่ งเขือ่ นเดิม) หมู่ ๕ ต้าบลบางยาง อ้าเภอบ้าน
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 135 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรม

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

กิจกรรมย่อย 1.7.13 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่นา้ ปราจีนบุรี หมู่ที่ 1
ต้าบลบางกุ้ง อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 300 เมตร

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรม

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

รวม

จันทบุรี

รวมปีงบ 2562

รวมงบกลุ่มจังหวัด

27,000,000

63,000,000

24,000,000

114,000,000 0

0

12,000,000

0

15,000,000

0

27,000,000

รวมงบกรม

101,000,000

0

0

101,000,000 0

0

0

101,000,000

0

0

101,000,000

รวม

128,000,000

63,000,000

24,000,000

8,000,000

79,775,000

กิจกรรมหลัก 1.8 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
กิจกรรมย่อย 1.8.1 การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ท้องที่ หมู่ 2 บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตราด

กลุ่ม

8,000,000

กิจกรรมย่อย 1.8.2 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณบ้านสลัก หมู่
3 ต้าบลท่าโสม อ้าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดตราด

กลุ่ม

-

กิจกรรมย่อย 1.8.3 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณหาดบานชื่น
ต้าบลไม้รูด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แบบก้าแพง คสล. ตอกเสาเข็ม
ความยาว ๙๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังเขือ่ นปูแผ่นใย
สังเคราะห์และถมดินปรับภูมิทศั น์โดยรอบ

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดตราด

กลุ่ม

-

-

215,000,000

-

12,000,000

101,000,000

15,000,000

-

128,000,000

87,775,000

-

-

-

-

-

-

8,000,000

-

-

31,775,000

31,775,000

-

-

48,000,000

48,000,000
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-

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.9

หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

กิจกรรมหลัก 1.9 การพัฒนาระบบจัดการขยะและนา้ เสีย

งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

140,676,000

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

230,290,700

8,245,000

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

จันทบุรี

รวม
379,211,700 #

-

-

-

-

รวมปีงบ 2562
-

-

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมย่อย 1.9.1 ศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดนา้ เสียในพืนที่ อ้าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

กลุ่ม

20,000,000

20,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.2 ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ต้าบนเกาะช้าง อ้าเภอ ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
และอ้าเภอเกาะช้าง
เกาะช้าง จังหวัดตราด

กลุ่ม

61,052,000

61,052,000

-

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมือง
กิจกรรมย่อย 1.9.3 สร้างระบบจัการดการขยะเพือ่ ผลิตเป็นเชีอเพลิง
จันทบุรี
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุย๋ อิยทรีย์ เทศบาลต้าบลพลับพลานา
รายณ์ อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กลุ่ม

59,624,000

59,624,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.4 ก่อสร้างระบบบ้าบัดนา้ เสียแบบถังส้าเร็จรูป ต้าบลวัง
กระแจะ อ้าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
และอ้าเภอเมืองตราด

กลุ่ม

3,704,000

3,704,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.5 ก่อสร้างระบบบ้าบัดนา้ เสีย อ้าเภอคลองใหญ่

ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
และอ้าเภอคลองใหญ่

กลุ่ม

3,704,000

3,704,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.6 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการนา้ เสียชุมชนและฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศวสิ่งแวดล้อมพืนทีเ่ สี่ยงลุ่มนา้

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

กลุ่ม

8,245,000

16,490,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.7 ก้าจัดขยะแบบไร้มลพิษและระบบนา้ เสียในโรงคัดแยก
อ้าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
และอ้าเภอเกาะกูด

กลุ่ม

35,000,000

35,000,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.8 สร้างระบบจัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็นเชือเพลิง (Refuse
Derived Fuel : RDF) และปุย๋ อินทรีย์ ต้าบลแหลมงอบ อ้าเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด

ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
และองค์การบริหารส่วนต้าบล
แหลมงอบ

กลุ่ม

60,389,700

60,389,700

-

กิจกรรมย่อย 1.9.9 สร้างระบบจัการดการขยะเพือ่ ผลิตเป็นเชีอเพลิง
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุย๋ อิยทรีย์ องค์การบิรหารส่วนต้าบล
ไม้รูด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอคลอง
ใหญ่

กลุ่ม

59,624,000

59,624,000

-

กิจกรรมย่อย 1.9.10 สร้างระบบจัการดการขยะเพือ่ ผลิตเป็นเชีอเพลิง
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุย๋ อิยทรีย์ เทศบาลเมืองท่าใหม่
อ้าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอท่าใหม่

กลุ่ม

59,624,000

59,624,000

-

รวมงบกลุ่มจังหวัด
รวมงบกรม
รวม

-

140,676,000

-

230,290,700

140,676,000

230,290,700
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-

8,245,000

-

-

8,245,000
8,245,000

379,211,700
379,211,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
1.10

กิจกรรมหลัก 1.10 ฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ปา่ ต้นนา้

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

ส่วนจัดการต้นน้า ส้านักบริหาร
พืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรม
อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรม

งบประมาณ ปี
2562พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

18,392,200

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

รวม
18,392,200

25

จันทบุรี

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
-

รวมปีงบ 2562
-

แบบ กจ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 2
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน”

ประเด็นการพัฒนาที่ 5: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมัน่ คงปลอดภัย
บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ ปี
2562
พ.ศ. 2562

งบประมาณ ปี
2563พ.ศ.2563

งบประมาณ ปี
2564
พ.ศ. 2564

รวม

จาแนกงบประมาณแต่ละพื้นที่ในปี 2562
ตราด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

จันทบุรี

รวมปีงบ
2562

แผนงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

46,438,400

102,609,300

34,557,600

183,605,300 #

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000 #

กลุม่

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

-

-

สนง.แรงงานจังหวัด
ปราจีนบุรี/นครนายก/
สระแก้ว/จันทบุรี/ตราด

กลุม่

8,200,000

8,200,000

8,200,000

24,600,000

-

-

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนครนายก/ปราจีนบุรี/
สระแก้ว/จันทบุรี/ตราด

กลุม่

4,238,400

6,357,600

6,357,600

16,953,600

-

-

1.4 กิจกรรมหลัก 1.4 เมืองที่เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก
2

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว/ตราด/นครนายก

กลุม่

14,000,000

18,200,000

1.5 กิจกรรมหลัก 1.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวยดุสิต วิทยา
เขตนครนายก

กลุม่

1.1 กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกระดับวัย
• การจัดทาประชาสัมพันธ์และชี้แจงทาความเข้าใจ – พม นย(37,000 บ)
สนง.พัฒนาสังคมและความ
• การสร้างความพร้อมเรื่องสุขภาพและการเตรียมพร้อมเข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พม นย (12,376,500 บ)
นครนายก/ปราจีนบุรี/
• สร้างทักษะกลุ่มสตรีเพือ่ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ ารในชุมชน – พม.นย+
สระแก้ว/จันทบุรี/ตราด
สธ./ปี 62= 9,205,600 บาท
• การสร้างเครือข่ายคนพิการ – พม.นย. + พม 4 จว/ ปี 62=1,102,600 บาท

1.2 กิจกรรมหลัก 1.2 แรงงานยุคใหม่ (Smart Labour)

1.3 กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ

49,851,700

26

-

32,200,000
49,851,700

-

-

8,200,000 24,238,400
-

-

- 20,000,000
-

8,200,000

-

20,000,000

-

4,238,400

32,438,400
-

20,000,000

-

20,000,000

-

8,200,000

-

4,238,400

