แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคตะวันออก จานวน ๒,๕๙๓.๓๒๕๕ ล้านบาท
ยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออก
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาเมืองสาคัญและเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และนวัตกรรม

การจัดจาหน่าย
และการตลาด

สร้างมูลค่าเพิม่
และนวัตกรรม
ส่งเสริมการตลาดพื้นที่
พื้นที่ระเบียง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
๑. กรมทางหลวง
และเทคโนโลยี
ชนบท
๑. สานักงานพัฒนา
- พัฒนาเส้นทาง
วิทยาศาสตร์
สนับสนุนพื้นที่ระเบียง และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เศรษฐกิจพิเศษ
- พัฒนาระบบเกษตร
ภาคตะวันออก
อัจฉริยะ (Smart
(112 ลบ.)
Agriculture)
กระทรวงมหาดไทย
(๔๐ ลบ.)
๑. เมืองพัทยา
กระทรวงอุตสาหกรรม
- พัฒนาแหล่ง
๑. กรมส่งเสริม
ท่องเที่ยว ( 74.9 ลบ.) อุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ - ยกระดับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
ชิ้นส่วนยานยนต์ภาค
๑. สานักงานพัฒนา
ตะวันออก
วิทยาศาสตร์และ
(๑๓.๐๒๘ ลบ.)
เทคโนโลยีแห่งชาติ
- ยกระดับอุตสาหกรรม
-พัฒนาเมืองนวัตกรรม เกษตรแปรรูปภาค
ภาคตะวันออก (EECi) ตะวันออก
(354.3988 ลบ.)
(๑๔ ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
พัฒนาระบบสร้างเสริม
ขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเทีย่ วและการบริการ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยกระดับการให้บริการ
และนวัตกรรม

ส่งเสริมการตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เมืองสาคัญและเมือง
น่าอยู่ภาคตะวันออก

ยกระดับเมืองสาคัญ
และเมืองน่าอยู่
ภาคตะวันออก

ส่งเสริมการตลาดเมือง
สาคัญและเมืองน่าอยู่
ภาคตะวันออก

พัฒนาการท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ
ภาคตะวันออก

สร้างมูลค่าเพิม่ และ
ส่งเสริมการตลาด
นวัตกรรมการท่องเทีย่ ว การท่องเที่ยวชายทะเล
ชายทะเลนานาชาติ
นานาชาติ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก

กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- พัฒนากระบวนการ
เตรียมวัตถุดิบ สาหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปผัก
และผลไม้ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีสะอาด
(๘.๒๓๘ ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
๑. การประปาส่วน
ภูมิภาค
- ค่าวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้า (ภาค
ตะวันออก)
(๒๐๙.๘๖ ลบ.)

สานักนายกรัฐมนตรี
๑. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
(25.6890 ลบ.)
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภาคตะวันออก
สู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์
การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
(5.976 ลบ.)
- ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในภาค
ตะวันออก เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวของคน
ทั้งมวล (Tourism for
All) (7.86 ลบ.)
- สร้างและพัฒนาการ
สื่อความหมายในพื้นที่
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ ว

กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวงชนบท
- พัฒนาเส้นทางส่งเสริม
การท่องเที่ยวชายทะเล
(๗๒ ลบ.)

สนับสนุนการพัฒนา
ภาคตะวันออกเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นนา
ของเอเชีย
( 38.1005 ลบ.)
๒. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
- พัฒนากาลังคนด้าน
การเกษตรเพื่อพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค
( 65 ลบ.)

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

๖๔๔.๓๙๙๓ ลบ.
๖๗.๐๒๘ ลบ.
เขต ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

๒๑๘.๐๙๘ ลบ.
เขต ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

[๒]

(๒.๑๐๙ ลบ.)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการ
ด้านการท่องเที่ยวใน
ภาคตะวันออก
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล
(9.744 ลบ)
กระทรวงสาธารณสุข
๑. สานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
- พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการด้านอาชีว
เวชศาสตร์และเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออกเพือ่
ตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
(๑.๐๙๘ ลบ.)
๒๖.๗๘๗ ลบ.
เขต ๘ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

๗๒ ลบ.

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ต้นทาง
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
กลางทาง

ปลายทาง

ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตและการแปรรูป

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด

เพิ่มศักยภาพการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้
ภาคตะวันออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการ
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร
- พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคตะวันออก
( 9.3478 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตร
(3.7182 ลบ.)
กลุ่มกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

สร้างมูลค่าเพิม่ และนวัตกรรม
ผลไม้ภาคตะวันออก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร
- แปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคตะวันออก (7.44 ลบ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑. สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก
(5.9352 ลบ.)

13.066 ลบ.
เขต ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
เขต ๙ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

13.3752 ลบ.

[๓]

ส่งเสริมการตลาดผลไม้ภาค
ตะวันออก

กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวงชนบท
- ปรับปรุงและอานวยความสะดวกเส้นทางการผลิตและธุรกิจสินค้าให้
ได้มาตรฐานสากล (๘๖.๘๓๙ ลบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๑. สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
(6.3722 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- พัฒนาการผลิต และธุรกิจสินค้าเกษตรให้ได้าตรฐานสากล
(36.5144 ลบ.)

129.7256 ลบ.

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ ว

แนวทาง
กลุ่มโครงการ

เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
ต้นทาง

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมภาคตะวันออก
กลางทาง

ปลายทาง

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

พัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเที่ยว

กลุ่มกิจกรรม

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอม
ภาคตะวันออก

สร้างมูลค่าเพิม่ และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ
อารยธรรมขอม ภาคตะวันออก

ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และอารยธรรมชอม ภาคตะวันออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
โครงการ

สานักนายกรัฐมนตรี
๑. สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมาหาชน)
- พัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก (6.18 ลบ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก)
(16.1171 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอม
ภาคตะวันออก (22 ลบ.)
กระทรวงวัฒนธรรม
๑. กรมศิลปากร
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอม
ภาคตะวันออก (๑๐ ลบ.)

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวงชนบท
-พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
(56.2670 ลบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๑. กรมการค้าภายใน
- ส่งเสริมการตลาดผลไม้ (45.832 ลบ.)

54.2971 ลบ.
เขต ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต ๙ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
[๔]

๑๐๒.๐๙๙ ลบ.

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

แนวทาง
กลุ่มโครงการ

เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

ต้นทาง

โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
กลางทาง

ปลายทาง

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม

การจัดจาหน่ายและการตลาด

สร้างมูลค่าเพิม่ และนวัตกรรมพื้นฐานพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ภาคตะวันออก
กระทรวงพาณิชย์
๑. สานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก (11.2942 ลบ.)
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี (41.05 ลบ.)

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ภาคตะวันออก
กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวงชนบท
- พัฒนาโครงข่ายทางหลวง (142 ลบ.)

๑๔๒ ลบ.
เขต ๙ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว

52.3442 ลบ.

[๕]

ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น

ต้นทาง

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
กลางทาง

อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมชลประทาน
- บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่
ภาคตะวันออก (841.0792 ลบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก) (30.8 ลบ.)
๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้า (ภาคตะวันออก) (11.1567 ลบ.)
๓. กรมป่าไม้
- ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก (1.5718 ลบ.)
- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก (14.4728 ลบ.)
- อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออก
(๑๒.๖๒๑๕ ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก
(๑๒๐.7๐๘๐ ลบ.)
1032.41 ลบ.
เขต ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
เขต ๙ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

[๖]

ปลายทาง
ส่งเสริมพัฒนา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูแล บารุงรักษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชากล้าไม้ปา่ ชายเลน
(ภาคตะวันออก) (1.2083 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาระบบเครือข่ายเพือ่ เสริมกาลังการใช้ประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากขยะมูลฝอยชุมชนเขตภาคตะวันออกและพื้นที่เชื่อมต่อ
(24.4878 ลบ.)

๒๕.๖๙๖๑ ลบ.

