สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
จังหวัดปราจีนบุรี
ลาดับ
ความ
สาคัญ
1

ชือ่ โครงการ
ด้านเกษตร
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาคูเมืองศรีมโหสถ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

26,600,000.00 ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่ง
น้้า คูเมืองศรีมโหสถ

โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาบางพลวง

70032

P

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

2

สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้้า บ้านโคก
กระจะ-ไม้เค็ด

50,000,000.00 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูา พร้อมระบบส่งน้้า
ความยาว 10,205 ม.

โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

70032

ปัญหาความต้องการของพื้นที่

3

ก่อสร้างประตูระบายน้้าบ้านตาลหกต้น

30,000,000.00 สร้างประตูระบายน้้าขนาดบาน 6.00x4.50
ม. จ้านวน 2 ช่อง พร้อมเกียร์มอเตอร์ไฟฟูา

โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

70032

ปัญหาความต้องการของพื้นที่

4

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคลองไม้ปล้อง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ระยะที่ 1

50,000,000.00 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้้าสาย MP ความยาว
3,735 เมตร

โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

70032

ปัญหาความต้องการของพื้นที่

5

ปรับปรุงระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าทับลาน

โครงการชลประทาน
ปราจีนบุรี

70032

ปัญหาความต้องการของพื้นที่

1,500,000.00

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้้า ความยาว 1,200 ม.
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ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

6

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างคน สร้างอาชีพ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในต้าบลบางเตย

10,030,000.00 จัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ท้า
การเกษตรตามฤดูกาล

ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบ้าน
สร้าง

70032

P

7

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างคนสร้างอาชีพ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในต้าบลบางกระเบา

11,279,700.00 จัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ท้า
การเกษตรตามฤดูกาล

ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบ้าน
สร้าง

70032

P

8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรอินทรีย์

4,000,000.00 1. โรงเรือนส้าหรับติดตั้งเครือ่ งอบความชื้น
ขนาด 300 ตารางเมตร
2. เครือ่ งอบความชื้นขนาด 6 ตัน
3. เครือ่ งคัดหยาบ
4. เครือ่ งคัดละเอียด
5. รถแทรกเตอร์ 49 แรงม้า
6. เครือ่ งอัดฟาง

ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบ้าน
สร้าง

70032

P

9

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฝุาวิกฤต Covid-19
(เลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค) หมู่ที่ 4,7,8 ต้าบล
โคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1,195,800.00

10 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ในพื้นที่ ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี

70032
เศรษฐกิจพอเพียงฝุาวิกฤต Covid-19

1,420,000.00 ส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และบ่อ
พลาสติก/เลี้ยงไก่พนั ธุไ์ ข่/เลี้ยงหมูหมุนเวียน/
ซื้อโดรนพ่นยา

2/17

อ้าเภอศรีมโหสถ
อ้าเภอศรีมโหสถ

70032

-

√

-

√

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในกลุ่มเกษตรกรผู้ท้านา
หมู่ที่ 1 2 3 4 ต้าบลไผ่ชะเลือด อ้าเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

1,500,000.00 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในกลุ่มเกษตรกร
ผู้ท้านา หมู่ที่ 1 2 3 4 ต้าบลไผ่ชะเลือด
อ้าเภอศรีมโหสถ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

อ้าเภอศรีมโหสถ

70032

-

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

√

12 โครงการแปลงขยายพันธุม์ ันส้าปะหลังชุมชน

480,000.00 อบรมและสนับสนุนปัจจัย

ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี

70032



13 โครงการปราชญ์ร่วมใจ ปันสุข ชาวปราจีนบุรี

365,400.00 อบรมเกษตรกร

ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี

70032



ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี

70032



ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี

70032



ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี

70032

ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี

70032

14 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตแก่
สมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี จ้ากัด
15 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจปลอดภัย
จังหวัดปราจีนบุรี

2,000,000.00 อบรมและสนับสนุนปัจจัย
30,437,200.00 1) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลปลอดภัย จังหวัด
ปราจีนบุรี
2) ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย จังหวัด
ปราจีนบุรี

จานวน 15 โครงการ รวมวงเงิน 220,808,100.00

1

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทอผ้าภูมิปญ
ั ญาปราจีนบุรี

2

ตลาดนัดชุมชน OTOP ปลอด COVID-19

620,300.00 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุ/
ครุภณ
ั ฑ์การผลิตแก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กิจกรรม
ที่ 3 จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
1,200,000.00 กิจกรรม จัดกิจกรรมตลาดนัดแสดงและ
จ้าหน่ายสินค้า
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ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

3

นักการตลาดรุน่ ใหม่

4

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ท้าปลาร้า)
หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกไทย อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี

200,000.00

5

โครงการต่อยอดหมวกพลาสติก หมู่ที่ 4 ต้าบล
โคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ต่อยอดหมวกพลาสติก หมู่ที่ 4 ต้าบลโคกปีบ
100,000.00
พัฒนาชุมชนอ้าเภอศรีมโหสถ
อ้าเภอศรีมโหสถ

6

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บา้ น (สบู่ก้อน
น้้ายาล้างจาน น้้ายาปรับผ้านุ่ม) หมู่ที่ 9 ต้าบล
โคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บา้ น (สบู่ก้อน น้้ายา
150,000.00 ล้างจาน น้้ายาปรับผ้านุ่ม) หมู่ที่ 9 ต้าบลโคก พัฒนาชุมชนอ้าเภอศรีมโหสถ
ปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ

7

โครงการส่งเสริมอาชีพต่อยอดโครงการจักสาน
หมู่ที่ 8 ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี

ส่งเสริมอาชีพต่อยอดโครงการจักสาน หมู่ที่ 8
100,000.00
พัฒนาชุมชนอ้าเภอศรีมโหสถ
ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ

8

โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้การ
เพาะเลี้ยงชันโรง (แมลงเศรษฐกิจ) หมู่ที่ 5 ต้าบล
โคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

456,900.00

9

โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงชันโรง หมู่
ที่ 1 ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี

การเพาะเลี้ยงชันโรง หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกปีบ
489,000.00
พัฒนาชุมชนอ้าเภอศรีมโหสถ
อ้าเภอศรีมโหสถ

จานวน 9 โครงการ รวมวงเงิน

840,000.00 กิจกรรมที่ 1 จัดหาบุคคลเพื่อเป็นนักการ
ตลาดรุน่ ใหม่ กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
ด้าเนินงานฯ

ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ท้าปลาร้า) หมู่
พัฒนาชุมชนอ้าเภอศรีมโหสถ
ที่ 3 ต้าบลโคกไทย อ้าเภอศรีมโหสถ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

70032

70032

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

70032

70032

70032

70032
การเพาะเลี้ยงชันโรง (แมงเศรษฐกิจ) หมู่ที่ 5
ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมโหสถ

4,156,200.00
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เกษตรอ้าเภอศรีมโหสถ
70032

ลาดับ
ความ
สาคัญ

1

ชือ่ โครงการ

ท่องเที่ยวชุมชน
โครงการพัฒนาพื้นที่และอัตลักษณ์เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในทุกมิติของจังหวัดปราจีนบุรี

2

โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย

3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการการท่องเที่ยว
สุขภาพและสมุนไพรเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการให้มีความสะดวก สะอาด
ปลอดภัย ประทับใจและมีประสิทธิภาพภายใต้
การใช้ชีวิตวิถีใหม่

4

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

25,000,000.00 พัฒนาภูมิทศั น์ การปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็น
อาคารส้าหรับกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าชม มีกิจกรรมการสาธิต มีอาคารตลาด
ส้าหรับจ้าหน่ายสินค้า มุมจ้าหน่ายสินค้าชุมชน
มุมพัฒนาการของโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล เป็น
ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์แนะน้าแหล่ง
ท่องเที่ยวอืน่ ๆในทุกมิติของจังหวัดปราจีนบุรี
10,000,000.00 พัฒนาภูมิทศั น์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลท่องเที่ยวและ พัฒนาระบบ
การให้ข้อมูลที่ทนั สมัย อาคารข้อมูล ไฟส่อง
สว่าง มุมถ่ายภาพ จัดสร้างการจัดท้าภูมิ
ทัศน์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ จัดท้าพื้นที่
ให้โดดเด่นพัฒนาเส้นทางส้าหรับการออก
ก้าลังกายกีฬาปั่นจักรยาน, กีฬาวิง่ เพื่อสุขภาพ
เพิ่มไฟส่องสว่าง ปูายบอกทาง สิ่งอ้านวย
12,000,000.00 ปรับปรุงอาคาร เพิ่มสิ่งอ้านวยความสะดวก
ฝึกอบรมทักษะด้านสมุนไพร จัดตั้งเป็นศูนย
4,000,000.00 จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร การบริการ ที่พกั ส่วน
ราชการ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน รวมถึง
ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดปราจีนบุรี

5/17

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่



ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

5

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตราฐานการ
บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านดงโฮมสเตย์

1,500,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จัดหาเครือ่ งอบ
สมุนไพร พัฒนาทักษะสมาชิก

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



6

โครงการพัฒนาภูมิทศั น์และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกการท่องเที่ยวทางน้้าเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนตามสายน้้าปราจีนบุรี

2,000,000.00 ระดมความเห็น/ศึกษาข้อมูล/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก/พัฒนา
ทักษะการบริการและความปลอดภัย/เสริม
กิจกรรม

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



7

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อเพื่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว เนิน
หอม

1,500,000.00 สร้างลานกิจกรรมส้าหรับนักปั่น/จัดท้าภูมิ
ทัศน์/จัตั้งมุมจ้าหน่ายสินค้าและมุมอ้านวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



8

โครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเขาไม้
แก้ว

3,000,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ส้านักงานท่องเที่ยวและ
โดยการตีฝูาหลังคา กัน้ ห้องกระจก
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ปรับปรุงภูมิทศั น์เพื่อท้าเป็นจุดเช็คอิน รวมถึง
ปูาย

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



9

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกยกระดับวิถีชุมชนบ้านนนทรีเพื่อ
ยกระดับรายได้ชุมชน

2,000,000.00 พัฒนาภูมิทศั น์/ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร/ ส้านักงานท่องเที่ยวและ
เพิ่มเติมสิ่งอ้านวยความสะดวก/พัฒนาองค์
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ความรูท้ อ้ งถิน่ /จัดท้าสื่ออีเลคทรอนิคเพื่อการ
ให้ข้อมูล

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



2,000,000.00 ปรับปรุงสัญลักษณ์และภูมิทศั น์/จัดหาสิ่ง
ส้านักงานท่องเที่ยวและ
อ้านวยความสะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยว/
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
พัฒนามุมตลาดเพื่อเป็นสถานที่จ้าหน่ายสินค้า
ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



10 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโคกไม้ลาย
ประตูสู่เมืองปราจีนบุรี

6/17

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

11 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมาตรฐานการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนหัตถกรรมไม้ใผ่บา้ นไทรงาม
เพื่อยกระดับรายได้

2,000,000.00 ปรับปรุงสัญลักษณ์และภูมิทศั น์/จัดหาสิ่ง
ส้านักงานท่องเที่ยวและ
อ้านวยความสะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยว/
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
พัฒนามุมตลาดเพื่อเป็นสถานที่จ้าหน่ายสินค้า
ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ศรีมโหสถเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชน

5,000,000.00 ปรับปรุงสัญลักษณ์และภูมิทศั น์/จัดหาสิ่ง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยว/
พัฒนาลานเพื่อเป็นสถานที่จ้าหน่ายสินค้า
ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก/ปรับปรุงอาคาร
ให้มีความเหมาะสม

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



13 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกเพื่อยกระดับท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้าน
ทหารผ่านศึกปราจีนบุรีเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน

1,000,000.00 ปรับปรุงภูมิทศั น์/จัดหาสิ่งอ้านวยความ
สะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยว/ พัฒนาหมู่บา้ น
เพื่อเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยว/มุมให้ความรู้/มุม
สินค้าชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก/ปรับปรุง
สถานที่ให้มีความโดดเด่น

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



14 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและ
บริการด้วยระบบ Digital Platform

5,000,000.00 เก็บข้อมูล/ศึกษา/จัดท้าระบบการบริการและ ส้านักงานท่องเที่ยวและ
การท้าธุรกรรมในระบบออนไลน์ โครงข่าย
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลที่รวดเร็ว/ทันสมัยคลอบคลุม ด้วย
Digital Platform

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



15 โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นการ
ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

5,000,000.00 การจัดแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ส้านักงานท่องเที่ยวและ
/การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อ กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
สร้างการรับรูแ้ ละเชื่อมั่นในทุกด้านและทุกวิธี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



7/17

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

16 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกเพื่อยกระดับท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อ
ยกระดับรายได้ชุมชน (ทับลาน อ.นาดีและบาง
กระเบา อ.บ้านสร้าง)

8,000,000.00 ปรับปรุงภูมิทศั น์/จัดหาสิ่งอ้านวยความ
ส้านักงานท่องเที่ยวและ
สะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยว/ พัฒนาให้เป็น
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว/มุมให้ความรู้/มุมสินค้าชุมชน ของ
ฝาก ของที่ระลึก/ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



17 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการในระดับพื้นที่

1,000,000.00 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่บคุ คลนื้องถิน่ เพื่อ
ประสานงาน บริหาร กระตุ้น ติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมโครงการในพื้นที่อ้าเภอ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ/และสร้างความ
เชื่อมั่น เช่น ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



18 โครงการพัฒนาภูมิทศั น์และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทุ่งรวง
ทองหนองแขนนาง

2,000,000.00 พัฒนาภูมิทศั น์ การปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็น ส้านักงานท่องเที่ยวและ
อาคารส้าหรับกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ กีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าชม จัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกตาม
จ้าเป็น มีกิจกรรมการสาธิต มีอาคารตลาด
ส้าหรับจ้าหน่ายสินค้า มุมจ้าหน่ายสินค้าชุมชน
มีระบบการประเมินผลและเก็บข้อข้อมูลผ่าน
แอปลิเคชั่นและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อ
ประเมินผลทั้งจ้านวนคนเข้าชม ประชาชนที่
ใช้บริการ รายได้ที่เกิดอย่างเป็นระบบ

70032

ขอเพิ่มในแผนจังหวัด



8/17

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

19 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านท่าช้าง

20 โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ปราจีนบุรี "ทุ่งรวงทอง หนองแขนนาง" ต. วังดาล
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

1,200,000.00 1. กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้้า ล่องเรือชม
อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ธรรทมชาติ วิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งแม่น้า
ปราจีนบุรี
รอยต่อแม่น้าปราจีนบุรี แม่น้านครนายก และ
แม่น้าบางประกง
2. ขึน้ ฝั่งไหว้พระ ระหว่างล่องเรือ
3. ชิม อาหารพื้นถิน่ เช่น ปลาเผา กุง้ เผา
ขนมหม้อแกง ขนมชั้น ฯลฯ เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์พื้นถิน่ เช่น เครือ่ งจักสาน
34,905,000.00 ก่อสร้างถนนลาดยาง โครงการพัฒนาเส้นทาง แขวงทางหลวงชนบท
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี "ทุ่งรวงทอง ปราจีนบุรี
หนองแขนนาง" ต.วังดาล อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.950 กม.

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด



70032

70032

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

√

...
จานวน 20 โครงการ รวมวงเงิน 128,105,000.00

1

แหล่งน้าชุมชน
ขุดบ่อน้้าตื้น คืนน้้าต้นทุน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ชุมชนเข็มแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี

3,000,000.00 ด้าเนินการขุดเจาะบ่อน้้าตื้น ขนาด
ส้านักงานปูองกันและ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ลึก 8-10 เมตร
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พร้อมใส่ปลอก คสล.มีฝาปิด และเทปูนรอบบ่อ ปราจีนบุรี
ขนาดกว้าง 50 ซม จ้านวน 150 บ่อ ตาม
บัญชีอ เสนอคงาต้องการบ่อน้้าตื้น ในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี
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70032

P

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

2

โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตร

3

โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรและแก้ไขปัญหารการจัดการน้้าเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

4

งานปรุงปรับโครงสร้างระบายน้้า สายปจ 4013
แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านหนองค้อ
อ.ประจันตคาม/ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี ราง
ระบายน้้า คสล. แบบรางตื้น จ้านวน 2 แห่ง

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

1,474,000.00 ด้าเนินการร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่อ้าเภอ
ศรีมโหสถ ให้ชาวบ้านมีรายได้ลดรายจ่าย
8.1คัดเลือกประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
1. มีแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่มี
5,639,700.00 โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

อ้าเภอศรีมโหสถ

70032

อ้าเภอนาดี

70032

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

คุณภาพ
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น
3. เกษตรกรมีแหล่งน้้าบาดาลใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร มีระบบส่งน้้าที่มปี ระสิทธิ์ภาพ
4.พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดขี ึ้น

7,500,000.00 ปรุงปรับโครงสร้างระบายน้้า สายปจ 4013 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3078 - บ้านหนองค้อ อ.ประจันต
คาม/อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รางระบายน้้า คสล.
แบบรางตื้น จ้านวน 2 แห่ง

...
จานวน 4 โครงการ รวมวงเงิน

1

2

โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4013 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3078 - บ้านหนองค้อ อ.
ประจันตคาม/อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน
4 แห่ง
งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33- บ้านโปร่งใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 3 แห่ง

17,613,700.00

10,800,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4013
แขวงทางหลวงชนบท
แยกทางหลวงหมายเลข 3078 – บ้านหนอง ปราจีนบุรี
ค้อ อ.ประจันตคาม/อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
จ้านวน 4 แห่ง
8,100,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2006
แยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านโปร่งใหญ่
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 3 แห่ง
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แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี
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√
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√

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

3

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2027 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33 - บ้านหนองคล้า อ.กบินทร์
บุรี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2027
แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านหนองคล้า
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

4

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2032 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33 - บ้านแสงจันทร์ อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2032
แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านแสงจันทร์
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

5

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2041 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33- บ้านใต้ อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2041
แยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านใต้ อ.
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

6

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2042 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33- บ้านวังหวาย อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2042
แขวงทางหลวงชนบท
แยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านวังหวาย อ. ปราจีนบุรี
กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

70032

√

7

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 3023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 304 - บ้านอ่างตามี อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

6,600,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างถนนสาย ปจ 3023
แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านอ่างตามี
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

8

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 3021 แยกทาง
หลวงหมายเลข 304 - บ้านกรอกสมบูรณ์ อ.ศรี
มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 3021
แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านกรอกสม
บุรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2
แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

9

งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4044 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3078 - บ้านประจันตคาม อ.ศรี
มหาโพธิ/อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2
แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4044
แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้าน
ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ/อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

11/17

โครงการไม่อยู่ในแผน
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ความ
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แผนพัฒนาจังหวัด

10 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4043 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3078 - บ้านท่าเสา อ.ศรีมหา
โพธิ/อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4043
แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านท่าเสา
อ.ศรีมหาโพธิ/อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี
จ้านวน 2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

11 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 5009 แยกทาง
หลวงชนบทหมายเลข 2027 - บ้านท่าตูม อ.
กบินทร์บรุ ี/อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2
แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 5009
แยกทางหลวงหมายเลข 2027 - บ้านท่าตูม
อ.กบินทร์บรุ ี/อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
จ้านวน 2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

12 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 5026 แยกทาง
หลวงชนบทหมายเลข 2010 - น้้าตกธารทิพย์ อ.
ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 5026
แยกทางหลวงหมายเลข 2010 - น้้าตกธาร
ทิพย์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จ้านวน
2 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

13 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 3039 แยกทาง
หลวงหมายเลข 304 - บ้านหัวซา อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 3 แห่ง

7,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 3039
แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านหัวซา อ.
ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 3 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

70032

√

14 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 3003แยกทาง
หลวงหมายเลข 319 - บ้านบางกุง้ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

2,700,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างปจ 3003แยกทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท
หมายเลข 319 - บ้านบางกุง้ อ.ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√

15 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ3011แยกทาง
หลวงหมายเลข 319 - บ้านคีรี อ.ศรีมโหสถ จ.
ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

2,700,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ3011แยก
ทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านคีรี อ.
ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√
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16 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4014แยกทาง
หลวงหมายเลข 3347 - บ้านโคกปีบ อ.บ้าน
สร้าง/อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างถนนสาย ปจ 4014แยก แขวงทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข 3347 - บ้านโคกปีบ อ. ปราจีนบุรี
บ้านสร้าง/อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2
แห่ง

70032

√

17 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 4018แยกทาง
หลวงหมายเลข 3069 - บ้านโคกขวาง อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

2,700,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างถนนสาย ปจ 4018แยก แขวงทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข 3069 - บ้านโคกขวาง อ. ปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√

18 งานไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2038 แยกทาง
หลวงหมายเลข 33 - บ้านหนองนาใน อ.กบินทร์
บุรี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

5,400,000.00 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ถนนสาย ปจ 2038
แขวงทางหลวงชนบท
แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านหนองนาใน ปราจีนบุรี
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 2 แห่ง

70032

√

19 โครงการปรังปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย
ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้าน
โปร่งใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1
แห่ง

11,700,000.00 ปรังปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปจ. แขวงทางหลวงชนบท
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโปร่ง ปราจีนบุรี
ใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√

20 โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุนชน ถนนสาย ปจ
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโปร่ง
ใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1แห่ง

11,700,000.00 ปรับปรุงบริเวณย่านชุนชน ถนนสาย ปจ 2006 แขวงทางหลวงชนบท
แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโปร่งใหญ่ ปราจีนบุรี
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√

21 โครงการปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ปจ
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโปร่ง
ใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

11,700,000.00 ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ปจ
แขวงทางหลวงชนบท
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโปร่ง ปราจีนบุรี
ใหญ่ อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√
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โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

อยูใ่ นแผนกรมฯ

22 งานเสริมผิวลาดยางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต
สายปจ 3004 - บ้านบุสูง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
จ้านวน 1 แห่ง

9,000,000.00 งานเสริมผิวลาดยางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต แขวงทางหลวงชนบท
สายปจ 3004 - บ้านบุสูง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
จ้านวน 1 แห่ง

70032

√

23 งานเสริมผิวลาดยางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต
สายปจ 2032 - บ้านแสงจันทร์ อ.กบินทร์บรุ ีจ.
ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

8,000,000.00 งานเสริมผิวลาดยางพาราแอลฟัลติกคอนกรีต แขวงทางหลวงชนบท
สายปจ 2032 - บ้านแสงจันทร์ อ.กบินทร์บุ ปราจีนบุรี
รีจ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

√

24 โครงการยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.
304- ทล. 3070 (ฝั่งขวา)ต.หนองโพรง/ต.หัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตอนที่ 1 ระยะทาง
6.230 กม

41,030,000.00 ก่อสร้างถนนสายแยก ทล. 304- ทล. 3070 แขวงทางหลวงชนบท
(ฝั่งขวา) ต.หนองโพรง/ต.หัวหว้า อ.ศรีมหา ปราจีนบุรี
โพธิ จ.ปราจีนบุรี ช่วงที่ 1 ระยะทาง 7.455
กม

70032

√

25 โครงการยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.
304- ทล. 3070 (ฝั่งขวา)ต.หนองโพรง/ต.หัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง
6.230 กม.

41,030,000.00 ก่อสร้างถนนสายแยก ทล. 304- ทล. 3070 แขวงทางหลวงชนบท
(ฝั่งขวา) ต.หนองโพรง/ต.หัวหว้า อ.ศรีมหา ปราจีนบุรี
โพธิ จ.ปราจีนบุรี ช่วงที่ 2 ระยะทาง 7.455
กม.

70032

√

26 งานแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัว สาย ปจ 4002 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านพระอาจารย์ อ.
บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตอนที่ 1 จ้านวน 5 แห่ง

21,270,000.00 งานแก้ไขถนนทรุดตัว สาย ปจ 4002 แยก แขวงทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านพระอาจารย์ ปราจีนบุรี
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 5 แห่ง

70032

√

27 งานแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัว สาย ปจ 4044 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านประจันตคาม อ.
ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ตอนที่ 1 จ้านวน 5
แห่ง

40,611,000.00 งานแก้ไขถนนทรุดตัว สาย ปจ 4044 แยก แขวงทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านประจันต
ปราจีนบุรี
คาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จ้านวน
5 แห่ง

70032

√
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ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

28 งานแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัว สาย ปจ 4044 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านประจันตคาม อ.
ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ตอนที่ 2 จ้านวน 18
แห่ง

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

√

42,106,000.00 งานแก้ไขถนนทรุดตัว สาย ปจ 4044 แยก แขวงทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านประจันต
ปราจีนบุรี
คาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จ้านวน
18 แห่ง

70032

5,120,000.00 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสัมพันธ์ อ.ศรีมหา แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี
โพธิ จ.ปราจีนบุรี ความยาว 46 เมตร
2,710,000.00 ก่อสร้างสะพานข้ามล้ารางห้วยหญ้า อ.ศรีมหา แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี
โพธิ จ.ปราจีนบุรี ความยาว 12 เมตร

70032

√

70032

√

31 แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณแยก สาย ปจ 2027
แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านหนองคล้า
อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

5,000,000.00 แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณแยก สาย ปจ แขวงทางหลวงชนบท
2027 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้าน
ปราจีนบุรี
หนองคล้า อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน
1 แห่ง

70032

√

32 แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณแยกสาย ปจ 4013
แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้านหนองค้อ อ.
ประจันตคาม/อ.กบินทร์บรุ ี จ.ปราจีนบุรี จ้านวน
1 แห่ง

3,500,000.00 แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณแยกสาย ปจ
4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3078 - บ้าน
หนองค้อ อ.ประจันตคาม/อ.กบินทร์บรุ ี จ.
ปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

70032

29 สะพานข้ามคลองสัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบุรี ความยาว 46 เมตร
30 สะพานข้ามล้ารางห้วยหญ้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.
ปราจีนบุรี ความยาว 12 เมตร

รวม 32 โครงการ รวมวงเงิน 354,877,000.00
อื่นๆ
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แขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

√

ลาดับ
ความ
สาคัญ

ชือ่ โครงการ

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

1

ขยายผลหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นา
โมเดล

4,880,000.00 การบริหารจัดการน้้าและพื้นที่การเกษตร
ส้านักงานพัฒนาชุมชน
1. เตรียมความพร้อมให้ความรูก้ ลุ่มเปูาหมาย จังหวัดปราจีนบุรี
2. พัฒนาผู้น้าต้นแบบ
3. สร้างเครือข่ายผู้น้าการพัฒนา
4. การติดตามประเมินผล

70032

P

2

เดินตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียงฝุาวิกฤต ปลอด
COVID-19 จังหวัดปราจีนบุรี

4,993,000.00 การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
1. เตรียมความพร้อม
2. ให้ความรูก้ ลุ่มเปูาหมาย
3. สนับสนุนวัสดุ
4. การติดตามประเมินผล

ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี

70032

P

3

แก้จนคนปราจีน แบบบูรณาการ

6,128,000.00 1. ประชุมทีมปฏิบตั ิการต้าบล
2. ฝึกอบรมด้านอาชีพ
3. สนับสนุนวัสดุสาธิต
4. การติดตามประเมินผล
5. จัดท้าเอกสารสรุปผล

ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี

70032

P
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ลาดับ
ความ
สาคัญ
4

ชือ่ โครงการ
สร้างความยัง่ ยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 4 โครงการ รวมวงเงิน

วงเงิน (บาท)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(หน่วยดาเนินงานตาม
ภารกิจ)

กิจกรรมโดยย่อ

2,437,400.00 1. เพิ่มศักยภาพแกนน้าและคณะท้างาน
ส้านักงานพัฒนาชุมชน
ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดปราจีนบุรี
2. สนับสนุนกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. ติดตาม สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมในพื้นที่
4. จัดเวที ประเมินผล ถอดบทเรียน สรุปการ
ด้าเนินกิจกรรม

18,438,400.00

จานวนโครงการทั้งหมด .........84...... โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 743,998,400.00
หมายเหตุ 1ด้าน/ประเภทโครงการ (จัดล้าดับความส้าคัญ)
เกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน
แหล่งน้้าชุมชน
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
อืน่ ๆ
หมายเหตุ 2จัดล้าดับความส้าคัญโครงการในแต่ละด้าน/ประเภท
หมายเหตุ 3การพิมพ์ชื่อโครงการ ให้พมิ พ์ต่อเนื่องภายใน 1 แถว/row เท่านั้น
หมายเหตุ 4การพิมพ์เอกสารส่ง เลือกเฉพาะ( set print area) column A-C แต่การส่งไฟล์ จะต้องมีข้อมูลครอบคลุม Column A-H
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หน่วยรับงบประมาณ
(ใส่รหัสตามทะเบียน
หน่วยงาน)
70032

โครงการอยูใ่ น
แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการไม่อยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัดแต่เป็น
ปัญหาความต้องการของพื้นที่

P

