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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด
ประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์
เมืองฉะเชิงเทรากับความเป็นชาติไทย
ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นเมืองที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และบทบาท
ความส าคั ญ ต่ อ ความเป็ น ชาติ ไทย โดยปรากฏหลั ก ฐานความเจริ ญ มาตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จวบจนสมั ย
พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) มีหลักฐานยืนยันว่า เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่บริเวณปากน้าโจ้โล้
ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาที่อยู่ใกล้ราชธานีของประเทศ
สมั ย สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช มี บ ทบาทเป็ น เมื อ ง “อู่ ข้ า ว อู่ น้ า ” เป็ น ที่ ร วบรวมไพร่ พ ล
และเป็นแหล่งเสบียงที่สาคัญของทัพหลวง ในคราวที่ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองละแวกของเขมร เพื่อกวาดต้อนคน
ไทยกลับคืนมา
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ก่ อ นกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาแตก สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ขณะเป็ นพระยา
กาแพงเพชร ได้ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทัพไปเมืองจันทบูร (จันทบุรี) เพื่อสร้างสมกาลังรบในการกอบกู้
เอกราชได้ป ะทะกับ ทหารพม่าที่บ ริเวณปากน้าโจ้โล้ อาเภอบางคล้า และด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก่
การทาสงครามกองโจร จึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่าย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๓
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้าโจ้โล้ มาสร้างเมืองและกาแพงเมือง บริเวณบ้านท่าไข่ ชิดกับลาน้า
บางปะกง ให้เป็น “เมืองเขื่อนขัณฑ์” ป้องกันการรุกรานของอังกฤษและฝรั่งเศสมิให้เข้าถึงพระนครได้โดยง่าย
ในสมั ยรั ชกาลที่ ๕ ทรงเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ “จตุ สดมภ์ ” เป็ นระบอบ “เทศาภิ บาล”
ฉะเชิงเทราได้รวมเข้าเป็นหนึ่งในมณฑลปราจีนที่จัดตั้งขึ้น ร่วมกับเมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก และเมืองพนมสารคาม
โดยมีที่ทาการมณฑล ตั้งอยู่ ณ เมืองปราจีนบุรี ต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ย้ายที่ทาการมณฑลปราจีนมาอยู่ที่
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕
ผู้มีคุณูปการต่อการสร้างเมืองฉะเชิงเทรา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้า
โจ้โล้ อาเภอบางคล้า มายังที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในปัจจุบัน พร้อมกับสร้างกาแพงเมืองและป้อมปราการ บริเวณ
บ้านท่าไข่ ชิดกับลาน้าบางปะกง ในปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ทาให้ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญตั้งแต่
สมัยนั้น เป็นต้นมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มณฑลปราจีน” ขึ้น ในปี
พ.ศ. ๒๔๓๕ ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม และเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ย้ า ยที่ ท าการมณฑลปราจี น จากเมื อ งปราจี น บุ รี มาอยู่ ที่
เมืองฉะเชิงเทรา ทาให้ฉะเชิงเทรากลายเป็นเมืองหลักของมณฑลปราจีน

๑

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

กรมหลวงรักษ์รณเรศร์
กรมหลวงรักษ์ รณเรศร์ มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างเมืองฉะเชิงเทราในฐานะเป็นแม่กองในการก่อสร้าง
กาแพงเมืองฉะเชิงเทรา และป้อมปราการรักษาปากน้าบางปะกง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ นับเป็นผู้สร้างความสาเร็จยิ่งใหญ่ให้เมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากกาแพงเมืองถือเป็นสัญลักษณ์
ของ “อาณาเขต” ที่ แน่ นอนในการสร้ างบ้ านแปลงเมื องเป็ นครั้ งแรกในประวั ติ ศาสตร์ ของเมื องฉะเชิ ง เทรา
นอกจากนี้ ขณะที่สร้างกาแพงเมือง กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ ยังสร้างวัดเมืองขึ้น เพื่อเป็นปูชนีย สถานศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทหารและประชาชนในยามศึกสงครามด้วย
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดารงตาแหน่งข้าหลวง
พิเศษจั ดราชการ ตาแหน่ ง “เทศาภิบ าล” มณฑลปราจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ รวมเวลาทั้งหมด ๑๒ ปีเต็ม
ที่ได้บริหารบ้านเมือง สร้างความเจริญไว้อย่างมากมาย เป็นผู้ริเ ริ่มสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้สามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุที่ไหลบ่ามาตามกระแสลัทธิจักรวรรดินิยมอันรุนแรงในขณะนั้น
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
วัฒ นานุวงศ์ เป็ นพระราชโอรสองค์ที่ ๖๓ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช การที่ ๔ เป็นองค์
ต้น ราชสกุลวัฒ นวงศ์ และเป็ นพระโอรสองค์ที่ ๔ ในเจ้าจอมมารดาบัว ประสูติเมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๐๖ เมื่อเจริ ญ พรรษา พระบรมชนกนาถ โปรดฯ ให้ ทรงศึกษาวิชาการอย่างธรรมเนี ยมราชสกุล อาทิ
ทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอักขรสมัย คือ หนังสือไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ รั บ พระราชทานสั ญญาบั ตรเป็ นราชองครักษ์ เมื่ อวั นที่ ๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ รับราชการในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
ราชองครักษ์ ต่อมาทรงรับตาแหน่งอัครราชทูตประจากรุงปารีส
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒ น์ ทรงดารงตาแหน่ง
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีน (สมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนชื่อเป็น “สมุหเทศาภิบาล”) ต่อจากหม่อมเจ้า
อลังการ
ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ เลื่ อนขึ้ น เป็ น
กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕
พลตรี พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมขุนมรุพงษ์ ศิริพัฒน์ สิ้ นพระชนม์ในสมัยรั ชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหั ส บดี ที่
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ พระชันษา ๖๑ ปี
การปกครองเมืองฉะเชิงเทรา
ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาแผ่ น ดิ น สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ เมื อ งฉะเชิ ง เทรา มี บ ทบาทส าคั ญ
ในฐานะหั ว เมืองชั้น ในหรือหั วเมืองจั ตวาที่ อยู่ใกล้ ราชธานี ของประเทศ เจ้าเมื องฉะเชิงเทรามีราชทิน นาม
เป็น “พระวิเศษฤาชัย”
สมั ย สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ฉะเชิ งเทรามี บทบาทเป็ นเมื อง “อู่ ข้ าว อู่ น้ า” เมื่ อปี พ.ศ. ๒๑๓๖
ได้ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล และเป็นแหล่งเสบียงที่สาคัญของทัพ หลวง ในคราวที่ทรงกรีฑาทัพ
ไปตี เมื อ งละแวกของเขมร เพื่ อ กวาดต้ อ นคนไทยกลั บ คื น มา และเจ้ า เมื อ งฉะเชิ ง เทราได้ เลื่ อ นขึ้ น เป็ น
พระยาวิเศษฤาชัย
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ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระยากาแพงเพชร ซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางหนึ่งในการเดินทัพได้ปะทะกับทหารพม่าที่บริเวณปากน้าโจ้โล้ อาเภอบางคล้า
แต่ด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก่การทาสงครามกองโจร พระยากาแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไป
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับกรมพระกลาโหม
ภายหลั ง สั ง กั ด กรมมหาดไทย ในสมั ย รั ช กาลที่ ๓ ฉะเชิ ง เทรามี บ ทบาทในฐานะ “เมื อ งหน้ า ด่ า น”
ที่สาคัญ ป้องกันการรุกรานของชาติตะวันตก
ปี พ.ศ. ๒๓๗๗ รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้าโจ้โล้ มาสร้างเมืองและกาแพง
เมืองบริเวณบ้านท่าไข่ ชิดกับลาน้าบางปะกง และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกาแพงพร้อมป้อมปราการรักษาปากน้า
บางปะกง เพื่อให้เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองเขื่อนขัณฑ์ ป้องกันการรุกรานของข้าศึกมิให้เข้าถึงพระนคร
ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว ใช้น โยบาย “การเมื อง” น าหน้ า
“การทหาร” ทรงเปลี่ย นแปลงระบบการปกครองจากจตุส ดมภ์ เป็นระบอบ “เทศาภิบาล” และแบ่งส่ว น
ราชการออกไปเป็ นลาดับชั้น คือ มณฑล จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ตามลาดับ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕
ได้ประกาศจัดตั้งมณฑลปราจีน โดยรวบรวมเอาหัวเมืองตามลาน้าบางปะกง มี ๑. เมืองปราจีนบุรี ๒. เมืองนครนายก
๓. เมืองพนมสารคาม และ ๔. เมืองฉะเชิงเทรา รวม ๔ เมือง เรียกว่า “มณฑลปราจีน” และได้ทรงโปรดเกล้าฯ
แต่ ง ตั้ ง พลตรี พ ระยาฤทธิ ร งค์ ร ณเฉท (ศุ ข ชู โ ต) เป็ น ผู้ บั ญ ชาการมณฑลปราจี น คนแรก และให้ เรี ย ก
“ข้าหลวงเทศาภิบาล” (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนชื่อเป็น “สมุหเทศาภิบาล”)
วั น ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว มี พ ระราชปรารภว่ า
เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่มีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆ ทั้งจะมีทางรถไฟผ่านไปและเป็นเมืองอยู่ในมณฑล
จึ งทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ย้ ายที่ ท าการมณฑลปราจี น มาตั้ งอยู่ ณ เมื อ งฉะเชิ งเทรา ท าให้ เมื อ งฉะเชิ งเทรา
ได้กลายเป็นเมืองหลักของมณฑลปราจีน
พ.ศ. ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนราชการพล
เรือนในหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่กระทรวงกลาโหมและกรมท่ามาขึ้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รวมเมืองชลบุรี พนัสนิคม
และบางละมุง ให้มารวมไว้ในมณฑลปราจีน แต่เมืองพนัสนิคมกับเมืองบางละมุง มีฐานะไม่ถึงขนาดที่จะเป็น
เมืองได้ จึงได้ยุบเป็นอาเภอ และรวมอยู่ในชลบุรี
ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้โอนการปกครองจังหวัดในมณฑลจันทบุรี ซึ่งได้ยกเลิกมณฑลมารวมอยู่ในมณฑล
ปราจี น อี ก ๓ เมื อ ง คื อ ๑. จั น ทบู ร ๒. ตราด ๓. ระยอง ซึ่ ง เดิ ม มี อ ยู่ แ ล้ ว ๔ เมื อ ง คื อ ๑. ปราจี น บุ รี
๒. ฉะเชิงเทรา ๓. ชลบุรี ๔. นครนายก รวมเป็น ๗ เมือง
พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้ เ ปลี่ ย นค าว่ า “เมื อ ง” เป็ น “จั ง หวั ด ” และให้ เ รี ย ก “ผู้ ว่ า ราชการเมื อ ง”
ว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด ” ครั้น ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ เรียกตาแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
ว่า “ข้าหลวงประจาจังหวัด” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้ เรี ย กข้ า หลวงประจ าจั งหวั ด ซึ่ งด ารงต าแหน่ งหั ว หน้ า บริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าคในเขตจั งหวั ด
ว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” สืบมาจนกระทั่งบัดนี้
เมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ การปกครองในระบอบเทศาภิบาล ที่เริ่ม
มี ม าเมื่ อ พ .ศ . ๒ ๔ ๓ ๕ ก็ ยุ ติ ล ง ห ลั งจ าก ใช้ พ ระราช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ วย ระเบี ยบ ราช ก ารบ ริ ห าร
แห่ งราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ และรัฐ บาลได้กระจายอ านาจไปสู่ ส่ ว นภู มิภ าค ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕
จั งหวัด ฉะเชิงเทราได้ รั บ เลื อกให้ เป็ น สถานที่ ตั้ งภาค มี เขตความรับ ผิ ดชอบ ๘ จังหวัด ซึ่ งเป็ น การตั้งภาค
ครั้งสุดท้ายแล้วจึงยกเลิกไป
๓
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1.2 ความเป็นมาและสภาพทั่วไป
จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ งที่ ค นท้ อ งถิ่ น นิ ย มเรี ย กคื อ “แปดริ ว” เป็ น เมื อ งอู่ ข้ าวอู่ น้ า
อุดมสมบู รณ์ ที่ ได้ ชื่อว่า แปดริ้ว เพราะมี การน าปลาช่ อนขนาดใหญ่ มาแล่ ออกได้ แปดริ้ว ค าว่า “ฉะเชิ งเทรา”
เพี้ยนมาจากคาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็ นนี้ คงอาศัยเหตุ ผลทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอานาจปกครองแผ่นดินอยู่นั้น
เมืองนี้ เป็ นเมืองหนึ่ งซึ่งอยู่ในอานาจการปกครองของขอมมาก่อน พื้นที่บางส่วนของเมืองฉะเชิงเทราเป็นชุมชน
โบราณ ในสมั ยอิ ทธิ พลของอาณาจั กรลพบุ รี (ขอม) ปั จจุ บั นยั งมี ห ลั กฐานเป็ นรอยถนนขอมตั ดผ่ านอ าเภอ
พนมสารคาม ตรงไปยังอาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุ รี เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่ อ
แม่น้าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้า
เป็ นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ครั้นเรียกกันไปนานๆเสียงก็เพี้ยนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา”
เมื องที่ อยู่ บ นฝั่ งแม่ น้ าก็ พ ลอยได้ ชื่ อว่ า “ฉะเชิ งเทรา” ไปด้ ว ยแต่ ก็ มี ค วามเห็ น อื่ น ที่ แตกต่ างออกไปว่ าชื่ อ
"ฉะเชิ งเทรา" น่ าจะเพี้ ยนมาจาก "แสงเชรา" หรื อ "แซงเซา" หรื อ "แสงเซา" อั นเป็ นชื่ อเมื องที่ สมเด็ จพระบรม
ราชาธิราช เสด็จไปตี ได้ ตามที่ พระราชพงศาวดารฉบั บหลวงประเสริฐกล่ าวไว้มากกว่า และชื่ อ “ฉะเชิงเทรา”
มีต้ นเค้ามาจากหนั งสื อประชุ มพระราชนิ พนธ์ภาคปกิณกะภาค 1 ในพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว
ซึ่งมีความอ้างถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า“...ชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้าง ชื่อเขมรบ้าง เป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้าง
อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร เมืองแปดริวเป็นชื่อไทย”

ภาพ ๑ ปลาช่อนแปดริว
ความเป็ น มาของค าว่ า "แปดริ้ ว " ก็ มี เล่ าขานกั น มาหลายกระแส บ้ างก็ ว่ า ที่ ได้ ชื่ อว่ าเมื อ งแปดริ้ ว
เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้า ลาน้าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้านานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อนซึ่งเป็นปลา
น้ าจื ดรสดี ขนาดใหญ่ โตและชุกชุม เมื่ อน ามาแล่ จะต้ องแล่ ถึงแปดริ้ว หรือไม่ ก็ว่ามาจากนิ ทานพื้นบ้ านเรื่อ ง
"พระรถเมรี " เล่ าว่ายั กษ์ ฆ่ านางสิ บสองแล้ วช าแหละศพออกเป็ นชิ้ นๆ รวมแปดริ้ว ทิ้ งลอยไปตามล าน้าท่ าลาด
บางส านวนเล่าว่า ชื่อ “แปดริ้ว” ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาพูดของชาวจีน ที่เรียกเมืองนี้ว่า “แป๊ะลี้ ” หมายถึง
เมืองร้อยลี้ เหตุที่เรี ยกเช่นนี้เป็นเพราะชุมชนวัดโสธรที่ชาวจีนเดินทางมาค้าขาย อยู่ห่างจากปากอ่าวบางปะกง
ระยะทางประมาณร้ อยลี้ ส าหรั บข้ อสั นนิ ษฐานการตั้ งเมื องฉะเชิ งเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมั ยกรุงศรีอยุธยา
ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวา ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) แต่สาหรับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล
เมื่ อ พ.ศ.2136 ด้ วยชั ยภู มิ ของเมื องที่ เหมาะแก่ การท าสงครามกองโจร ท าให้ ฉะเชิ งเทราเป็ นเมื องหน้ าด่ าน
๔
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ที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 และในปี พ.ศ.2476
มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค คาว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครอง
เมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือกเป็นสถานที่
ภาคมี เขตความรั บผิ ดชอบ 8 จั งหวั ด ซึ่ งนั บเป็ นบทบาทที่ ส าคั ญทางประวั ติ ศาสตร์ การปกครองของจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา
1) ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตังและอาณาเขต
จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของประเทศ ประมาณเส้ น รุ้งที่ ๑๓ องศาเหนื อ
และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกประมาณ
๗๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข ๓๐๔ และประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓
(บางนา-ตราด) หรือประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข ๓๔ แยกเข้าหมายเลข ๓๑๔
และประมาณ ๖๑ กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และอ่าวไทย
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิป ระเทศของจั งหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ราบส่ วนใหญ่ประมาณ
1,250,000 ไร่ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 37.4 ของพื้ น ที่ จั งหวัด ทางด้ านตะวัน ตกเฉีย งใต้ สู งกว่าระดั บ น้ าทะเล
ประมาณ ๒ เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอาเภอสนามชัยเขตและอาเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่
มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ด อนซึ่ งบริ เวณที่ อ ยู่ ถั ด เข้ าไปในพื้ น ที่ แ ผ่ น ดิ น ด้ านตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ส ภาพพื้ น ที่ ราบ
ซึ่ ง เกิ ด จากการทั บ ถมของตะกอนล าน้ า พื้ น ที่ จ ะค่ อ ยๆ ลาดสู ง ขึ้ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ เหนื อ
โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเภอพนม
สารคามและอาเภอสนามชัย เขตมี ความสู งจากระดับน้ าทะเล ๓๐ - ๘๐ เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ า
บางปะกงไหลผ่านพื้น ที่อาเภอต่างๆ คื อ อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางคล้า อาเภอเมือง อาเภอบ้านโพธิ์
และออกสู่อ่าวไทยที่อาเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจาแนกลักษณะภูมิประเทศ ออกได้ ๓ เขตใหญ่ๆ คือ
๑) เขตที่ราบลุ่มแม่น้า เป็นบริเวณที่มีความสาคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเป็น
พื้นที่ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้าเพื่อการชลประทานอย่างเพียงพอ เขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าจะครอบคลุม
พื้น ที่ป ระมาณร้อยละ ๓๗.๗ของพื้นที่จังหวัด หรือประมาณ ๒,๐๔๒.๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้ นที่
อาเภอบางปะกง อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางคล้า อาเภอราชสาส์น
อาเภอคลองเขื่อ น และบางส่ ว นของอาเภอแปลงยาวและอาเภอพนมสารคาม ที่ ราบลุ่ ม แม่ น้ าบางปะกง
และสาขานี้ จ ะมี ชื่อเรีย กอี กอย่ างว่า “ที่ ร าบฉนวนไทย” ซึ่งถื อได้ว่าเป็ น เขตเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ของจังหวัด
ฉะเชิงเทราเพราะที่ราบลุ่มผืนนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการค้าที่สาคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย
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๒) เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เขตพื้นที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกและทาง
เหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ ประมาณร้อยละ ๕๑.๑ หรือ
ประมาณ ๒,๒๐๕.๖ ตารางกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอาเภอสนามชัยเขต อาเภอท่ าตะเกีย บ
และบางส่วนของอาเภอพนมสารคามและอาเภอแปลงยาวความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้าทะเลเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร
ไม่เหมาะแก่การทานา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทาไร่ ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด
๓) เขตที่ราบสูงและภูเขาเทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสิ้นสุดลง ในเขตท้องที่
ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ ๑๑.๒หรือประมาณ ๑,๑๗๔.๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขต
พื้นที่ของอาเภอสนามชัยเขต อาเภอพนมสารคาม อาเภอท่าตะเกียบและบางส่วนของอาเภอแปลงยาว
ลักษณะทางกายภาพของพืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพื้นที่ ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
พื้ นที่ ส่วนที่ ๑ เป็ นพื้ นที่ ทางทิ ศตะวันตกและทิ ศใต้ของจังหวัด ติ ดต่ อกับกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์
และอาเภอบางน้าเปรี้ยว ด้านทิศตะวันตก ได้รับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒ นา
พื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก พื้นที่ส่วนนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง การบริการและ
ที่อยู่อาศัย และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของบ้านเมืองฉะเชิงเทรา
พื้น ที่ ส่วนที่ ๒ เป็ น พื้ น ที่ ฝั่ งแม่น้าบางปะกง (พื้นที่ ตอนกลางของจังหวัด) อยู่ ในเขตพื้น ที่
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางส่วนของอาเภอบางคล้า อาเภอคลองเขื่อน อาเภอบ้านโพธิ์ซีกตะวันออก อาเภอ
บางน้ าเปรี้ ย วซีกตะวัน ออก อาเภอพนมสารคาม อาเภอราชสาส์ น อาเภอแปลงยาว อาเภอสนามชัยเขต
(บางส่วน) ส่วนใหญ่ทาการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ ขณะนี้มีเขื่อนทดน้าบางปะกง
ในท้องที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๔๓ ความจุต้นทุน ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
สาหรับอาเภอแปลงยาวจะเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
พื้นที่ส่วนที่ ๓ เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่ง ต้นน้า ลาธาร
ในปั จจุบันป่ าสงวนแห่ งชาติ แควระบม – สียัด เนื้อที่ ๗๔๖,๖๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ ก่อสร้างพัฒ นา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้าคลองสียัด ความจุ 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแล้วเสร็จต้นปี ๒๕๔๓
เป็นแหล่งน้าต้นทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปาของชุมชน
ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล
จั งหวัด ฉะเชิ งเทราอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทย ๒ ชนิ ด คื อ มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว
อิทธิพลของลมนี้จะทาให้จังหวัดประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ซึ่งทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งออกตามฤดูกาลได้ ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปก
คลุม ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงอุ ณ หภู มิ อ ากาศสู งสุ ด เฉลี่ ย ๓๕ - ๓๘ องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณฝนรวมเฉลี่ ย
๒๐๐ – ๓๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ข้าวโพดและถั่วต่างๆ
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทาให้มีฝนฟ้าคะนอง
เกือบทั่วไปและตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิ ดน้าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง โดยมีปริมาณฝน
เฉลี่ย ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การทานาและปลูกไม้ผล ฝนส่วนใหญ่ที่ตกลงมาเป็นฝน
ที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกในพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต และอาเภอท่าตะเกียบ
ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล ประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ดังนั้นจึงมีปริมาณฝนตกเพียงพอตามฤดูกาล ความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านทาให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
และมี ฟ้ าหลั ว ในตอนกลางวั น อุณ หภู มิ อากาศต่ าสุ ดเฉลี่ ย ๑๘ – ๒๑ องศาเซลเซี ยส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ ย
๕๐ – ๑๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ
อุณหภูมิ
เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในภาคตะวันออกที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน จึงมีอากาศร้อน
มากกว่าจังหวัดที่อยู่ตามชายฝั่ง และในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวกว่า โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ๒๗.๙
องศาเซลเซียส อุณ หภูมิสู งสุ ดเฉลี่ ย ๓๓.๐ องศาเซลเซียส และอุณ หภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย ๒๒.๘ องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิต่าสุดที่เคยวัดได้อยู่ที่ ๘.๘ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ส่วนอุณหภูมิสูงสุด
ที่เคยวัดได้อยู่ที่ ๔๑.๐ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
ปริมาณน้าฝนในแต่ละเดือน
ตารางที่ 1 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 – 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2560
รายการ
ฝนรวม (มิลลิเมตร)
จานวนวันฝนตก (วัน)
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)

2557
(2014)
1116.4
117
99.5

2558
(2015)
1046
99
56.5

2559
(2016)
1463.2
106
82.2

2560
(2017)
1102.2
77
101.3

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชลบุรี

สถิ ติ ข้ อ มู ล ภู มิ อ ากาศจากสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาฉะเชิ งเทรา ตั้ งอยู่ ที่ เลขที่ ๙๙ หมู่ ที่ ๔ ต าบล
ลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ และพายุห มุน เขตร้อน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม มีห ย่อมความกดอากาศทาง
ซีกโลกได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียทางทะเลอันดามันผ่านพื้นที่คาบสมุทรทางตอนใต้ไปแทนที่หย่อม
ความกดอากาศต่าทางซีกโลกเหนื อ ทาให้ เกิดลมมรสุ มตะวัน เฉี ยงใต้ พัดผ่ านทะเลและมหาสมุทร พัด พา
ความชื้น จากทะเลเข้าสู่ ฝั่ งกลายสภาพเป็ น ฝนตกในภาคพื้ นทวีป ลมมรสุ มนี้ จะทาให้ เกิดฝนตกโดยทั่ว ไป
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จากนั้น ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
พาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากภาคพื้นทวีปทางทิศเหนือเข้ามาในประเทศไทยทาให้อากาศหนาว
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และแห้งแล้งโดยทั่วไป สาหรับช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากที่สุด พบว่าจังหวัด
ฉะเชิ งเทรามี ป ริ ม าณน้ าฝนสู งสุ ด ใน ๒๔ ชั่ ว โมง ที่ เคยตรวจวัด ได้ คื อ ๑๓๐.๕ มิ ล ลิ เมตร เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีจานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย ๑๑๓ วัน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุด
ในรอบปี โดยมี ป ริ ม าณฝน ๒๕๖.๔ มิ ล ลิ เมตร และมี ค่ า การระเหยเฉลี่ ยรายเดื อนสู งสุ ดในเดื อนเมษายน
วัดได้ ๑๗๒.๑ มิลลิเมตร และจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้าฝนพบว่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยจะมีค่าผันแปร
อยู่ ร ะหว่ าง 1,027.45-1,758.71 มิ ล ลิ เมตร โดยจะตกในช่ ว งฤดู ฝ นตั้ งแต่ เดื อ นพฤษภาคม-ตุ ล าคม
ปริมาณฝนน้อยละหว่างช่วงเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม

ภาพ ๒ ทิศทางและช่วงเวลาการเกิดลมมรสุมและพายุจรที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
การปกครอง
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราแบ่ ง เขตการปกครองแบ่ ง ออกเป็ น ๑๑ อ าเภอ ๙3 ต าบล และต าบล
ในเขตเทศบาล ๒ ตาบล ๘๙๒ หมู่บ้าน ๓4 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง ๓2 เทศบาลตาบล) ๑ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ๗4 องค์การบริหารส่วนตาบล
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ภาพ 3 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

1) อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา ได้ รั บ การยกฐานะขึ้ น เป็ น อ าเภอตั้ ง แต่ พ.ศ. 2439 มี พื้ น ที่
378.663 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบางน้าเปรี้ยว ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอคลองเขื่อน
และอาเภอบางคล้า ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) ทิศตะวันตกติดต่อกับ
เขตลาดกระบั งและเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 19 ตาบล 192 หมู่บ้าน
ประกอบด้ ว ย ต าบลหน้ า เมื อ ง ต าบลคลองนครเนื่ อ งเขต ต าบลท่ า ไข่ ต าบลบ้ า นใหม่ ต าบลคลองนา
ต าบลบางตี น เป็ ด ต าบลบางไผ่ ต าบลจุ กเฌอ ต าบลบางแก้ ว ต าบลบางขวั ญ ต าบลวั งตะเคี ยน ต าบลโสธร
ตาบลบางพระ ตาบลบางกะไห ตาบลหนามแดง ตาบลคลองเปรง ตาบลคลองอุดมชลจร ตาบลคลองหลวงแพ่ ง
และตาบลบางเตย
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในเขตอาเภอเมืองฉะเชิงเทราแบ่ งออกเป็ น 1 เทศบาลเมือ ง
1 เทศบาลตาบล และ 18 องค์กรบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตาบล
นครเนื่องเขต องค์การบริหารส่วนตาบลนครเนื่องเขต องค์การปกครองบริหารส่วนตาบลท่าไข่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนา องค์การบริหารส่วนตาบลบางตีนเป็ด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางไผ่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองจุกเฌอ องค์การบริการส่วนตาบลบางแก้ว องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางขวัญ องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร องค์กรบริหารส่วน
ตาบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะไห องค์การบริหารส่วนตาบลหนามแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเปรง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองอุ ด มชลจร องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคลองหลวงแพ่ ง
และองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
2) อ้าเภอบางคล้า
อ าเภอคลองบางคล้ า จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2438 จนถึ ง วั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2446
ได้ประกาศยุบอาเภอหัวไทรรวมกับอาเภอบางคล้า มีพื้นที่ 227.890 ตารางเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอ
บ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอราชสาส์น และอาเภอแปลงยาว ทิศใต้ติดต่อกับ
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อาเภอแปลงยาว และอาเภอบ้ านโพธิ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอคลองเขื่อน
เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 9 ตาบล 56 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลบางคล้า ตาบลปากน้า ตาบลบางสวน
ตาบลบางกระเจ็ด ตาบลท่าทองหลาง ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดเหนือ ตาบลเสม็ดใต้ และตาบลหัวไทร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอบางคล้ า แบ่ ง ออกเป็ น 2 เทศบาลต าบล
7 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตาบลบางคล้า เทศบาลตาบลปากน้า องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านสวน องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ็ด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทองหลาง องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลสาวชะโงก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสม็ ด เหนื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสม็ ด ใต้
และองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไทร
3) อ้าเภอบางน้าเปรียว
อ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2448 มี พื้ น ที่ 498.659 ตารางกิ โ ลเมตร
ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภ อองค รั ก ษ์ (จั ง หวั ด นครนายก) ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ กั บ อ าเภ อบ้ า นสร้ า ง
(จั งหวัด ปราจี น บุ รี) และอาเภอคลองเขื่อ น ทิศ ใต้ ติดต่ อกับ อาเภอเมือ งฉะเชิงเทรา ทิ ศตะวัน ตกติด ต่อกั บ
เขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) และอาเภอลาลูกกา (จังหวัดปทุมธานี ) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็ น
10 ต าบล 148 หมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว ย ต าบลดอนฉิ ม พลี ต าบลบางขนาก ต าบลบางน้ าเปรี้ ย ว
ตาบลโพรงอากาศ ตาบลศาลาแดง ตาบลดอนเกาะกา ตาบลสิ งโตทอง ตาบลหมอนทอง ตาบลบึงน้ารักษ์
และตาบลโยธะกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางน้าเปรี้ยว แบ่งออกเป็น 6 เทศบาลตาบล 8
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตาบลดอนฉิมพลี องค์การบริหารส่วนตาบลดอนฉิมพลี
เทศบาลตาบลบางขนาก เทศบาลตาบลคลองแสนแสบ เทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนตาบล
บางน้าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนตาบลโพรงอากาศ เทศบาลตาบลศาลาแดง องค์การบริหารส่วนศาลาแดง
เทศบาลดอนเกาะกา องค์การบริหารส่วนตาบลสิงโตทอง องค์การบริหารส่ว นตาบลหมอนทอง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ และองค์การบริหารส่วนตาบลโยธะกา
4) อ้าเภอบางปะกง
อ าเภอบางปะกง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2450 มี พื้ น ที่ 257.893 ตารางกิ โ ลเมตร
ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอพานทอง (จังหวัดชลบุรี)
ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอเมื อ งชลบุ รี (จั ง หวั ด ชลบุ รี ) และอ่ า วไทย ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อกั บ อ าเภอบางบ่ อ
(จังหวัดสมุทรปราการ)เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 12 ตาบล 107 หมู่บ้าน ประกอบด้ วย ตาบลท่าข้าม
ตาบลพิ มพา ตาบลท่าสะอ้าน ตาบลหอมศีล ตาบลบางปะกง ตาบลบางวัว ตาบลบางสมัคร ตาบลบางเกลื อ
ตาบลบางผึ้ง ตาบลสองคลอง ตาบลหนองจอก และตาบลเขาดิน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในเขตอาเภอบางปะกง แบ่ งออกเป็ น 10 เทศบาลต าบล 6
องค์การบริห ารส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลท่าข้าม เทศบาลตาบลพิมพา เทศบาลตาบลท่าสะอ้าน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอ้าน เทศบาลตาบลหอมศีล องค์การบริหารส่วนตาบลหอมศีล เทศบาลตาบล
บางปะกง เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลตาบลบางวัว เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์
เทศบาลตาบลบางสมัคร องค์การบริหารส่วนตาบลบางเกลือ เทศบาลตาบลบางผึ้ง องค์การบริหารส่วนตาบล
สองคลอง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
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5) อ้าเภอบ้านโพธิ์
อาเภอบ้านโพธิ์ จัดตั้งขึ้นเป็นอาเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2447 มีพื้นที่ 217.593
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอบางคล้า และอาเภอ
แปลงยาว ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอพนัสนิคม อาเภอพานทอง (จังหวัดชลบุรี) และอาเภอบางปะกง ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อาเภอบางปะกง และอาเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุท รปราการ) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 17
ต าบล 73 หมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว ย ต าบลเทพราช ต าบลเกาะไร่ ต าบลบ้ า นโพธิ์ ต าบลลาดขวาง
ตาบลแสนภูดาษ ตาบลคลองขุด ตาบลคลองบ้านโพธิ์ ตาบลบางซ่อน ตาบลคลองประเวศ ตาบลดอนทราย
ต าบลหนองตี น นก ต าบลหนองบั ว ต าบลท่ าพลั บ ต าบลบางกรู ด ต าบลแหลมประดู่ ต าบลสนามจัน ทร์
และตาบลสิบเอ็ดศอก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอบ้ า นโพธิ์ แบ่ ง ออกเป็ น 4 เทศบาลต าบล
12 องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลตาบลเทพราช เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตาบล
ลาดขวาง เทศบาลตาบลแสนภูดาษ องค์การบริห ารส่วนตาบลเทพราช องค์การบริห ารส่ วนตาบลเกาะไร่
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลคลองขุด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคลองบ้ านโพธิ์ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
คลองประเวศ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตีนนก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตาบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมประดู่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสนามจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตาบลสิบเอ็ดศอก
6) อ้าเภอพนมสารคาม
อ าเภอพนมสารคาม เดิ ม คื อ เมื อ งพนมสารคาม ก่ อ นที่ จ ะถู ก ลดฐานะเป็ น อ าเภอ
มี พื้ น ที่ 550.000 ตารางกิ โ ลเมตร ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอบ้ า นสร้ า ง และอ าเภอศรี ม โหสถ
(จั งหวัดปราจีน บุ รี)ทิศตะวัน ออกติดต่อกับอาเภอศรีมหาโพธิ (จังหวั ดปราจีนบุรี) และอาเภอสนามชัยเขต
ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอสนามชั ย เขตและอ าเภอแปลงยาว ส่ ว นทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอราชสาส์ น
แบ่ งออกเป็ น 8 ตาบล 87 หมู่บ้ าน ประกอบด้วย ตาบลเกาะขนุน ตาบลเขาหิ นซ้อน ตาบลพนมสารคาม
ตาบลบ้านซ่อง ตาบลท่าถ่าน ตาบลหนองยาว ตาบลหนองแหน และตาบลเมืองเก่า
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอพนมสารคาม แบ่ งออกเป็ น 5 เทศบาลต าบล
6 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ประกอบด้ ว ย เทศบาลต าบลเกาะขนุ น เทศบาลต าบลเขาหิ น ซ้ อ น
เทศบาลตาบลพนมสารคาม เทศบาลตาบลบ้านซ่อง เทศบาลตาบลท่าถ่าน องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะขนุน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาหินซ้อน องค์การบริหารส่วนตาบลพนมสารคาม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน และองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
7) อ้าเภอสนามชัยเขต
อาเภอสนามชัยเขต เดิมมีฐานะเป็นเมือง ชื่อว่า เมืองสนามไชยเขตร จนกระทั่งปี พ.ศ.2344
ได้ตั้งเป็ น กิ่งอาเภอสนามไชยเขตร ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับอาเภอพนมสารคาม ในปี พ.ศ.2454 และในปี
พ.ศ.2509 ได้ยกฐานะเป็น “กิ่งอาเภอสนามชัยเขต” จนกระทั่ง พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สนามชั ยเขต
มีพื้นที่ 1,666.000 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) และอาเภอ
กบิ น ทร์ บุ รี (จั งหวัดปราจี น บุ รี) ทิศตะวัน ออกติดต่อกับ อาเภอกบิ นทร์บุ รี (จังหวัดปราจีนบุ รี) และอาเภอ
เขาฉกรรจ์ (จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ และอาเภอแปลงยาว ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับ
อาเภอแปลงยาว และอาเภอพนมสารคาม แบ่งออกเป็น 4 ตาบล 70 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลคู้ยายหมี
ตาบลท่ากระดาน ตาบลทุ่งพระยา และตาบลลาดกระทิง
๑๑
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องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอสนามชั ย เขต แบ่ ง ออกเป็ น 1 เทศบาลต าบล
4 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ประกอบด้ ว ย เทศบาลสนามชั ย เขต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู้ ย ายหมี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระดาน องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระยา และองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
8) อ้าเภอแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุล าคม 2521 มีพื้นที่ 237.230 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบางคล้า อาเภอราชสาส์น และอาเภอพนมสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอ
สนามชัยเขต ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ และอาเภอเกาะจันทร์ (จังหวัดชลบุรี) ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อาเภอพนั สนิ คม (จังหวัดชลบุ รี) อาเภอบ้ านโพธิ์ และอาเภอบางคล้ า แบ่งออกเป็น 4 ตาบล 48 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย ตาบลแปลงยาว ตาบลวังเย็น ตาบลหัวสาโรง และตาบลหนองไม้แก่น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอแปลงยาว แบ่ งออกเป็ น 4 เทศบาลต าบล 3
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลตาบลแปลงยาว เทศบาลตาบลทุ่งสะเดา เทศบาลตาบลวังเย็น
เทศบาลตาบลหัวสาโรง องค์การบริหารส่วนตาบลแปลงยาว องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง และองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไม้แก่น
9) อ้าเภอราชสาส์น
อาเภอราชสาส์น ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอาเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 และได้รับ
การยกฐานะเป็นอาเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2537 มีพื้นที่ 134.900 ตารากิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อาเภอบ้ านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอพนมสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับ
อาเภอแปลงยาว และอาเภอบางคล้า ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 3 ตาบล 31 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย ตาบลบางคา ตาบลเมืองใหม่ และตาบลดงน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอราชสาส์น แบ่งออกเป็น 3 องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลบางคา องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองใหม่ และองค์การบริหารส่วน
ตาบลดงน้อย
10) อ้าเภอท่าตะเกียบ
อ าเภอท่ า ตะเกี ย บ เดิ ม ตั้ งขึ้ น เป็ น กิ่ ง อ าเภอท่ า ตะเกี ย บ เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2534
และได้ รั บ การยกฐานะเป็ น อ าเภอท่ าตะเกี ย บ เมื่ อ ปี พ.ศ.2539 มี พื้ น ที่ 1,054.721 ตารางกิ โลเมตร
ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอสนามชัยเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอเขาฉกรรจ์ อาเภอวังน้าเย็นและอาเภอ
วั งสมบู ร ณ์ (จั งหวั ด สระแก้ ว ) ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอแก่ งหางแมว (จั งหวั ด จั น ทบุ รี ) และอ าเภอบ่ อ ทอง
(จังหวัดชลบุรี) ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอบ่อทอง อาเภอเกาะจันทร์ (จั งหวัดชลบุรี) และอาเภอแปลงยาว
แบ่งออกเป็น 2 ตาบล 47 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลท่าตะเกียบ และตาบลคลองตะเกรา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าตะเกียบ แบ่งออกเป็น 2 องค์การบริหารส่วน
ตาบล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองตะเกรา
11) อ้าเภอคลองเขื่อน
อ าเภอคลองเขื่ อ น ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2536 มี พื้ น ที่ 127,400
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอบางคล้า ทิศใต้ติดต่อกั บอาเภอบางคล้า และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อาเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา และอ าเภอบางน้ าเปรี้ย ว เขตการปกครองแบ่ งออกเป็ น 5 ตาบล 32 หมู่ บ้ าน
ประกอบด้วย ตาบลก้อนแก้ว ตาบลคลองเขื่อน ตาบลบางเล่า ตาบลบางโรง และตาบลบางตลาด
๑๒
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอคลองเขื่อน แบ่งออกเป็น 5 องค์การบริหารส่วน
ตาบล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลก้อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขื่อน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเล่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางโรง และองค์การบริหารส่วนตาบลบางตลาด
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ้าเภอ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอบางคล้า
อาเภอแปลงยาว
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
อาเภอบางปะกง
อาเภอบ้านโพธิ์
อาเภอพนมสารคาม
อาเภอราชสาส์น
อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอท่าตะเกียบ
อาเภอคลองเขื่อน
รวม

ต้าบล
(ปกครองท้องที่)
๑๘
๘
๔
๑๐
๑๒
๑๗
๘
๓
๔
๒
๕
๙๑

เขตการปกครอง
ต้าบล
หมู่บ้าน
(ในเขตเทศบาล)
๑
๑๙๒
๑
๕๖
๔๘
๑๔๘
๑๐๘
๗๓
๘๗
๓๑
๗๐
๔๗
๓๒
๒
๘๙๒

เทศบาล

อบต.

๒
๒
๔
6
๑๐
๔
5
๑
๓4

๑๘
๗
๓
8
๖
๑๒
6
๓
๔
๒
๕
๗4

ตารางที่ 3 ข้อมูลประชากรปี พ.ศ. 2561
จังหวัด/อ้าเภอ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอบางคล้า
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
อาเภอบางปะกง
อาเภอบ้านโพธิ์
อาเภอพนมสารคาม
อาเภอราชสาส์น
อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอแปลงยาว
อาเภอท่าตะเกียบ
อาเภอคลองเขื่อน

ชาย

หญิง

รวม

349,706
77,346
21,972
43,817
44,498
25,493
40,157
6,281
37,399
22,834
23,580
6,329

363,554
82,661
23,700
44,452
46,808
27,122
42,547
6,489
37,356
22,757
23,046
6,616

713,260

160,007
45,672
88,269
91,306
52,615
82,704
12,770
74,755
45,591
46,626
12,945

จ้านวนบ้าน
286,027
68,192
18,688
25,439
48,414
20,291
35,294
4,393
24,205
20,899
16,083
4,129

จานวนประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 713,260 คน แยกเป็นชาย 349,706 คน
เป็นหญิง 363,554 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 286,027 ครัวเรือน
ที่มา : ที่ทาการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงสร้างประชากรของจังหวัด
ตารางที่ 4 แสดงโครงสร้างประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทราปี พ.ศ. 2555-2558
2554
2555
(2011)
(2012)
0-19 ปี 180,834 179,914
20-39 ปี 211,806 211,319
40-59 ปี 191,367 195,485
60-79 ปี 75,847
78,341
80-100 ปีขึ้นไป 13,435
14,168
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2556
(2013)
179,288
211,603
179,481
83,943
16,846

2557
(2014)
167,666
198,654
200,939
86,938
17,569

2558
(2015)
174,421
209,660
203,146
87,824
17,588

2559
(2016)
171,993
209,085
206,872
90,175
18,139

จากข้อมูลโครงสร้างประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทราปี พ.ศ. 2554-2559 จะเห็ นได้ ว่าแนวโน้ม
โครงสร้างประชากรของจังหวัดกาลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ประชากรในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปกาลังเพิ่มขึ้น
แบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ประชากรในวัยแรงงานกาลังลดลง ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราการเพิ่มที่ลดลง

ภาพ 4 โครงสร้างประชากร
ด้านแรงงาน
ปี 2557 มีกาลังแรงงาน จานวน 431,613 คน ปี 2558 มีกาลังแรงงาน จานวน 431,111 คน
และปี 2559 มีกาลังแรงงาน จานวน 434,042 คน ปี 2560 มีกาลังแรงงาน จานวน 432,745 คน และปี
2561 จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 665,427 คน โดยเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
รวม 431,387 คน และผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 234,040 คน ผู้มีงานทาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
429,136 คน (ร้อยละ 99.48) ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน ทางานในภาคเกษตร จานวน 92,199 คน (ร้อยละ
21.48) ทางานนอกภาคเกษตร จ านวน 336,937 คน (ร้อยละ 78.52) โดยทางานในสาขาการผลิ ต จานวน
156,372 คน (ร้อยละ 36.44) รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จานวน
50,026 คน (ร้อยละ 11.66) และผู้มีงานทาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 97,735 คน
(ร้อยละ 22.77) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จานวน 93,684 คน (ร้อยละ 21.83)
การว่างงานจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา มี ผู้ ว่างงาน จ านวน 2,251 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 0.52 แยกเป็ น
ชาย จานวน 2,055 คน (ร้อยละ 91.29) หญิง จานวน 196 คน (ร้อยละ 8.71)
ที่มา: ส้านักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๔

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

อัตราการว่างงาน
จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่ต่าเพียงร้อยละ 0.9
(ปี 2559) ซึ่งแสดงถึงภาวการณ์มีงานทาที่ดีของประชาชนในจังหวัด
ตารางที่ 5 แสดงอัตราการว่างงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วย : ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
1.4
2.4
1.7
1.1
1.4
1.1
1.0
1.5
0.9
1.7
1.2
1.3
0.7
0.9
1.0
0.7
1.0
0.7
1.5
1.9
1.5
0.9
1.1
1.1
0.9
1.3
0.9

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แรงงานต่ า งด้ า ว จากข้ อ มู ล ส านั ก บริ ห ารแรงงานต่ า งด้ า ว ณ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2560
พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 25,982 คน เป็นเพศชาย 15,599 คน และเพศหญิง
10,383 คน ประกอบด้วย
1) แรงงานต่ างด้ าวตามมาตรา 9 ประเภททั่ ว ไป 568 คน ประเภทพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ เดิ ม
11,516 คน เป็นชาวเมียนมา 6,775 คน ชาวลาว 507 คน และชาวกัมพูชา 4,234 คน และประเภท
นาเข้าตาม MOU 13,173 คน เป็นชาวเมียนมา 4,965 คน ชาวลาว 868 คน และชาวกัมพูชา 7,340 คน
2) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน 557 คน
3) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้าน้อยมีจานวน 178 คน
ข้อมูลส้ารวจประชากรแฝง จากสานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2558 พบว่าประชากรแฝง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีจานวน 201,699 คน ประชากรแฝงส่ วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 25 -39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 41.89 ของประชากรแฝงทั้งหมด และคาดการณ์ว่าประชากรแฝงในปี พ.ศ.2560 จังหวัดฉะเชิงเทรา
น่าจะมีประชากรแฝงประมาณ 204,286 คน
ทั้งนี้ จากข้อมูล ประชากรจะเห็ นว่ามีจานวนประชากรแฝงในระดับสู งมาก ส่ วนหนึ่งเกิดจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรามีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ตั้ง ของแหล่งงานขนาดใหญ่ ที่ให้มีแรงงาน
ย้ายเข้ามาทางานจานวนมาก ทาให้แรงงานที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่ ประกอบกับจากการ
คาดการณ์จะเกิดการจ้างงานและมีประชากรแฝงจะเพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโครงการพัฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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2) ข้อมูลเศรษฐกิจ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในภูมิภาค
และกรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในจั งหวัด ผลผลิ ตที่ส ร้ างชื่อเสี ย งให้ แก่จั งหวัด ในด้านพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลั ง อ้อยโรงงาน มะพร้าว
มะม่วง และหมาก เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ และสุกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมากที่สุดของประเทศ ไก่เนื้อ
เป็ด และโคเนื้อ ด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า อาทิเช่น กุ้งกุลาดา ปลาน้าจืด ปลาน้ากร่อย และกิจการ
ประมงทะเล ส าหรับ ในด้านอุต สาหกรรมนั บ ว่าศัก ยภาพค่อ นข้างสู ง มี นั กลงทุ น ให้ ความสนใจลงทุ น มาก
มีการเคลื่ อนย้ายฐานการผลิ ตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,600 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ พลาสติก
และผลิ ตภัณ ฑ์จ ากไม้ ฯลฯ โรงงานส่ วนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอบางปะกง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอ
พนมสารคาม อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอแปลงยาว ตามลาดับ มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจั ง หวั ด ต่ อ คนเท่ า กั บ 433,400 บาทต่ อ ปี เป็ น อั น ดั บ ที่ 5 ของประเทศ และเป็ นอั น ดั บ 3
ของภาคตะวัน ออกโดยรายได้ส่ วนใหญ่ ขึ้น อยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูล ค่ารวม 231,100 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 67.79ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายได้ประชากร
เศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด ขึ้ น อยู่ กั บ ผลผลิ ต ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม โครงสร้ า งรายได้
ประกอบด้วยการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วงการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเครื่องจักร การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก จากข้อมูล
ของส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ปี 2559 ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีผ ลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ต่อคนต่อปี เท่ากับ 433,400 บาท และจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสั ง คมของครั ว เรื อ น พ.ศ. 2560 ของส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ร ายได้ เฉลี่ ย ประมาณ
26,062 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 21,437 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน
ตารางที่ 6 แสดงรายได้ รายจ่ายและหนีสินต่อครัวเรือนของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

2550
20,665
16,231
151,114

2552
21,252
19,009
95,398

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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2554
23,031
17,958
102,745

หน่วย : บาท
2556
2558
2560
34,548 27,555 26,062
26,071 21,783 21,437
217,298 224,259 272,016
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รายได้จากการจัดเก็บภาษี
รายได้ จ ากการจั ด เก็ บ เงิน ภาษี ข องกรมสรรพากรพื้ น ที่ ฉ ะเชิ งเทรา จ าแนกตามประเภทภาษี
ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558-2561 จะเห็ น ได้ ว่ า รายได้ จ ากภาษี ข องจั งหวั ด ฉะเชิ ง เทราส่ ว นใหญ่
มาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล รองลงมาคือภาษีมูลค่าเพิ่มรายละเอียดแสดงดังตาราง
ตารางที่ 7 ผลการจัดเก็บภาษีอากรปีงบประมาณ 2558 - 2561 (รวมผลจัดเก็บทางอินเทอร์เน็ต)
ของส้านักงานสรรพากรพืนที่ฉะเชิงเทรา
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
รายได้อื่นๆ
รวมทุกประเภทภาษี

2558
2,479.660
5,425.711
4,078.588
321.376
113.349
3.414
12,422.098

ปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
2559
2560
2,691.984
2,281.307
5,858.752
4,082.492
4,353.493
3,627.493
370.254
303.746
107.076
89.140
3.914
3.582
13,385.473
10,387.759

2561
2,273.064
5,557.847
4,335.503
459.130
134.933
3.718
12,764.195

ที่มา : สานักงานสรรพากรพื้นทีฉ่ ะเชิงเทรา
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 –กรกฏาคม 2561

ด้านเกษตรกรรม
ทรัพยากรดินและการเกษตร
กลุ่มชุดดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการจัดหมวดหมู่ดิน ตามลักษณะและสมบัติดินจากปัจจัย
การเกิด และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ที่ ค ล้ ายคลึ งกั น ซึ่งทรัพ ยากรดิน ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประกอบด้ ว ย
กลุ่มชุดดิน เช่น กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม เช่น ดินเหนียว ดิ นเปรี้ยว ดินเลนเค็มทะเล และอื่น ๆ ส่วนพืชที่ปลูก
ส่วนใหญ่ 3 อันดับแรกจะเป็นข้าวนาปี มันสาปะหลัง ข้าวนาปรัง ตามลาดับสาหรับข้อมูลลักษณะกลุ่มชุดดิน
ที่สาคัญของแต่ละอาเภอมีรายละเอียดดังนี้ (สานักพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
1) อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 4 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน
ที่ 3 พบในพื้ น ที่ตาบลคลองหลวงแพ่ง ตาบลอุดมชลจร ตาบลคลองเปรง ตาบลหนามแดง ตาบลบางเตย
ตาบลคลองนครเนื่ องเขต ต าบลบางกะไห ต าบลวังตะเคี ยน ตาบลท่ าไข่ ตาบลบางพระ ต าบลหน้ าเมือ ง
ต าบลบางขวั ญ และต าบลคลองนา เป็ น ชุ ด ดิ น ที่ มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ ปลู ก ข้ า ว 2) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 8
พบในพื้นที่ ตาบลหน้าเมือง ตาบลบางแก้ว ตาบลบ้านใหม่ ตาบลบางตีนเป็ด ตาบลคลองนา ตาบลบางไผ่
ตาบลคลองจุกเฌอ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน
เงาะ ยู ค าลิ ป ตั ส ยางพ ารา และมะม่ ว ง 3) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 2 พบในพื้ น ที่ ต าบลคลองหลวงแพ่ ง
ตาบลคลองอุดมชลจร และตาบลคลองเปรง เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกข้าว
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2) อ้าเภอบางคล้า
พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 5 ชุด และมีชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน
ที่ 8 พบในพื้ น ที่ ต าบลปากน้ า ต าบลบางคล้ า ต าบลบางสวน และต าบลสาวชะโงก เป็ น ชุด ดิ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมสาหรับปลูกข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อ ย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง 2) กลุ่มชุด
ดินที่ 2 พบในพื้นที่ตาบลบางกระเจ็ด ตาบลหัวไทร ตาบลเสม็ดเหนือ ตาบลท่าทองหลาง และตาบลเสม็ดใต้
เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกข้าว และ 3) กลุ่มชุดดินที่ 3 พบในพื้นที่ตาบลบางกระเจ็ด ตาบลหัวไทร
ตาบลเสม็ดเหนือ และตาบลเสม็ดใต้ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว
3) อ้าเภอบางน้าเปรียว
พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 6 ชุด และมีชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุด
ดิน ที่ 2/3 พบในพื้นที่ตาบลบึ งน้ ารักษ์ ตาบลดอนฉิมพลี ตาบลเกาะกา ตาบลสิ งโตทอง ตาบลหมอนทอง
และตาบลบางน้าเปรี้ยว เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่ 2/11 พบในพื้นที่
ตาบลดอนเกาะกา ต าบลสิ งโตทอง ต าบลหมอนทอง ต าบลโยธะกา ต าบลบางขนาก ตาบลโพรงอากาศ
และตาบลบึงน้ารักษ์ เป็นชุดดิ นที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 2 พบในพื้นที่บึงน้ารักษ์
ตาบลดอนฉิมพลี ตาบลศาลาแดง ตาบลบางน้าเปรี้ยว และตาบลโยธะกา และตาบลบางขนาก เป็นชุดดินที่มี
ความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว
4) อ้าเภอบางปะกง
พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 5 ชุด และมีชุดที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน
ที่ 3 พบในพื้นที่ตาบลพิมพา ตาบลหนองจอก ตาบลบางเกลือ ตาบลบางสมัคร ตาบลบางวัว ตาบลท่าสะอ้าน
และตาบลบางผึ้ง เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่ 13 พบในพื้นที่ตาบลบางปะกง
และตาบลท่าข้าม เป็นชุดดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับปลูกพืช เนื่องจากมีปัญหาน้าท่วมทาให้พืชเสียหายในฤดูฝน
และมีปัญหาดินมีเกลือหรือดินเค็ม 3) กลุ่มชุดดินที่ 16 พบในพื้นที่ตาบลบางผึ้ง และตาบลท่าข้าม เป็นชุดดินที่
มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว
5) อ้าเภอบ้านโพธิ์
พบชุดดินรวมทั้งหมด 8 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดินที่ 3
พบในพื้นที่ตาบลเทพราช ตาบลลาดขวาง ตาบลแสนภูดาษ ตาบลสนามจันทร์ ตาบลท่าพลับ ตาบลบ้านโพธิ์
ตาบลคลองบ้านโพธิ์ ตาบลบางซ่อน ตาบลดอนทราย และตาบลหนองตีนนก เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสม
ในการปลูกข้าว 2) กลุ่มดินที่ 11 อยู่ในพื้นที่ตาบลดอนทราย ตาบลหนองบัว ตาบลหนองตีนนก และตาบล
สิบเอ็ดศอก มีความเหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 2 อยู่ในพื้นที่ตาบลคลองขุด ตาบลสิบเอ็ดศอก
และตาบลแหลมประดู่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว
6) อ้าเภอพนมสารคาม
พบชุดดินรวมทั้งหมด 22 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดินที่ 35B
พบในพื้นที่ตาบลท่าถ่าน ตาบลเกาะขนุน ตาบลบ้านซ่อง ตาบลเข้าหินซ้อน และตาบลหนองแหน เป็นชุดดินที่มี
ความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวโพด มัน สาปะหลั ง สับปะรด อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และ
มะม่วง 2) กลุ่มชุดดินที่ 2 พบในพื้นที่ตาบลหนองยาว ตาบลบ้านซ่อง ตาบลท่าถ่าน ตาบลพนมสารคาม ตาบล
บ้านเก่า และตาบลหนองแหน มีความเหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดิ นที่ 35 พบในพื้นที่ตาบล
หนองยาว ตาบลบ้านซ่อง ตาบลเขาหินซ้อน และตาบลหนองแหน เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูก
ข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง
๑๘
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7) อ้าเภอสนามชัยเขต
พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 31 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุด
ดินที่ 46 พบในพื้น ที่ตาบลลาดกระทิง ตาบลคู้ยายหมี ตาบลท่ากระดาน และตาบลทุ่งพระยา เป็นชุดดิน
ที่เหมาะสมสาหรับปลูกสับปะรด และยูคาลิปตัส 2) กลุ่มชุดดินที่ 46B พบในพื้นที่ตาบลลาดกระทิง และตาบล
ทุ่งพระยา เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกสับปะรดและยูคาลิปตัส 3) กลุ่มชุดดินที่ 25 พบในพื้นที่ตาบล
ท่ากระดาน และตาบลทุ่งพระยา เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกข้าว
8) อ้าเภอแปลงยาว
พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 15 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุด
ดิน ที่ 46B พบในพื้ น ที่ ตาบลหั ว ส าโรง ตาบลแปลงยาว ตาบลวังเย็น และต าบลหนองไม้แ ก่น เป็ น ชุดดิ น
ที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกยูคาลิปตัส และยางพารา 2) กลุ่มชุดดินที่ 43/24 พบในพื้นที่ตาบลวังเย็น
และตาบลหนองไม้แก่น เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกยู คาลิปตัสและสับปะรด 3) กลุ่มชุดดินที่ 18
พบในพื้นที่ตาบลแปลงยาว และตาบลวังเย็น เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว และอ้อย
9) อ้าเภอราชสาส์น
พบชุดดินรวมทั้งหมด 8 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดินที่ 2
พบในพื้น ที่ตาบลดงน้ อย ตาบลบางคา และตาบลเมืองใหม่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลู กข้าว
2) กลุ่มชุดดินที่ 11 พบในพื้นที่ตาบลดงน้อย ตาบลบางคา และตาบลเมืองใหม่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสม
สาหรับปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 8 พบในพื้นที่ตาบลบางคา และตาบลเมืองใหม่ เป็นชุดดิ นที่มีความเหมาะสม
สาหรับข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง
10) อ้าเภอท่าตะเกียบ
พบชุดดิน รวมทั้ งหมด 32 ชุด และชุดดิน ที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน
ที่ 46B พบในพื้นที่ตาบลท่าตะเกียบและตาบลคลองตะเกรา เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกสับปะรด ยูคา
ลิปตัสและยางพารา 2) กลุ่มชุดดิน ที่ 46 พบในพื้นที่ตาบลท่าตะเกียบ เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลู ก
สั บ ปะรด และยู ค าลิ ป ตั ส 3) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 36B พบในพื้ น ที่ ต าบลท่ า ตะเกี ย บและต าบลคลองตะเกรา
เป็นชุดดินที่เหมาะสมสาหรับปลูกอ้อย และยูคาลิปตัส
11) อ้าเภอคลองเขื่อน
พบชุด ดิ น รวมทั้ งหมด 4 ชุ ด และชุ ด ดิ น ที่ พ บมาก 3 อัน ดั บ แรก ได้ แก่ 1) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น
ที่ 2/11 พบในพื้นที่ตาบลบางโรง ตาบลก้อนแก้ว ตาบลคลองเขื่อน และตาบลบางตลาด เป็นชุดดินที่มีความ
เหมาะสมสาหรับปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่ 3 พบในพื้นที่ตาบลบางโรง ตาบลก้อนแก้ว และตาบลคลองเขื่อน
เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 8 พบในพื้นที่ตาบลบางโรง ตาบลคลองเขื่อน
ตาบลบางตลาด และตาบลบางเล่า เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลู กข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรด
อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจานวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ๖3,738 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด
1,913,580 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด 1,700,253.95 ไร่ ผลผลิ ตรวมทั้งหมด 7,345,623 ไร่ โดยอาเภอ
ที่ เพาะปลู กพื ช สู งสุ ด ๓ อั น ดั บ ได้ แก่ อ าเภอสนามชั ย เขต อ าเภอท่ าตะเกี ย บ และอ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว
ตามลาดับ (ข้อมูลการผลิต 1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
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ภาพ 5 ผลผลิตทางการเกษตร
ตารางที่ 8 ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560/2561
ข้อมูลการผลิต 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561
ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561

ชนิดพืช
ข้าวนาปี*60/61
ข้าวนาปรัง*60
ข้าวเหนียวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์*60/61

มันสาปะหลัง *60
อ้อยโรงงาน
สับปะรดโรงงาน*60

ยางพารา*60
มะม่วง
มะพร้าวอ่อน
มะพร้าวแก่
หมาก
ปาล์มน้ามัน*60
ไม้เศรษฐกิจ (สน+ยูคาฯ)

กะเพรา
โหระพา
สะระแหน่
ข่า
ตะไคร้
ชะอม
ข้าวโพดหวาน
ไผ่ตง
มะนาว

รวม
พืนที่เก็บเกี่ยว
พืนที่ปลูก (ไร่)
(ไร่)
625,415.00
392,074.00
3,946.00
1,689.00
213,994.00
9,258.00
9,582.00
201,516.00
27,210.25
12,994.00
8,657.00
7,768.00
27,587.00
277,897.75
26.00
6.00
24.00
1,669.00
2,671.00
546.00
25.00
1,284.00
632.00

611,254.00
390,592.00
3,946.00
1,562.00
211,901.00
9,258.00
9,497.00
167,422.00
24,960.25
13,629.00
6,349.00
7,763.00
22,498.00
213,732.00
26.00
6.00
24.00
1,669.00
2,671.00
546.00
25.00
1,284.00
198.00

เกษตรกร
(ราย)
26,255.00
16,111.00
1,032.00
132.00
10,687.00
179.00
512.00
8,281.00
7,738.00
4,654.00
5,495.00
1,510.00
1,164.00
5,017.00
36.00
6.00
12.00
1,373.00
2,331.00
178.00
20.00
131.00
721.00

๒๐

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
650.79
717.74
455.22
725.67
3,368.53
5,042.61
4,618.51
182.68
857.38
899.38
693.11
1,010.44
2,196.22
26,828.81
853.85
700.00
856.00
1,371.24
1,148.37
359.00
650.00
2,250.00
887.32

ผลผลิตรวม
(ตัน)
397,801.00
280,342.00
1,796.00
1,134.00
713,794.00
52,428.00
43,862.00
30,585.00
21,409.00
12,258.00
4,401.00
7,844.00
49,410.00
5,734.18
22.00
4.00
21.00
2,289.00
3,067.00
196.00
16.00
983.00
176.00

ราคา(บาท/
กก.)
9.02
7.49
10.00
6.80
2.03
4.75
10.52
49.33
23.73
9.39
8.78
17.75
3.79
167.30
22.50
25.00
83.50
30.00
12.60
35.00
10.00
7.00
40.00

มูลค่า
(ล้านบาท)
3,587.44
2,100.01
17.96
7.71
1,445.43
248.77
461.21
1,508.85
507.77
115.09
28.63
139.23
187.32
959,346.78
0.50
0.11
1.72
68.66
38.65
6.86
0.16
6.88
7.03

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ชนิดพืช
พลู
คะน้า
กวางตุ้ง
ผักชีฝรั่ง
ผักชี

รวม
พืนที่เก็บเกี่ยว
พืนที่ปลูก (ไร่)
(ไร่)
164.00
191.00
170.50
140.00
74.00

164.00
191.00
169.00
140.00
74.00

เกษตรกร
(ราย)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

57.00
175.00
174.00
124.00
44.00

830.18
487.00
1,066.51
1,000.00
1,167.00

ผลผลิตรวม
(ตัน)

ราคา(บาท/
กก.)

136.00
181.00
180.00
140.00
86.00

มูลค่า
(ล้านบาท)

26.67
21.67
17.00
50.00
110.00

หมายเหตุ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์* : ปลูก 1 มีนาคม ๒๕60 ถึง 31 ตุลาคม ๒๕60
: พื้นที่ปลูกข้าว จะเกินพื้นที่จริง เนื่องจากทานาเฉลี่ย 2 ปี ต่อ 5 ครั้ง
* หมายถึง ข้อมูลเอกภาพที่ได้จากการประชุมร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

ข้อมูลเชิงสถิติที่ส้าคัญเชิงพืนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้น ที่ป ระมาณ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่
การใช้ป ระโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 2,433,075 ไร่ และพื้นที่นอกการเกษตร
ประมาณ 911,300 ไร่ (ปี 2560)
ตารางที่ 9 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทเนือที่ (ไร่)

2559/2560

พืนทีท่ ังหมด
พื้นที่ป่าไม้
พื้นทีเ่ กษตรกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรม
พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่น้า
พื้นที่เบ็ดเตล็ด

3,344,375.00
442,593.75
2,433,075.00
42,350.00
219,237.50
96,100.00
111,025.00

ร้อยละ
13.23
72.75
1.27
6.56
2.87
3.32

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการประมง
จังหวัดฉะเชิงเทรามีการทาประมงทั้งน้าจืดและน้าเค็ม นับเป็นอุตสาหกรรมสาคัญที่สร้างรายได้
เข้าจังหวัด และประชากรส่วนใหญ่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า ผลผลิตสัตว์น้าส่วนใหญ่ของฉะเชิงเทรา
มาจากการทาประมงชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งขาวแวนาไม และปลากะพง โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์
ปริมาณผลผลิตไว้ที่ 28,000 ตัน รองลงมาคือ การทาประมงน้าจืด ซึ่งมีปลาสลิดและปลานิลเป็นผลผลิตหลัก
ป ระม าณ 15,000-17,000 ตั น ต่ อ ปี แล ะก ารท าป ระม งพื้ น บ้ าน ค าด การณ์ ป ริ ม าณ ผ ลผ ลิ ต
จานวน 1,700 ตัน

๒๑

3.63
3.92
3.06
7.00
9.50

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 10 รายงานจ้านวนผู้ประกอบการ จ้านวนฟาร์มและเนือที่เลียงรวม จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้า ปี 2561
ประเภท
ปลาน้าจืด
กุ้งทะเล
หอยทะเล
กุ้งน้าจืด
ปลาทะเล
ปลาสวยงาม
สัตว์น้าอื่นๆ

จ้านวนผู้ประกอบการ (ราย)
3,210
3,715
171
838
360
22
136

จ้านวนฟาร์ม (แห่ง)
3,212
3,728
171
847
360
22
136

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2561)

ภาพ 6 ด้านการประมง

๒๒

เนือที่เลียงรวม (ไร่)
36,986.51
36,740.75
2,208.50
8,361.15
2,919.38
130.33
184.10

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ด้านการปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกษตรกรทาการปศุสัตว์เป็นจานวนมาก ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ สุกร
เป็นต้น ซึ่งจังหวัดที่มีการเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รองลงมาได้แก่ นครนายก
และชลบุรี
ตารางที่ 11 รายงานจ้านวนปศุสัตว์ จ้าแนกตามชนิดสัตว์ ปี 2561
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชนิดสัตว์
สุกร
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่
ไก่พื้นเมือง
เป็ดเนื้อ
เป็ดไข่
โคเนื้อ

2558
285,520
6,556,990
7,134,791
520,682
1,406,094
160,697
20,228

2559
216,075
3,194,276
5,864,185
1,061,881
951,603
94,093
13,960

2560
245,976
3,592,878
7,248,477
692,980
1,022,759
95,992
16,309

2561
254,696
3,907,833
7,091,908
342,889
1,014,874
108,077
33,406

8

กระบือ

2,880

2,672

1,753

3,100

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2561)

ภาพ 7 ด้านปศุสัตว์
๒๓

หมายเหตุ
2.2ปี/รุ่น
4.5ปี/รุ่น
1.6ปี/รุ่น
3ปี/รุ่น
4ปี/รุ่น
1.6ปี/รุ่น
ราคาเฉลี่ย
28,000 บาท/ตัว
ราคาเฉลี่ย
35,000 บาท/ตัว

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ด้านอุตสาหกรรม
1. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทา
แผนงานพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (พ.ศ.2560-2564) เพื่ อ สนั บ สนุ น การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่ มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและรายได้ของประชาชน พื้นที่เป้าหมาย 3 จัง หวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และจะรวมพื้ นที่
อื่นที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเพิ่มเติม
อุ ต สาห กรรมเป้ า ห มาย ได้ แ ก่ Super Cluster/Cluster ที่ ใช้ เ ท คโนโลยี ขั้ น สู ง และ
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ประกอบด้วย
1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทย
มีศักยภาพในการเข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
การแบ่ ง เขตการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC) ก าหนดจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเป็ น
“พัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยชันดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC” ซึ่งจะประกอบด้วย
Super Cluster/Cluster เป็นอุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการใช้
เท ค โน โล ยี ที่ สู งขึ้ น เพื่ อ ส ร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ ป ระก อ บ ด้ ว ย 5 อุ ต ส าห ก รรม เดิ ม (First S-Curve)
และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ความโดดเด่ น ของกลุ่ ม จั ง หวั ด EEC คื อ การเป็ น ฐานที่ ตั้ ง ส าคั ญ ของภาคอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย และมีจานวนนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา
รวมกัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ นิคมอุตสาหกรรม
ที เอฟ ดี และนิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา และจากยุทธศาสตร์ของ EEC กาหนดให้จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ ในรูปแบบเมืองพักอาศัยที่ทันสมัยตามมาตรฐานโลก รองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ โดยเปิดพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างเมืองฉะเชิงเทรา กับจังหวัดชลบุรี ทาให้นักลงทุนในพื้นที่สามารถเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังแหล่ง
ทางานได้อย่ างสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมถึงการขนส่ งสิ น ค้าทางรางที่ จะมีนั ยส าคั ญ ต่ อไปส าหรับ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
การลงทุน ในจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็น ทาเลที่ มีศักยภาพและความเหมาะสมเนื่องจาก
อยู่ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อยู่ ใกล้ แหล่ งอุตสาหกรรม ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ และที่ ส าคั ญ
คืออยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศระดับนานาชาติ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา
ศูนย์กลางการคมนาคมทางน้า ได้แก่ แหลมฉบังและมาบตาพุด ดังนั้น จังหวัดฉะเชิงเทราควรมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาพยาบาล การคมนาคมและ
๒๔
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ขนส่ง และด้านสาธารณูปโภค รวมไปถึงการเตรียมการอีกหลากหลายมิติ เช่น การทางานด้านเกษตรกรรม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม คุณ ภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการหาน้าในลุ่มน้าและลุ่มน้า
ข้างเคียงมาเพิ่ม เพื่อรองรับอนาคตและเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก อีกด้วย
สาหรับทิศทางการพัฒนาเมือง มีหลักการพัฒนาพื้ นที่รองรับบทบาทเมืองตามนโยบาย EEC
ประกอบด้วย ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเดิม พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ในรูปแบบสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา อู่ตะเภา และระยอง ซึ่งจะได้รับ
การพัฒ นาเอื้อต่อภาคธุรกิจเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒ นา และกระจายความแออัดจากรุงเทพฯ ในส่วนของ
จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาของพื้นที่ EEC และการขยายตัวของกรุงเทพฯ
เป็นเมืองน่าอยู่มาตรฐานระดับโลก การพัฒนาศูนย์ขนส่งระบบราง อุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง ศูนย์ขนส่งตู้สินค้า (ICD) และการขยายทางหลวงสายหลัก เช่น ทางหลวงหมายเลข 304 314
และ 315 ซึ่งสรุปภาพของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) เมืองและชุมชนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเมืองหลักด้าน
การท่องเที่ยว การเดินทางคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ และย่านอุตสาหกรรมหลักของ EEC และพัฒนาผัง
เมืองในการรองรับกลุ่มประชากรอนาคตจากชุมชนเมืองและแหล่งงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เมืองและชุมชนอยู่อาศัยชั้นดี โดยส่งเสริมการพัฒ นาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC
3) การพั ฒ นาเมื อ งเกษตรกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น มุ่ ง เน้ น การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ทรั พ ยากรที่ มี
ความส าคัญ โดยเฉพาะพื้น ที่ป่าไม้ แหล่งน้า และพื้นที่โล่งว่าง เพื่อการพัฒ นาเมืองและคุณภาพชีวิ ต ของ
ประชากรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยื น รวมถึงการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561)
จานวน 2,173 โรงงาน เงินลงทุน 294,244.84 ล้านบาท คนงาน 135,445 คน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 291 โรงงาน รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง
การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 209 โรงงาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 185 โรงงาน
จังหวัด ฉะเชิงเทรามีนิ คมอุตสาหกรรม 3 แห่ ง โรงงานมี จานวนรวมทั้ งสิ้ น 307 โรงงาน
เงินลงทุน 99,821.88 ล้านบาท คนงาน 33,959 คน แบ่งออกเป็น
1. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ มีโรงงานจานวน 158 โรงงาน เงินลงทุน 66,244.46 ล้านบาท
คนงาน 23,811 คน
2. นิ คมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีโรงงานจานวน 118 โรงงาน เงินลงทุน 28,050.72
ล้านบาท คนงาน 9,108 คน
3. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีโรงงานจานวน 31 โรงงาน เงินลงทุน 5,526.70 ล้านบาท
คนงาน 1,040 คน

๒๕

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 12 ข้อมูลสรุปในภาพรวมด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕61
จ้านวนโรงงานจ้าแนกตามจ้าพวกโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานจาพวกที่ 1 (นอกนิคมฯ)
โรงงานจาพวกที่ 2 (นอกนิคมฯ)
โรงงานจาพวกที่ 3 (นอกนิคมฯ)
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลคนงาน/เงินทุน (เฉพาะจ้าพวก 2 และ 3)
จานวนประชากร
จานวนคนงานรวม
- คนงานชาย
- คนงานหญิง
จานวนเงินทุนรวม
จ้านวนโรงงานจ้าแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ
ลาดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม
1 ผลิตภัณฑ์จากพืช
2 อุตสาหกรรมอาหาร
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
4 สิ่งทอ
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ
9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการทาแม่พิมพ์
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ
16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
21 การผลิตอื่นๆ
รวม

๒๖

307 โรงงาน
68 โรงงาน
194 โรงงาน
1,604 โรงงาน
2,173 โรงงาน
679,370 คน
135,445 คน
88,193 คน
47,252 คน
294,244.848 ล้านบาท
จานวน
181 โรงงาน
142 โรงงาน
15 โรงงาน
37 โรงงาน
14 โรงงาน
11 โรงงาน
90 โรงงาน
40 โรงงาน
40 โรงงาน
53 โรงงาน
85 โรงงาน
12 โรงงาน
20 โรงงาน
185 โรงงาน
93 โรงงาน
49 โรงงาน
291 โรงงาน
110 โรงงาน
109 โรงงาน
209 โรงงาน
387 โรงงาน
2,173 โรงงาน

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ ๑3 ยอดสะสมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ณ ปี พ.ศ. 2558-2561
รายการ
จานวนโรงงาน
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
จานวนคนงาน (คน)

ปี พ.ศ. 2558
1,920
225,563.74
115,092

ปี พ.ศ. 2559
2,000
241,381.14
121,800

ปี พ.ศ. 2560
2,103
276,597.18
129,760

ปี พ.ศ. 2561
2,173
294,244.84
135,445

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

ตารางที่ ๑4 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบและขยายกิจการโรงงาน
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561
รายการ
จานวนโรงงาน
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
จานวนคนงาน (คน)

ปี พ.ศ.2558
131
35,216.04
7,960

ปี พ.ศ.2559
111
15,817.40
6,708

ปี พ.ศ.2560
97
17,280.06
1,779

ปี พ.ศ.2561
89
17,768.26
5,685

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

ความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่
10 กันยายน 2561) อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนใหม่ เดือนมกราคม – กันยายน 2561 เป็นโรงงานประกอบ
กิจการใหม่ และขยายโรงงาน จานวน 89 ราย เงินลงทุน 17,768.26 ล้านบาท คนงาน ๔,๕๗5 คน มีดังนี้
ตารางที่ ๑5 ข้อมูล ประกอบ/ขยาย/แจ้งเริ่มกิจการโรงงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -10 กันยายน ๒๕61
ประเภทใบอนุญาต
ประกอบกิจการใหม่
ขยายโรงงาน
รวม

ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ
จ้านวน
เงินทุน
คนงาน
โรงงาน
(ล้านบาท)
69
5,204.51
2,172
20
12,563.76
3,513
89
17,768.26
5,685

๒๗

แจ้งเริ่ม ประกอบ/ขยาย
จ้านวน
เงินทุน
คนงาน
โรงงาน
(ล้านบาท)
40
3,591.90
1,112
9
21,286.07
3,463
49
24,877.97
4,575

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ ๑6 ข้อมูลประกอบกิจการใหม่/ขยายโรงงาน กิจการโรงงาน รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ตังแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561
ล้าดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่ง
กายยกเว้นรองเท้า
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบ
แต่งในอาคารจากไม้ แก้ว
ยาง หรือโลหะอื่นๆ
ผลิตกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทา
ปกหรือการทาแม่พมิ พ์
เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตเครื่องจักรและ
เครื่องกล
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์
ผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การผลิตอื่นๆ
รวม

ประกอบกิจการใหม่
ขยายโรงงาน
จ้านวน
เงินทุน
จ้านวน
เงินทุน
จ้านวน
คนงาน
คนงาน
โรงงาน (ล้านบาท)
โรงงาน (ล้านบาท)
โรงงาน

รวม
เงินทุน
(ล้านบาท)

คนงาน

2
1
2
1

10.10
15.00
506.18
14.00

30
8
82
30

6
0
0
0

914.23
0.00
0.00
0.00

937
0
0
0

8
1
2
1

924.33
15.00
506.18
14.00

967
8
82
30

0

0.00

0

1

7.00

69

1

7.00

69

2

30.50

25

0

0.00

0

2

30.50

25

1

80.00

42

0

0.00

0

1

80.00

42

0

0.00

0

1

215.00

54

1

215.00

54

4

65.00

99

0

0.00

0

4

65.00

99

46.04
35
44.87
93
14.90
12
0.00
0
2,118.27 170
265.00 214

0
1
0
2
3
0

0.00
150.00
0.00
681.58
178.00
0.00

0
113
0
116
519
0

2
4
1
2
7
2

46.04
194.87
14.90
681.58
2,296.27
265.00

35
206
12
116
689
214

2
3
1
0
4
2
3

45.45

48

2

660.00

550

5

705.45

598

4

63.57

106

1

0.00

19

5

63.57

125

37
69

1,885.62 1,178
5,204.51 2,172

๒๘

3 9,757.95 1,136
20 12,563.76 3,513

40
89

11,643.58 2,314
17,768.26 5,685

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้ า งการผลิ ต จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา พบว่ า อุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ ในพื้ น ที่
เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร รวมทั้ ง อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ศั ก ยภาพ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมผลิ ต เหล็ ก
และเหล็ ก กล้ า อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล และอุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์
และยั ง มี อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ 3 นิ ค ม ซึ่ ง มี ก ารกระจายตั ว ของโรงงานอุ ต สาหกรรมครบทุ ก อ าเภอ
และมีอัตราขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ.2561 อาเภอบางปะกง มีโรงงานอุตสหกรรมกระจุกตัว
มากที่สุด รองลงมาคือ อาเภอเมือ งฉะเชิงเทรา อาเภอพนมสารคาม อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอแปลงยาว
และอาเภอบ้านโพธิ์ ตามลาดับ โดยนักลงทุนนิยมลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
และอาเภอบางปะกง เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ใกล้กับแหล่งขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิ บในการผลิ ต มีการคมนาคม
ที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว แต่ ปั จ จุ บั น เริ่ ม พบว่ า นั ก ลงทุ น เริ่ ม ย้ า ยฐานการผลิ ต มายั ง อ าเภอบ้ า นโพธิ์ ม ากขึ้ น
ส่วนเงินลงทุนในอุตสาหกรรม พบว่าอาเภอบางปะกงเป็นอาเภอที่มีเงินลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีโรงงานขนาด
กลางและขนาดใหญ่ รองลงมาคื อ อาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอแปลงยาว มีเงินลงทุนเป็นอันดับสามใกล้เคียง
อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทราและอ าเภอพนมสารคาม ซึ่ ง เป็ น ไปตามความหนาแน่ น ของภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคแรงงานอุตสาหกรรม พบว่าอาเภอบางปะกงเป็นพี้นที่ที่มีการกระจายแรงงานมากที่สุด ต่อด้วยอาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อาเภอแปลงยาวและอาเภอบ้านโพธิ์ ตามลาดับ สาหรับพื้นที่อื่นๆ มีจานวนแรงงานน้อย

ภาพ 8 ด้านอุตสาหกรรม

๒๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ด้านเหมืองแร่
จั งหวัด ฉะเชิ งเทรา ปั จ จุ บั น มี ป ระทานบั ต ร เหมื อ งแร่ ทั้ งสิ้ น 10 แปลง เปิ ด การท าเหมื อ ง
จ านวน 5 แปลง และหยุ ดการท าเหมือ ง 5 แปลง แร่ที่ ส าคั ญ ได้แก่ แร่หิ น อุต สาหกรรมชนิ ด หิ นแกรนิ ต
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดแกรนิต
แร่เหล็ก และ แร่ทรายแก้ว
ตารางที่ ๑7 สถิติแร่และผลผลิตแร่ ประจ้าปี 2561 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561)
ล้าดับ
1
2
3

ชนิดแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทรายแก้ว
หินประดับชนิดหินแกรนิต

ปริมาณแร่ที่ผลิตได้
181,894.00 เมตริกตัน
80,180.00 เมตริกตัน
67.90 ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ ๑8 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ (โรงงานและเหมืองแร่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
ล้าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทรายได้

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561
(ณ เดือน ส.ค. 61)
จ้านวนเงิน(บาท)
โรงงาน
เหมืองแร่
โรงงาน
เหมืองแร่
จ้านวนเงิน(บาท)
จ้านวนเงิน
จ้านวนเงิน(บาท)
จ้านวนเงิน
(บาท)
(บาท)
ค่าภาคหลวงแร่
3,435,300.96
2,545,478.86
3,368,500.96
ค่าขายแร่ของกลาง
88,200.00
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
2,600.00
ค่าธรรมเนียมแร่
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
4,497,430.00 4,521,283.50
10,314,147.00 21,525.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
4,400.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
11,680.00
314,487.52
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
943,000.00
899,720.00
10,000.00
547,400.00
ค่าปรับอื่น ๆ
42,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
328,722.91
2,966,644.63
4,050,134.62

ด้านการพาณิชยกรรม
ในปี 2560 (ณ เดื อ นสิ งหาคม 2560) มี ผู้ จดทะเบี ย นประกอบธุรกิ จ ที่ ยั งคงอยู่ ในจังหวั ด
จ านวน ๕,๑๒๕ ราย จดทะเบี ย นในรู ป นิ ติ บุ ค คล ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด จ านวน 1,3๕๕ ราย บริษั ท จ ากั ด
จานวน 3,๗๕๙ ราย บริษัทมหาชน จากัด 2 ราย
ตารางที่ ๑9 แสดงทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ กลุ่มทะเบียนและอ้านวยความสะดวกทางการค้า
การประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคลที่คงอยู่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560

ปี
2560

สมาคม
6

ทค/รค
1

นิติบุคคล
หสม.
2

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๐

หจก
1,355

บจก
3,759

บมจ
2

รวม
5,125

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

รายได้จากการจ้าหน่ายสินค้า OTOP
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25572560 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 20 แสดงรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หน่วย : บาท

จังหวัด
2557
2558
ฉะเชิงเทรา 1,970,600,449
2,077,104,539
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560)

2559
2,327,102,805

2560
2,516,533,434

เมื่ อ พิ จ ารณาด้ า นการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา
(พ.ศ.2550-2559) พบว่ ามี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ร้อ ยละ 4.6 ต่ อ ปี ซึ่ งมากกว่าอั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย
รวมทั้ งประเทศ ร้ อ ยละ 3.0 ต่ อ ปี เมื่ อ เปรีย บเที ย บจั งหวั ด ฉะเชิ งเทราในระดั บ ภาคตะวั น ออก พบว่ า
พ.ศ.2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่ากับ 256,648 ล้านบาท ถือเป็นอันดับ 3
ในภาคตะวันออกรองจากจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง แนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นผลจากการ
ที่เป็ นเขตต่อเนื่ องกับ ศูน ย์กลางกรุงเทพฯ และปริมณฑล และได้รับอิทธิพลจากพื้ นที่โครงการพัฒ นาพื้ นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) ที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลั กของประเทศไทย
ประกอบกั บ นโยบายของประเทศที่ จ ะต่ อ ยอดการพั ฒ นา ESB ไปสู่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก
(Eastrern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะพบว่าโครงสร้างการผลิตปรับเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการมากขึ้น โดยภาคเกษตรกรรมมีบทบาทลดลง จากการเติบโตภาคอุตสาหกรรมและบริการส่งผลให้
ปริมาณจราจรและการขนส่ งมีจานวนเพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะปริมาณรถบรรทุก ตามแนวโครงข่า ยเส้ นทาง
คมนาคมสายสาคัญในการเชื่อมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด นอกจากนี้ศักยภาพด้านการขนส่งระบบราง
เส้นทางรถไฟสายตะวันออกผ่านอยู่ 3 สาย และในอนาคตจะมี โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟ
รางคู่ซึ่งจะมีส่วนสาคัญต่อจังหวัดฉะเชิ งเทรา จะกระตุ้นให้พื้นที่โดยรอบสถานีได้รับการพัฒนาส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การอยู่อาศัย และกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
การท่องเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มริมน้า จึงพบว่าตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน ฉะเชิงเทรานับว่าเป็นดินแดนแห่งการเพาะปลูก มีดินตะกอนอันสมบูรณ์
ด้วยแร่ธาติ รวมทั้งอุดมด้วยแหล่งน้า โดยมีแม่น้าบางปะกงเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัด ชาวบ้านส่วนใหญ่
ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้าและริมลาคลองสาขาย่อย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น
งานเทศกาลประเพณีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันกับสายน้าบางปะกง และจังหวัดเป็นจังหวัดที่เก่าแก่
ส่งผลให้ในพื้นที่มแี หล่งท่องเที่ยวมีจานวนมาก โดยสรุปงานเทศกาลประเพณีของจังหวัด ดังนี้
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แหล่งท่องเที่ยว
1) อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย วัดโสธรวรารามวรวิห าร ศาลหลักเมืองจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา อนุ ส าวรี ย์ พ ระยาศรี สุ น ทรโวหาร (น้ อ ย อาจารยางกู ร ) อาคารศาลาว่ า การมณฑลปราจี น
(ศาลากลางจั ง หวั ด หลั งเก่ า ) ศาลเจ้ า แม่ ก วนอิ ม ลอยน้ า (สมาคมสงเคราะห์ ก ารกุ ศ ล) ป้ อ มก าแพงเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา/สวนมรุพงษ์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ตลาดโบราณนคร
เนื่ อ งเขต เขื่ อนทดน้ าบางปะกง วัดปิ ตุล าธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดหน้ าเมื อง) วัด สมานรัตนาราม วัด หนามแดง
วัดสัมปทวนนอก วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล) วัดชมโพธิยาราม วัดพยัคฆอินทราราม (วัดเจดีย์) วัดจีนประชา
สโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วัดอุภัยภาติการาม (วัดซาปอกง) วัดเซนต์ปอล พระตาหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ภาคกลาง และอาคารไม้สัก 100 ปี ค่ายศรีโสธร (กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์)
2) อ้าเภอบางคล้า ประกอบด้วย วัดสาวชะโงก วัดเสม็ดเหนือ วัดแจ้ง วัดปากน้า วัดโพธิ์บางคล้า
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ล่องเรือรอบเกาะลัด ตลาดน้าบางคล้า วิส าหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก และเรนโบว์อโรคยา
3) อ้าเภอบางน้าเปรียว ประกอบด้วย วัดโพรงอากาศ วัดคลองเจ้า และวัดบึงตาหอม
4) อ้ า เภอบางปะกง ประกอบด้ ว ย วั ด หงส์ ท อง วั ด เขาดิ น ตลาดท่ า สะอ้ า น เกาะนก
และล่องเรือชมปลาโลมาบริเวณปากอ่าวแม่น้าบางปะกง
5) อ้าเภอบ้านโพธิ์ ประกอบด้วย ตลาดคลองสวน 100 ปี วัดคลองสวน วัดเทพราชปวราราม
วัดผาณิตาราม วัดพนมพนาวาส และมินิมูร่าห์ฟาร์ม
6) อ้าเภอพนมสารคาม ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาเขาหิ นซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ วัดโพธิ์ใหญ่ วัดสุวรรณคีรี สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
7) อ้าเภอสนามชัยเขต ประกอบด้วย วัดพระธาตุ วาโย วัดท้าวอู่ไท อ่างเก็บน้าลาดกระทิง
และศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร)
8) อ้าเภอแปลงยาว ประกอบด้วย วัดโกรกแก้ววงษ์พระจันทร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
9) อ้าเภอราชสาส์น ประกอบด้วย ถ้านางสิบสอง
10) อ้าเภอท่าตะเกียบ ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อเขากา อ่างเก็บน้าคลองสียัด และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
11) อ้าเภอคลองเขื่ อน ประกอบด้วย เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ วัดสามร่ม วัดคุ้งกร่าง
คุ้มวิมานดินและสวนปาล์มฟาร์มนก
สถานที่ส้าคัญคู่บ้านคู่เมือง
1) วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่สร้างขึ้นปลาย
สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สิ่งปลูกสร้างที่ถือว่ามีความสาคัญที่สุดในวัด คือ “พระอุโบสถ” ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐาน “พระพุทธโสธร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา
พระอุโบสถของวัดโสธรฯ ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ รวมทั้งสิ้ น ๕ หลัง พระอุโบสถหลั งแรก
เป็นศาลาเรือนไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ จึงมีการสร้างพระอุโบสถหลังที่ ๒ พระอุโบสถหลังนี้ สันนิษฐานว่า
สร้างโดยพระยาวิเศษฤาชัย (ช้าง) เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในแผ่นเงิน
จารึกเจดีย์ใหญ่วัดพยัคฆ์อิน ทาราม (วัดเจดีย์) ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา พระอุโบสถหลังที่ ๓
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สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยพลตรีพระยาสุรนารถเสนีย์ ผู้บัญชาการทหาร (ผบ.พล ๙ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีโสธร
ปัจจุบัน) เป็นผู้หาทุนในการดาเนินการก่อสร้าง เพื่อขยายพระอุโบสถให้กว้างขวางขึ้นกว่าหลังเดิม พระอุโบสถ
หลั งนี้ ถูกรื้ อถอนไป เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระอุ โบสถหลั งที่ ๔ สร้างแล้ วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื่ องจาก
บ้านเมืองขยายตัวมากขึ้น และพระอุโบสถหลังเดิมไม่สามารถรองรับจานวนประชาชนที่ เดินทางมานมัสการ
หลวงพ่อพุทธโสธรที่มากขึ้นได้ ส่วนพระอุโบสถหลังที่ ๕ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ที่ ต้ อ งการบู ร ณะพระอุ โ บสถวั ด โสธรฯ ให้ ง ดงาม
โดยพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จพระราชดาเนินพร้อมด้ว ย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑
และเสด็จพระราชดาเนินมาประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ พระอุโบสถหลังนี้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นด้วยความรู้ทางสถาปัตยกรรมที่ครบถ้วน
ทั้งพุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์และวิจิตรศิลป์
2) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ตั้งอยู่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างขึ้น
ในสมั ย รั ช กาลที่ ๓ เมื่ อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ โดยพระเจ้าบรมวงศ์ เธอกรมหลวงรัก ษ์รณเรศร์ ชาวบ้ านเรียกว่า
“วัดเมือง” ในปี พ.ศ. ๒๓๙๑ ถูกกบฏอั้งยี่เผากลายเป็นวัดร้าง พระยาวิเศษฤาชัย (บัว) เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา
ได้ปฏิสังขรณ์วัดเมืองขึ้นใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เสด็จเมืองฉะเชิงเทรา พระราชทานนามวัดเมืองว่า “วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์” ซึ่งแปลว่า “วัดที่อาของพระเจ้าแผ่นดิน
ทรงสร้าง”
3) วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)
วัดพยัคฆอิน ทาราม (วัดเจดีย์) ตั้งอยู่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นในสมัย
รั ช กาลที่ ๕ เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ แล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยนายเสื อและนางอิน ภรรยา ภายในวั ด
ประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และเจดีย์องค์เล็กอีก ๒ องค์ วัดพยัคฆอินทาราม
ยังเป็นสถานที่สาคัญที่ค้นพบแผ่นเงินจารึกอันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา จารึกประวัติ
ของ “นายช้าง” และ “นายเสือ” สองพี่น้องต้นตระกูลเก่าแก่ก่อนสมัยอยุธยา ซึ่งได้เห็นการเคลื่อนย้ายและ
เปลี่ยนแปลงของเมืองฉะเชิงเทราในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“นายเสือ” ได้เป็นปลัดเมืองฉะเชิงเทรา “นายเสือ” และ “นางอินทร์” ภรรยา ก็ได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ที่ตาบลบ้านใหม่
แห่งนี้ เมื่อการสร้างวัดแล้วเสร็จลงในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ วัดจึงได้รับนามว่า “วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)” ส่วน “นายช้าง”
เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ได้สร้างพระอุโบสถที่วัดโสธร
4) วัดอุภัยภาติการาม
วัดอุ ภัย ภาติการาม เดิ มชื่อว่า “วัดซาปอกง” ตั้ งอยู่ตาบลหน้ าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อซาปอกง”
ซึ่งในประเทศไทยมี ๓ องค์ องค์หนึ่งอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร (ฝั่งธนบุรี) อีกองค์หนึ่งอยู่ที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดาเนินมาที่วัดอุภัยภาติการาม เมื่อวันที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงิน ๒๐๐ บาท เพื่อสมทบในการสร้างอาคารและ
ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป (ซาปอกงแปดริ้ว) พร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดอุภัยภาติการาม” และ
พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”
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5) วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร เดิมชื่อวัด “เล่งฮกยี่” ตั้งอยู่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัด
จีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ได้เสด็จพระราชดาเนินมาที่วัดจีนประชาสโมสร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงิน
๘๐ บาท และพระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดจีนประชาสโมสร”
6) ป้อมก้าแพงเมืองฉะเชิงเทรา
ป้อมกาแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๗๗
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักษ์รณเรศร์
เป็ น แม่กองก่อสร้ าง เพื่อป้ องกัน ข้าศึกทางทะเลเข้าโจมตีพระนคร กาแพงมีลักษณะก่ออิฐถือปูน มีแผนผั ง
เป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า วางตั ว ในแนวทิ ศ เหนื อ – ทิ ศ ใต้ ขนานกั บ แนวแม่ น้ าบางปะกง ขนาดความกว้า ง
ของกาแพงเมือง ตามแนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก ๒๗๕ เมตร ความยาวตามแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ ๕๖๕ เมตร
ตัวกาแพงเมืองมีความหนา ๑ เมตร ความสูงของกาแพง ๔.๙๐ เมตร มีคูเมืองขนาดความกว้างประมาณ ๔๕ – ๕๐
เมตร อยู่ห่างจากแนวกาแพงเมืองออกไปเป็นระยะทางประมาณ ๗๕ – ๑๐๐ เมตร ปากคูเมืองทางด้านทิศเหนือและ
ใต้ บรรจบกับแม่น้าบางปะกง ซึ่งใช้เป็นปราการสาคัญของเมืองทางด้านทิศตะวันออก ภายในกาแพงมีเชิงเทิน
ป้อมสังเกตการณ์ ป้อมปืนบริเวณมุมกาแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้
7) ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา
ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง
อันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเมืองแปดริ้วให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวงมาแต่อดีตกาล ภายในศาลมีเสาหลักเมือง
๒ เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕
8) ศาลาว่าการมณฑลปราจีน (ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า)
ตั้งอยู่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เมืองฉะเชิงเทราเป็นศูนย์อานาจรัฐและ
เป็ น ที่ตั้งของที่ว่ าการมณฑลปราจีน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ เมื่อประเทศไทยยกเลิ กระบบเทศาภิบาล ศาลาว่าการ
มณฑลแห่ งนี้ ถูกปรับเปลี่ยนให้ ใช้เป็น ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ใช้เป็นที่ตั้ง
สานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ อาคารหลังนี้ถูกเพลิงไหม้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรอาคารร้างที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมี
พระราชดาริ ให้บูรณะอาคารหลังนี้ขึ้นใหม่ ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
9) ศาลมณฑลปราจีน
อาคารศาลมณฑลปราจีน ตั้งอยู่ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๐
ในอดี ตเป็ น ที่ ตั้ งของศาลมณฑลปราจี น ก่ อสร้างด้ ว ยสถาปั ตยกรรมแบบนี โอคลาสสิ ก ของยุโรป เมื่อ วัน ที่
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ขณะดารงพระอิ ส ริยยศเป็ น พระเจ้าน้ อ งยาเธอฯ ได้เคยเสด็จประทั บ เป็ น องค์
ประธานคณะผู้พิพากษาที่อาคารแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทาการพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา
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10) ต้าหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์
ตาหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๗ ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ฉะเชิ งเทรา สร้ า งขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ เพื่ อ เป็ น ที่ พ านั ก ของกรมหมื่ น มรุ พ งษ์ ศิ ริพั ฒ น์ สมุ ห เทศาภิ บ าล
ถือ เป็ น บ้ านพั ก ข้ าราชการแห่ งแรกของจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา ต าหนั กนี้ เคยเป็ นที่ ประทั บแรมของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา ๒ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ในการเสด็จ ประทั บ แรมครั้ง แรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วได้พ ระราชทาน
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พร้ อ มลายพระหั ต ถ์ ค วามว่ า “ให้ ไ ว้ ส าหรั บ เรื อ นเทศาภิ บ าลมณฑลปราจิ ณ
(เมืองฉะเชิงเทรา) เป็นที่ระลึกในการที่ได้มาอยู่ในที่นี้ได้ความสุขสบายมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม
ร.ศ.๑๒๖” พระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวยังอยู่เป็นอนุสรณ์คู่ตาหนักมาจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ ตาหนักกรมหมื่น
มรุ พ งษ์ ศิ ริ พั ฒ น์ ยั ง เคยเป็ น ที่ ป ระทั บ และทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยามที่เสด็จฯ เยือนเมืองฉะเชิงเทราด้วย
11) อาคารไม้สัก ๑๐๐ ปี กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
อาคารไม้สัก ๑๐๐ ปี ค่ายศรีโสธร (กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์) ตั้งอยู่ ถนนศรีโสธร
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ เดิมเป็นกองพลที่ ๙ มณฑลปราจีน
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล รั ช กาลที่ ๘ และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอฯ ได้เสด็จ
พระราชดาเนินมายังกองพันทหารช่างที่ ๒ (นามหน่วยเดิม) ซึ่งเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก
ปัจจุบันบริเวณอาคารไม้สัก ๑๐๐ ปี เป็นที่ตั้งของกองบังคับการกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
12) อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้าโจ้โล้ (คลองท่าลาด)
ตาบลปากน้า อาเภอบางคล้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จยกทัพผ่าน
เมืองฉะเชิงเทราไปเมืองจันทบูร เพื่อสร้างสมกาลังพลในการกอบกู้เอกราช ขณะที่เสด็จผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปะทะ
กับพม่าบริเวณปากน้าโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์รบชนะพม่าซึ่งมีกาลัง
เหนือกว่าและได้พักทัพบริเวณนี้ ดังนั้น จึงมีการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถานไว้ ณ บริเวณที่เสด็จ
ผ่านปากน้าโจ้โล้ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ากัดเซาะจนพระเจดีย์พังทลาย ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงมีการสร้างพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่
วัฒนธรรมประเพณี ที่ส้าคัญ
ประเพณีและสถานที่ส้าคัญ
1) ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นประเพณีโบราณที่จัดขึ้นมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ชาวเมือง
ฉะเชิงเทราจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรเป็นประจา ปีละ ๓ ครั้ง ในงานเทศกาลกลางเดือน ๕ งานเทศกาล
กลางเดือน ๑๒ และงานเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันขึ้น ๑๒ ค่า ถึงวันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๒ ของทุกปี จะมีประเพณี
แห่หลวงพ่อพุทธโสธรทั้งทางบกและทางน้า การแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก จัดในวันขึ้น ๑๒ ค่า เดือน ๑๒
ชาวเมืองฉะเชิงเทรา จะทาพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประดิษฐานบนรถขนาดใหญ่ เพื่อแห่รอบเมืองและ
ประพรมน้ ามนต์ ให้ ป ระชาชนที่ ม ารออยู่ ข้ างทาง ส่ วนวันขึ้ น ๑๕ ค่า ถึ งวั นแรม ๑ ค่ า เป็ นวั นแห่ หลวงพ่ อ
พุ ทธโสธรทางน้ า ในวั น นี้ จ ะมี ก ารอั น เชิ ญ หลวงพ่ อ พุ ท ธโสธรมาประดิ ษ ฐานในเรื อ ขนาดใหญ่ ที่ ต กแต่ ง
อย่างงดงามแล้วแล่นไปตามลาน้าบางปะกงเพื่อให้ประชาชนได้นมัสการหลวงพ่อตามท่าเรือ ตลอดลาน้า
๓๕
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2) ประเพณีสักการะเจ้าพ่อเขากา
เจ้าพ่อเขากา มีประวัติว่าเป็นทหารของพระเจ้าตากสินมหาราช เชื่อกันว่า เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินยกทัพ
ไปตีเมืองจันทบูร โดยผ่านมาทางปากน้าโจ้โล้ อาเภอบางคล้า แล้วเดินทัพมาตามคลองท่าลาดป่าพนมสารคามนั้น
เจ้าพ่อเขากาเกิดป่วยและเสี ยชีวิตลง เพื่อนทหารจึ งช่วยกันฝังร่างของท่านไว้ในป่าและสร้างศาลไว้ใกล้กับ
บริเวณที่ฝังศพ เจ้าพ่อเขากาได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาพบเห็นอยู่เป็นประจา และยังช่วยเหลือ
ชาวบ้านให้หายเจ็บป่วยด้วย ชาวบ้านจึงพากันแก้บนด้วยการเผาข้าวหลาม เผือก มัน และเครื่องบวงสรวงอื่นๆ
เป็นการตอบแทน
ประเพณี สักการะเจ้าพ่อ เขากา เป็นประเพณี ประจาถิ่นของอาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นิยมจัดขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่า เดือน ๓ ของทุกปี ในวันนี้ ประชาชนจะนาเครื่องบวงสรวงมาสักการะเจ้าพ่อเขากา
ตั้งแต่เช้ามืด เครื่องบวงสรวงสาคัญ คือ ข้าวหลาม ยาเส้น และเหล้าป่ า เพราะเชื่อว่าเป็นของที่เจ้าพ่อชื่นชอบ
เป็นพิเศษ ทั้งนี้ ก่อนวันงานจะมีการแข่งขันเผาข้าวหลาม และมีมหรสพสมโภชตลอดคืน
3) ประเพณีบุญบังไฟ อ้าเภอท่าตะเกียบ
งานประเพณีบุญบั้งไฟอาเภอท่าตะเกียบ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ริเริ่มขึ้นโดย
ชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเขตอาเภอท่าตะเกียบ ระยะแรกเป็นงานเล็กๆ ที่จัดกันภายในหมู่บ้าน ต่อมา
มีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมงานมากขึ้น จึงได้พัฒนากลายเป็นประเพณีบุญบั้งไฟประจาอาเภอท่าตะเกียบจนถึง
ทุกวันนี้ งานประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นในเดือน ๖ หรือเดือน ๗ อันเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูการทานา เพื่อเป็นการบูชา
พญาแถน และขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล งานจัดเป็นเวลา ๒ วัน (เสาร์ – อาทิตย์) ที่ตาบลคลองตะเกรา
อาเภอท่าตะเกียบ ในงานมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนเซิ้งนางรา การแสดงศิลปวัฒนธรรมเซิ้งบั้งไฟ
และการแข่งขันจุดบั้งไฟ
4) ประเพณีขึนเขาเผาข้าวหลาม
ชาวบ้านเชื้อสายเขมรชุมชนหัวสาโรง รับวัฒนธรรมพื้นบ้านประเพณี “บุญข้าวหลาม” ของชุมชน
ลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาเภอพนมสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกัน ผสมผสานกับประเพณีการปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจาลองของชาวไทยภาคกลางในกลางเดือน ๓ ในวันขึ้น ๑๔ ค่า ชาวบ้านจะเผาข้าวหลาม เพื่อนาไป
ถวายพระในเช้ าวั น ขึ้ น ๑๕ ค่ า โดยพากั น เดิ น ไปขึ้ น เขาดงยาง เพื่ อ ปิ ด ทองรอยพระพุ ท ธบาทจ าลอง ณ
วัดสุวรรณคีรี บนเขาดงยางและนาข้าวหลามไปรับประทานบนเขา ชาวไทยเชื้อสายเขมรรับประเพณีบุญข้าวหลาม
เข้าเป็นประเพณีของตนเอง และปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวลาว
5) ประเพณีแห่ธงตะขาบ
ประเพณีแห่ธงตะขาบเป็นประเพณีของชาวรามัญที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณวัดพิมพาวาส อาเภอบางปะกง
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายนของทุกปี ในวันพิธีแห่ธงตะขาบแต่ละบ้าน
จะจัดเตรียมธงตะขาบเพื่อนาไปถวายวัด การแห่นิยมแห่ทางบก เมื่อถึงวัดชาวบ้านจะนาธงตะขาบไปผูกไว้กับ
ต้นเสาในศาลาวัดเพื่อทาพิธี เมื่อถึงเวลา พระสงฆ์จะนาสายสิญจน์มาวางรอบธง จากนั้นพิธีถวายธงจะเริ่มขึ้น
ด้วยการกล่าวบทนมัสการคุณพระศรีรัตนตรัย ตามด้วยการสรงน้าพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เสร็จแล้วชาวบ้าน
จะนาธงตะขาบขึ้นไปไว้บนเสาหงส์ โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าทุกครั้งที่ธงตะขาบส่ายเพราะแรงลม จะทาให้
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์
6) ประเพณีท้าบุญล้อมบ้าน
ประเพณีทาบุญล้อมบ้านเป็นพิธีกรรมล้อมบ้าน (ฮีบ้าน) ของชาวไทยพวนอาเภอพนมสารคาม
ซึ่งมีความเชื่อว่าในหมู่บ้ านเกิดมีคนป่ ว ยและล้ มตายติดต่อกันหลายคน ชาวบ้านเกิดความกลั ว ผู้ เฒ่ าผู้ แก่
ในหมู่บ้านจึงพาชาวบ้านไปไหว้ศาลขอให้คุ้มครอง เจ้าพ่อได้มาเข้าทรงบอกว่า ดวงบ้านดวงเมืองกาลังมีเคราะห์
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เนื่องจากตั้งหมู่บ้านไม่มีหลักบ้านหลักเมือง ชาวบ้านจึงตั้งหลักบ้านหลักเมืองไว้ บริเวณใกล้ๆ ศาล เรียกกันว่า
“หลั ก ศี ล ” และให้ ท าบุ ญ เสี ย เคราะห์ ห มู่ บ้ าน โดยให้ ช าวบ้ า นทุ ก หลั งคาเรือ นท ากระทงหน้ า วัว ปั้ น คน
โค กระบื อ ม้า สุนั ข ไก่ ข้าวดา ข้าวแดง ใส่มาในกระทงหน้าวัว ช่วยกันหาหญ้ าคามาถักต่อกันให้ ยาวเพื่ อ
ล้อมรอบหมู่บ้าน ให้นาหญ้าคาและกระทงหน้าวั วนี้มารวมกัน ณ บริเวณศาล ทาบายศรีปากชาม สู่ขวัญหลักบ้าน
หลักเมือง ทาบายศรีพุ่มสู่ขวัญชาวบ้าน เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้ว คนทรงอัญเชิญเจ้าพ่อประทับทรง เจ้าพ่อจะทาพิธี
ทาน้ามนต์รดกระทงรดหญ้าคา และให้นาหญ้าคาที่ทาพิธีแล้วไปล้อมรอบหมู่บ้าน นากระทงไปส่งตามแยกต่างๆ ของ
หมู่บ้านเป็นการส่งผี ส่งเคราะห์ร้ายออกไปจากหมู่บ้าน และไม่ให้ผีหรือเคราะห์ร้ายใดๆ เข้ามาในหมู่บ้านได้อีก
ตารางที่ 21 ข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีที่ส้าคัญของแต่ละเดือน ปี ๒๕๖๑
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์

วัน
1
16
(ขึ้น 1 ค่า เดือน 3)
ขึ้น 3 ค่า เดือน 3
ขึ้น 14-15 ค่า เดือน 3
ขึ้น 15 ค่า เดือน 3

มีนาคม

21-25
(ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี)
30
(ขึ้น 14 ค่า เดือน 5)

เมษายน

30 มี.ค.-8 เม.ย.
12-14
13-15

พฤษภาคม

12-14
อังคารที่ 2 เดือน 6

มิถุนายน

เสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

ประเพณี
ทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

สถานที่จัด
จัดทุกพื้นที่อาเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเพณีตรุษจีน

วัดโสธรวรารามวรวิหาร/โรงเจ ทุกแห่ง

งานประเพณีสักการะเจ้าพ่อเขากา บริเวณศาลเจ้าพ่อเขากา ริมอ่างเก็บน้า
สียัด ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม โรงเรียนชุมชนหัวสาโรง ตาบลหัวสาโรง
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีบุญข้าวหลามหรืองาน
วัดหนองแหน และวัดสุวรรณคีรี
เผาข้าวหลาม
ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
งานมะม่วง อาหารและของดี
ที่ว่าการอาเภอบางคล้า
อาเภอบางคล้า
ประเพณีวันราลึกอัญเชิญพระ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตาบลหน้า
พุทธโสธรขึ้นจากน้า
เมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ประเพณีงานวันมะม่วงและของดี อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
เมืองแปดริ้ว
ฉะเชิงเทรา
ประเพณีสงกรานต์แปดริ้ว
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีแห่ธงตะขาบ จัด ณ วัด วัดพิมพาวาส (ใต้) ตาบลพิมพา อาเภอ
พิมพาวาส (ใต้) ตาบลพิมพา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีวันเกษตรกรทาบุญกลาง ตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ทุ่งไถ่ชีวิตควาย
ฉะเชิงเทรา
ประเพณีบุญล้อมบ้าน
พิพิธภัณฑ์บ้านซ่อง ตาบลบ้านซ่อง
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ตลาดหนองคอก ตาบลคลองตะเกรา
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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เดือน
กรกฎาคม

วัน
5

ประเพณี
งานสักการะพระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

สิงหาคม

กลางเดือน 9 ของทุกปี

ประเพณีตักบาตรน้าผึ้ง

กันยายน

๒๐

ประเพณีวันกตัญญูต่อสายน้า
อาเภอบ้านโพธิ์

ตุลาคม

23

ประเพณีวันปิยมหาราชราลึก

ขึ้น 12 ค่า เดือน 12-แรม 6 ประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อ
ค่า เดือน 12
พุทธโสธรประจาปี
ขึ้น 12 ค่า เดือน 12
พฤศจิกายน ขึ้น 1๔ ค่า เดือน 12
ขึ้น 15 ค่า เดือน 12
ขึ้น 14-15 ค่า เดือน 12
เสาร์-อาทิตย์ กลางเดือน
ธันวาคม

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร
(ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางบก)
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร
(ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางน้า)
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร
(ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางน้า)
ประเพณีลอยกระทง ย้อนเวลา หา
วิถีไทย
ประเพณีวิ่งควาย

28

พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

31

สวดมนต์ข้ามปี

สถานที่จัด
บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดพิมพาวาส (ใต้) ตาบลพิมพา อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดสนามจันทร์ ตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอบ้านโพธิ์ (ศาลาอเนกประสงค์ ริม
ฝั่งแม่น้าบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา
จัด ณ ศาลาจัตรุ มุข ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตาบลหน้า
เมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
รอบอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จัดขบวนแห่ทางเรือตามแม่น้าบางปะกง
ผ่านอาเภอบ้านโพธิ์ไปถึงอาเภอบางปะกง
จัดขบวนแห่ทางเรือตามแม่น้าบางปะกง
ไปถึงอาเภอคลองเขื่อน และอาเภอบาง
คล้า
บริเวณเขื่อนริมแม่น้าบางปะกง หน้า
โรงพยาบาล
บ้านธรรมรัตน์ใน ตาบลคลองตะเกรา
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
มหาราช อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ทุกวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ : บางประเพณีกาหนดวันจัดตามปฏิทนิ จันทรคติไทย ทาให้วันและเดือนทีจ่ ัดในแต่ละปี พ.ศ.ไม่ตรงกัน
ที่มา: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ชาติพันธุ์ และศาสนิกชนต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรามีวัดที่ขึ้นทะเบียน จานวน 365 วัด มัสยิด จานวน 66 แห่ง และคริสตจักร (ทุกนิกาย)
จานวน 23 แห่ง วัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในอาเภอพนมสารคามมากที่สุด จานวน 66 วัด รองลงมา
คือ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จานวน 48 วัด โดยวัดส่วนใหญ่เป็นวัดราษฎร์ นิกายมหานิกาย มีวัดพระอารามหลวง 2 แห่ง
คือ วัดโสธรวรารามวรวิหารและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งตั้งอยู่อาเภอเมืองฉะเชิงเทราทั้งสองแห่ง มีประชากรหลายเชื้อ
ชาติด้วยกัน คือ จีน เขมร ลาว รามัญ ประชากรชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่
อดีต ส่วนหนึ่งเข้ามาค้าขาย ส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนเข้ามา ปัจจุบันพื้นที่บางแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงมี
ชาวไทยเชื้อชาติดังกล่าวอยู่ และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอาไว้อย่างดี
1) ชาวจีน
ชาวจีนเข้ามาในฉะเชิงเทราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ส่วนใหญ่เข้ามาแสวงโชค โดยตั้งหลัก
แหล่งอยู่ในเขตเมืองฉะเชิงเทราและเมืองปราจีนบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชาวจีนจากเมืองฉะเชิงเทราขยายตัวพา
กันมาตั้งหลักแหล่งในเขตบ้านท่าเกวียน และบ้านเกาะขนุน เพราะเป็นแหล่งชุมชนทางการค้าและการคมนาคม
ในสมัยหลัง ชาวจีนเข้าไปค้าขาย ทาสวนผักสวนผลไม้ และแต่งงานกับคนไทยในพื้นที่ ทาให้ปัจจุบันนี้มีชาวบ้าน
ที่เป็นลูกหลานของคนจีนอยู่ทั่วไป
2) ชาวลาว
จากคาบอกเล่ าของคนในท้ องถิ่น ชาวลาวที่ตั้ งถิ่น ฐานอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราอพยพ
มาจากเวียงจันทน์ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีที่แล้ว โดยมาสร้างหมู่บ้านที่บ้านเมืองกาย อาเภอพนมสารคาม โดยชุมชน
แห่งนี้คงจะตั้งอยู่บนเส้นทางเดินทัพในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังตั้งถิ่นฐานที่คลองท่าไข่ อาเภอเมืองและอาเภอสนาม
ชัยเขต มีทั้งลาวพวน ลาวเวียง และลาวเมืองพลาน สาหรับอาเภอสนามชัยเขตมีลาวเวียง ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอน
ท่านา ตาบลคู้ยายหมี
3) ชาวรามัญ
ปัจจุบันชาวรามัญ (มอญ) ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณคลอง ๑๔ ตาบลดอนฉิมพลี อาเภอบางน้า
เปรี้ยว และที่ตาบลพิมพา อาเภอบางปะกง
4) ชาวเขมร
ชาวเขมรอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ฉะเชิงเทราในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในคราวที่ไทยเสียดินแดน
ให้กับฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตาบลบางตีนเป็ด ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ชาวเขมรจึงได้ย้ายถิ่นฐาน
มาอยู่ที่บ้านดงน้อย อาเภอราชสาส์น บ้านดงยาง และบ้านสระสองตอน อาเภอพนมสารคาม บ้านแปลงยาว
และบ้านหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว
5) ชาวพุทธ
จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา เจ้ าของสมญา “เมื องธรรมะ พระศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ” ประชาชนส่ วนใหญ่
เป็นพุ ทธมามกะ มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยมี “หลวงพ่อพุทธโสธร” เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสืบสานประเพณี พิธีกรรมทางพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
6) ชาวมุสลิม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือที่ เรียกกันว่า “ชาวมุสลิม” ที่มีเชื้อสาย
หรื อ บรรพบุ รุ ษ มาจากมลายู หรื อ มาเลย์ ซึ่ งเป็ นเชื้ อสายที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด ในประเทศไทย ได้ มาตั้ งถิ่นฐาน
อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนคลอง ๑๘ คลอง ๑๙ คลอง ๒๐ คลอง ๒๑ อาเภอบางน้าเปรี้ยว และบางส่วน
อยู่ในพื้นที่อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอแปลงยาว อาเภอบางปะกง ในปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีชาวมุสลิมตั้งรกรากถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่อาเภอบางน้าเปรี้ยวมากที่สุด
๓๙
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7) ชาวคริสต์
ชาวคริสต์ในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น สันนิษฐานว่ าเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนายรายณ์ฯ
บาทหลวงองค์แ รกที่ ได้ มาอาศั ย อยู่ ที่ แปดริ้ว คื อคุ ณ พ่ อดื อปอง ส่ ว นใหญ่ ช าวคริส ต์ ในจังหวัด ฉะเชิ งเทรา
เป็นคนเชื้อสายจีน มีการตั้งหมู่บ้านชุมชนคาทอลิก และวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น วัดเซนต์ปอล
วัดเซนต์ร็อก วัดเซนต์แอนโทนี เป็นต้น
สถิติและจ้านวนนักท่องเที่ยว
ในปี 256๑ พบว่ามีจานวนผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3,239,899 คน
และมี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 560,611 คน และนั ก ทั ศ นาจร 2,679,288 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559
ซึ่ ง มี ผู้ เยี่ ย มเยื อ น (Visitor) ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ 3,047,651 คน และมี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
539,823 คน และนักทัศนาจร 2,507,828 คน ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ค่าเฉลี่ยการพักแรมของผู้เยี่ยมเยือน ประจาปี 2560 คือ 1.84 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่ง
มีวันพักแรมเฉลี่ย 1.83 วัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2560 คือ 1,240.21 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 27.01
จากจานวนผู้เยี่ยมเยือน ระยะเวลาการพักอาศัยและค่าใช้จ่ายต่อวั นที่เพิ่มมากขึ้นทาให้รายได้
จากการท่องเที่ยวในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4,655.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 415.19 ล้านบาท
ตารางที่ 22 ข้อมูลนักท่องเที่ยวปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
นักท่องเที่ยว (Tourist)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
นักทัศนาจร (Excursionist)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
ระยะเวล าวั น พั กเฉลี่ ย Average Length of Stay
(Day)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
Average Expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
นักท่องเที่ยว (Tourist)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)

2558
2,740,014
2,712,317
27,697
520,621
512,936
7,385
2,219,663
2,199,381
20,282
2.21
2.21
2.05

มกราคม – ธันวาคม
2559
2560
3,047,651
3,239,899
3,018,439
3,209,047
29,212
30,852
539,823
560,611
539,456
552,960
7,367
7,651
2,507,828
2,679,288
2,485,983
2,656,087
21,845
23,201
1.83
1.83
1.84
1.77
1.84
1.74

1,108.66
1,107.04
1,381.39
1,653.15
1,662.21
1,779.06

1,213.20
1,211.05
1,429.53
1,713.92
1,737.68
1,851.64

๔๐

1,240.21
1,237.47
1,526.88
1,775.97
1,773.38
1,929.80

2561
1,694,388
1,680,062
14,326
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นักทัศนาจร (Excursionist)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
รายได้จากการท่องเที่ยว (Revenue (Million Baht)
ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor)
ไทย (Thai)
ต่างชาติ (Foreigners)
ACCOMMODATION EATABLISHMENTS
ห้องพัก (Rooms)
อัตราการพักเฉลี่ย (Occupancy Rate (%)
Number of Guest Arrivals
Thai
Foreigners

2558
962.33
961.20
1,091.24

มกราคม – ธันวาคม
2559
2560
1,005.79
1,036.50
1,004.64
1,034.41
1,135.28
1,243.90

3,984.33
3,936.73
47.60

4,240.41
4,190.73
49.68

4,655.60
4,599.93
55.62

2,263.06
2241.44
21.62

464,374

463,260

486,268

239,422

457,200
7,174

456,438
6,822

479,220
7,048

2561

ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว ปี 255๘ – 25๖๑ กรมการท่องเที่ยว
สถิตินักท่องเที่ยว ปี 2560 ใช้ฐาน ปี 2559

โครงสร้างของนักท่องเที่ย ว ผู้ เยี่ ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่มาจากภาคกลางมากที่สุด รองลงมาคือ
กรุงเทพฯ และภาคตะวันตก โดยอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยทางาน 25-34 ปี ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติส่วนใหญ่
มาจากภูมิภาคเอเชียมากที่สุด และภูมิภาคยุโรป เป็นอันดับสอง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
พักผ่อน โดยนิยมเดินทางมาเองโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสามาถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวก
และหลากหลายเส้ น ทาง โดยเฉพาะเส้ น ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 เส้ น ทางติ ด ต่ อ กั บ กรุ ง เทพฯ
และจังหวัดใกล้เคียง รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-2559) มีอัตราที่เพิ่มเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 26.99 มี ร ายได้ ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รายได้ จ าก
การท่องเที่ยวในภาคตะวันออก จะพบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิ งเทรามีสัดส่วนที่น้อยมาก
ของภูมิภาค โดยจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับหนึ่ง และจังหวัดระยองเป็นลาดับ 2
3) ด้านสังคมและความมั่นคง
สภาพสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ ยนแปลงไปจากอดีต ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา สภาพสั งคม
ในจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงกุ้ง
เลี้ยงปลา มีเวลาพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ต่อมาราวปี พ.ศ.2540
เริ่ มมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ มขึ้น ในพื้น ที่ อาเภอบางปะกง บ้านโพธิ์ และแปลงยาว ทาให้ วิถีชีวิตของผู้ คน
ในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีเวลาทางานที่แน่นอน เช้าไปเย็นกลับ หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ พบปะกันน้อยลง
พูดคุยในเรื่องของชุมชนน้อยลง ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านน้อยลง สถานการณ์ที่มีผู้คนเข้าไป
ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในอาเภอบางปะกง บ้านโพธิ์ และแปลงยาว แต่ขยายวง
ไปยังทุกอาเภอ ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็มีรถของโรงงานไปรับ -ส่งถึงที่บ้าน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สาคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

จ้านวน ที่ตัง และพืนที่รับผิดชอบของสถานีต้ารวจภูธร
การดู แ ลความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
อยู่ ในความดู แ ลของต ารวจภู ธ รจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา โดยมี ส ถานี ต ารวจภู ธ รในสั งกั ด จ านวน 18 สถานี
โดยมีจานวนกาลังพลเฉพาะส่วนประจาสถานีตารวจภูธรทั้งสิ้น 1,374 คน ทั้ง นี้ ในพื้นที่ยังมีหน่วยงานตารวจ
ในสังกัดอื่นๆ ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่เฉพาะ เช่น หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตารวจทางหลวง และตารวจท่องเที่ยว
สถิ ติ เกิ ด อาชญากรรม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ระหว่ า งปี พ.ศ. 2549 -2558 พบว่ า
มีคดีร้ายแรง ระหว่าง 128-142 คดี สามารถจับกุมผู้กระทาผิดได้ 27-71 คดี สัดส่วนคดีที่สามารถจับกุม
ผู้กระทาผิดได้ คิดเป็นร้อยละ 45 – 96 โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 มีจานวนคดีที่เกิดขึ้นลดลง
และมีจานวนการจับกุมเพิ่มขึ้นสูง
คดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบกของจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี 255๘-256๑ รายละเอียด
ข้อมูลดังตาราง
ตารางที่ 23 สถิติการรับแจ้งคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จ้าแนกตามประเภทรถ ความเสียหาย
และผู้ต้องหาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 – 2561
ประเภท
รับแจ้งอุบัติเหตุ (ราย)
ประเภทผู้ใช้ทาง
คนเดินเท้า
ประเภทรถ
รถยนต์นั่ง
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุกขนาดเล็ก(ปิคอัพ)
รถบรรทุก 10 ล้อ และมากกว่า
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
แท็กซี่
รถสามล้อเครื่อง
รถจักรยาน
รถสามล้อ
รถอีแต๋น
อื่นๆ
ความเสียหาย
มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย (ล้านบาท)
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ตาย
ชาย
หญิง
บาดเจ็บสาหัส

2558

2559

2560

2561

366

386

274

360

21

22

8

11

116
195

89
150

52
116

81
16

6
14
5
6
2
2
4

10
13
3
7
1
1
9

6
7
3
3
1
12

6
6
2
1
1
1
11

26

24

17

14

6,392,700

2,004,950

45,500 บาท

109
88
21
57

126
90
36
47

100
76
24
25

๔๒
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ประเภท
ชาย
หญิง
บาดเจ็บเล็กน้อย
ชาย
หญิง
ผู้ต้องหา
จับได้
จับไม่ได้
ไม่รตู้ ัว

2558

2559

2560

2561

36
21
167
97
70

28
19
60
39
21

13
12
16
12
4

11
8
11
7
4

230
10

189
17

72
8

91
5

ทีม่ า : ตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
การสาธารณสุขและสถานีอนามัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแพทย์ รวมจานวน 2๕๕ คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 2,784
ทันตแพทย์ รวมจานวน ๗๑ คน อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 9,998 เภสัชกร รวมจานวน ๑๑๐ คน
อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากร 1 : 6,454 พยาบาลวิชาชีพ รวมจานวน 1,๓๓๖ คน อัตราส่วนพยาบาล
วิช าชีพ ต่อประชากร 1 : 531 มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ ง คือ โรงพยาบาลพุ ทธโสธร จานวน 561 เตียง
โรงพยาบาลชุมชนประจาอาเภอ 10 แห่ง รวม 600 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (สถานีอนามัย)
11๘ แห่ง ศูน ย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 แห่ ง (สาขาโรงพยาบาลพุทธโสธร) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
7 แห่ ง จานวนผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (สถานีอนามัย) เพิ่มขึ้นจาก 429,550 คน
1,370,508 ครั้งในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็ น 448,680 คน 1,418,645 ครั้งในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.4 และร้อยละ 3.5 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ร้อยละ 99.96 ของ
ประชากรทั้ ง หมด และความครอบคลุ ม การมี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระบบประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
(UC Coverage) ร้อยละ 99.95
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของปี พ.ศ.2560 กลุ่มโรคที่ส่งผลให้
เกิดการเจ็บป่วนจนต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลแต่ยังไม่รุนแรงต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน พบว่า
กลุ่มโรคที่ป่วยมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน และ
เบาหวาน สาเหตุที่ให้เกิดโรค พบว่ า ความสูงอายุ และพฤติกรรมการดารงชีวิตของประชาชน ส่วนกลุ่มโรค
10 อันดับแรกที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล พบว่า กลุ่มโรคที่ป่วยมากที่สุด คือ ปอดบวม และโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะผิดปกติของทารก และเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยนอก การเจ็บป่วยด้วยโรค
ทางเดินหายใจมีเป็นจานวนมาก ปัจจัยทีส่งผลเกิดจาก วัยของผู้ป่วย สารมลพิษทางอากาศ การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคความชื้น และพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ขอบเขตพื้นที่การให้บริการด้านสาธารณสุข พบว่า อาเภอสนามชัยเขต และอาเภอท่าตะเกียบมี
พื้ น ที่ น อกเขตการให้ บ ริ ก ารของสถานพยาบาล โดยเป็ น พื้ น ที่ ห่ า งไกลจากตั ว อ าเภอและรอยต่ อ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรากับจังหวัดสระแก้ว
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ตารางที่ 24 จ้านวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2561
ประเภท
บุคลากรสาธารณสุข
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ

จ้านวนบุคลากรสาธารณสุข (คน)
ภาครัฐ
213
68
97
1,212

เทศบาล

ภาคเอกชน*

รวม

11

42
3
13
113

255
71
110
1,336

อัตราส่วน
บุคลากร
ต่อประชากร
1:2,784
1:9,998
1:6454
1:531

ที่มา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ณวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ : 1. * หมายถึงโรงพยาบาลเอกชน
2. ใช้ข้อมูลประชากรจากสานักบริหารการทะเบียนณวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(704,399 คนคานวณหาอัตราส่วนต่อประชากร)

ตารางที่ ๒5 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2560
พืนที่

อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อ.บางคล้า
อ.บางน้าเปรี้ยว
อ.บางปะกง
อ.บ้านโพธิ์
อ.พนมสารคาม
อ.ราชสาส์น
อ.สนามชัยเขต
อ.แปลงยาว
อ.ท่าตะเกียบ
อ.คลองเขื่อน
รวม

สถานบริการสาธารณสุข
รพ./เตียง

รพ./เตียง

สสอ.

รพ.สต.

-/-

1/561
1/30
1/120
1/90
1/30
1/120
1/30
1/120
1/30
1/30
1/10
10/1,171

1
1
1
1
1
1
1
1
๑
1
1
11

21
8
12
12
16
12
2
15
๖
9
5
118

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง
2
2

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
1
1
1
3
1
7

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ด าเนิ น โครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า มี ก ารลงทะเบี ย นผู้ มี สิ ท ธิ
ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) คิดเป็นร้อยละ
99.96 ของประชากรทั้งหมด 697,412 คน และความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพในระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UC Coverage) คิดเป็นร้อยละ 99.95
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
477,411 คน
สิทธิประกันสังคม
159,301 คน
สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
40,835 คน
๔๔
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อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาเหตุการป่วยที่สาคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) โรคความดัน
โลหิตสู งที่ไม่มีสาเหตุน า อัตราป่วย 33,577.93 ต่อแสนประชากร (2) โรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่ ว นบนแบบเฉี ย บพลั น อื่ น ๆ อั ต ราป่ ว ย 30,301.64 ต่ อ แสนประชากร (3) โรคเบาหวาน อั ต ราป่ ว ย
25,617.10 ต่อแสนประชากร (4) โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ อัตราป่วย 18,792.80 ต่อแสนประชากร (5) โรค
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง อัตราป่วย 15,269.29 ต่อแสนประชากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาเหตุการตายที่สาคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) เนื้องอกร้าย อัตราตาย
105.09 ต่ อแสนประชากร (2) ปอดบวม อั ตราตาย 89.03 ต่ อแสนประชากร (3) โลหิ ตเป็ นพิ ษ อั ตราตาย
50.29 ต่อแสนประชากร (4) โรคหลอดเลือดในสมอง อัตราตาย 43.11 ต่อแสนประชากร (5) โรคหัวใจ อัตรา
ตาย 38.17 ต่ อ แสนประชากร และปั ญ หาสุ ข ภาพ/ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
(1) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (2) อุบัติเหตุจราจร (3) โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (4) โรคมะเร็ง
เนื้องอกร้าย และ (5) ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 26 สาเหตุการป่วย จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2558-2560
ชื่อกลุม่ (298โรค)
รวม
อัตรา:แสนประชากร
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุม่ โรค 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทราประจ้าปีงบประมาณ 2558
1) 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา
208,197
29,704.15
2) 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
176,605
25,196.82
3) 104 เบาหวาน
160,610
22,914.76
4) 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ
116,213
16,580.49
5) 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
97,424
13,899.80
6) 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง
87,178
12,437.97
7) 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน่ ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
72,689
10,370.78
8) 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
60,574
8,642.29
9) 180 ฟันผุ
50,606
7,220.12
10) 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
48,048
6,855.17
11) 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
46,957
6,699.51
12) 267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
36,476
5,204.15
13) 170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
21,279
3,035.95
14) 198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
21,228
3,028.67
15) 176 โรคหืด
19,422
2,771.00
รวม
1,223,506
174,561.64
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุม่ โรค 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทราประจ้าปีงบประมาณ 2559
1) 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา
225,595
32,026.59
2) 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
208,545
29,606.09
3) 104 เบาหวาน
177,823
25,244.64
4) 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ
138,375
19,644.41
5) 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
109,306
15,517.63
6) 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง
98,572
13,993.77
7) 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน่ ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
73,411
10,421.79
8) 180 ฟันผุ
71,903
10,207.71

๔๕

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ชื่อกลุม่ (298โรค)
รวม
อัตรา:แสนประชากร
9) 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
58,464
8,299.84
10) 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
55,924
7,939.25
11) 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
52,769
7,491.35
12) 267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
34,436
4,888.71
13) 170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
28,397
4,031.38
14) 039 ภูมิคมุ้ กันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)
24,833
3,525.42
รวม
1,383,046
196,344.12
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุม่ โรค 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทราประจ้าปีงบประมาณ 2560
๑) 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา
238,366
33,577.93
๒) 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
215,108
30,301.64
3) 104 เบาหวาน
181,853
25,617.10
4) 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ
133,408
18,792.80
5) 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง
108,395
15,269.29
6) 180 ฟันผุ
94,994
13,381.53
7) 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
86,497
12,184.58
8) 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน่ ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
74,139
10,443.75
9) 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
60,325
8,497.81
10) 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
53,176
7,490.75
11) 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
39,783
5,604.12
12) 267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
34,438
4,851.18
13) 198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
26,426
3,722.55
14) 192 โรคอื่น ๆ ของลาไส้และเยื่อบุช่องท้อง
26,414
3,720.86
15) 170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
24,382
3,434.62
รวม
1,397,704
196,890.50

ที่มา : - ข้อมูลจาก รง.504 เดือน มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
- ใช้ข้อมูลประชากรจากสานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมายเหตุ : การคานวน คิดตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย โดยที่ dxtype=1 และรหัสหน่วยบริการ
(10 อันดับโรคที่มารับบริการ/พบบ่อย)

ตารางที่ 27 อัตราตายจ้าแนกตามสาเหตุที่ส้าคัญ 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทรา
จ้าแนกตามสาเหตุที่ส้าคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2557-2560
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุการตาย
เนื้องอกร้าย (Neoplasms) (C00-C99)
ปอดบวม (Pneumonia) (J12-J18)
โลหิตเป็นพิษ (Septicaemia) (A40-A41)
โรคหลอดเลือดในสมอง (Cerebrivascular diseases) (I60-I69)
โรคหัวใจ (Heart diseases) (I20 - I52)
โรคของระบบสืบพันธุแ์ ละทางเดินปัสสาวะ
(Diseases of the genitourinary system) (N00-N99)
อุบัติเหตุการขนส่ง (Transport accidents) (V01-V99)
โรคของตับ (Diseases of liver) (K70-K76)
เบาหวาน (E10-E14) (Diabetes mellitus)
ความดันโลหิตสูง (I10 - I15)

ปี 2557
104.82
57.8
50.18
45.44
41.12
23.72

อัตรา : แสนประชากร
ปี 2558
ปี 2559
110.86
100.80
70.77
93.84
41.8
50.40
47.8
45.57
40.09
43.73
33.1
26.26

ปี 2560
105.09
89.03
50.29
43.11
38.17
27.47

28.33
20.56
19.84
18.4

29.1
18.55
20.54
15.12

25.64
19.58
13.80
10.42

ที่มา : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

๔๖

25.84
13.91
13.77
11.64

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2559
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้รวบรวม
ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข จากทุกกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และเครือข่ายบริการ
สุขภาพของทุกอาเภอประมวลสรุปเป็นปัญหาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี ๒๕๖๐ โดยใช้วิธีตาราง
ตัดสิน ใจ (Multi-variable decision) ผลการวิเคราะห์ สรุปจัดลาดับความสาคัญ ของปัญ หาสุขภาพ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๐ : 10 อันดับแรก เป็นดังนี้
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์สรุปจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี ๒๕60 : 10 อันดับแรก
อันดับ
ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข
1 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

คะแนน
80.00

2

อุบัติเหตุจราจร

78.00

3

โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง

77.00

4

โรคมะเร็ง, เนื้องอกร้าย

๗๕.๕๐

5

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ

๗๔.๐๐

6

ภาวะอ้วนลงพุง, ขาดการออกกาลังกาย,พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็ม อาหารจานด่วน

๗๐.๐๐

7

ผู้พิการขาดคนดูแล, ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

๖๘.๕๐

8

ทารกและการดูแลทารก,ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม, เด็กกินนมแม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๖๗.๐๐

9

โรคไข้เลือดออก

๖๖.๕๐

10

ยาเสพติด

๖๔.๕๐

การประกันสังคม
ตารางที่ 29 แสดงสถิติกองทุนประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 – 2559
รายการ
จานวนสถานประกอบการ1/ (แห่ง)
จานวนผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 2/ (คน)
จานวนผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 3/ (คน)
จานวนการใช้บริการของผูป้ ระกันตน
กรณีเจ็บป่วย (ราย)
กรณีทุพพลภาพ (ราย)
กรณีตาย (ราย)
กรณีคลอดบุตร (ราย)
กรณีชราภาพ (ราย)
กรณีสงเคราะห์บุตร (ราย)
ว่างงาน4/ (ราย)
ที่มา : สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

๔๗

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

4,185
209,019
11,958
345,320
27,025
3,111
1,062
4,887
4,482
296,593
17,160

4,274
215,033
13,264
384,980
29,937
3,301
1,255
5,226
7,614
316,000
21,647

4,303
212,578
14,689
385,679
29,857
3,345
1,267
5,237
13,840
307,797
24,336

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

การปราบปรามยาเสพติด
ตารางที่ 30 แสดงผลการจับกุมคดียาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทความผิด
ผลิต
จ้าหน่าย
ครอบครองเพื่อจ้าหน่าย
ครอบครอง
เสพ

2558
จับแจ้ง จับกุม
(ราย)
(คน)
121
136
368
411
748
823
1,224 1,254
2,615 2,632

2559
จับแจ้ง จับกุม
(ราย)
(คน)
35
42
265
298
613
657
1,234 1,264
3,080 3,094

2560
จับแจ้ง จับกุม
(ราย)
(คน)
29
29
195
224
515
550
806
818
2,343 2,372

2561
จับแจ้ง จับกุม
(ราย)
(คน)
10
10
139
151
647
683
877
857
2,264 2,256

ที่มา: สานักงานตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

การบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
ตารางที่ 31 สถิติคดีจ้านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
ปีพ.ศ ม.ค ก.พ มี.ค
2557 239 234 241
2558 132 209 167
2559 204 115 307

เม.ย
220
150
157

พ.ค
241
106
270

มิ.ย
278
164
246

ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค
322 278 283 262
104 156 144 165
206 232 197 225

พ.ย ธค
รวม
248 280 3,126
199 166 1,862
200 185 2,544

ที่มา: สานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถิติจ้านวนผู้ต้องขัง
ตารางที่ 32 ข้อมูลสถิติผู้ต้องขังย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) และข้อมูลปี พ.ศ. 2560
ปี
2557
2558
2559
2560
รวม

จ้านวน
ผู้ต้องขัง
เข้าใหม่
(คน)
3510
2823
2577
1821
10731

จ้านวนผู้ต้องขังที่รับใหม่และผู้ทไี่ ด้รับการปล่อยตัว(คน)
ปล่อยอภัยโทษ ปล่อยพักโทษ
ปล่อยลดวัน
ปล่อยตัวตาม
รวมจ้านวน
ต้องโทษ
หมายปล่อย ผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัว
190
337
1183
1710
405
96
309
839
1649
680
92
423
805
2000
207
2
67
613
889
1292
380
1136
3440
6248

ที่มา : เรือนจากลางฉะเชิงเทรา

๔๘

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 33 ข้อมูลสถิติผู้ต้องขังย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
และข้อมูลปี พ.ศ. 2560 แยกประเภทฐานความผิด (ระบุ 5 อันดับแรก)
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทฐานความผิด
พรบ. ยาเสพติดให้โทษ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
พรบ.อาวุธปืน / ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดต่อชีวิต
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

2,557
2,220
404
240
122
86

2,558
1,588
319
283
164
51

2,559
1,411
285
240
149
56

2,560
111
39
5
3
4

ที่มา : เรือนจากลางฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕60)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานีดับเพลิงรวมทั้งสิ้น 68 แห่ง สังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานีอยู่ใกล้ชุมชน สามารถเข้าถึงชุมชนที่เกิดเหตุได้ภายในเวลา 15 นาที ยกเว้นในพื้นที่ อาเภอคลองเขื่อน
และอ าเภอราชสาส์ น ซึ่ ง มี เพี ย งรถบรรทุ ก น้ าอเนกประสงค์ อ าเภอละ 1 คั น จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ให้ เพี ย งพอต่อการรองรับ การดับ เพลิ ง แต่อย่ างไรก็ดีต้อ งเตรียมการเรื่องจุด เติม น้า ข้อต่อ ระบบประปา
กับข้อต่อสายฉีด ในชุมชนหรือเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถิตดิ ้านภัยต่างๆ ดังนี้
- วาตภัย จานวน 24 ตาบล มีราษฎรเดือดร้อน จานวน 520 ครัวเรือน
- อุทกภัย จานวน 8 ตาบล มีราษฎรเดือดร้อน จานวน 1,560 ครัวเรือน มีการดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ เป็นเงิน 3,559,221 บาท
- อัคคีภัย จานวน 5 ตาบล มีราษฎรเดือดร้อน จานวน 15 ครัวเรือน
- ช้างป่า จานวน 2 ตาบล มีราษฎรเดือดร้อน จานวน 223 ครัวเรือน
- ภัยแล้ง ไม่พบพื้นที่ประสบภัย
ตารางที่ 34 สถิติข้อมูลการประกาศพืนที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ พ.ศ. 2560
ที่
1
2
3
4
5

สาธารณภัย
วาตภัย
อุทกภัย
อัคคีภัย
ภัยแล้ง
ช้างป่า

"พืนที่ประกาศพืนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2560"
การให้ความช่วยเหลือโดยใช้
จ้านวนต้าบล จ้านวนหมู่บ้าน / ชุมชน จ้านวนครัวเรือน
เงินทดลองราชการฯ
24
70
520
8
34
1,560
3,559,221
5
5
15
2
31
223

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 35 สถิติการประกาศพืนที่ประสบภัยพิบัติ รายอ้าเภอ พ.ศ. 2560
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองฉะเชิงเทรา
บางคล้า
บางน้าเปรี้ยว
บางปะกง
บ้านโพธิ์
พนมสารคาม
สนามชัยเขต
แปลงยาว
ราชสาส์น
ท่าตะเกียบ
คลองเขื่อน
รวมทังสิน

วาตภัย
5
3
10
3
4
2
3
1
1
2
34

พื้นที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (จานวนตาบล)
อุทกภัย
อัคคีภัย
ภัยแล้ง
1
1
1
11
12
1
1
23
2
4

ช้างป่า
1
2
3

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐานจังหวัด (จปฐ.)
จากรายงานข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐานจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา ประจ าปี 2560 ของส านั ก งาน
พัฒ นาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จากครัวเรือนในจังหวัด ปรากฏว่าประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย เป็นส่วนมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 36 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ปี 2560
ระดับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)
ตัวชีวัด ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน

จ้านวนคนที่
ส้ารวจ
ทังหมด

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชีวัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
3,178 คน
๒. เด็ก แรกเกิ ดได้กินนมแม่อย่า งเดีย วอย่างน้อย 6 เดือนแรก 2,257 คน
ติดต่อกัน
๓. เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 12 ปี ได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคระบาดตาม 48,668 คน
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
๔. ครั ว เรื อ นกิ น อาหารถู ก สุ ข ลั ก ษณ ะ ปลอดภั ย และได้ 149,181
มาตรฐาน
คร.
๕. ครั ว เรื่ อ นมี ก ารใช้ ย าเพื่ อ บ าบั ด บรรเทาอาการเจ็ บ ป่ ว ย 149,181
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม
คร.
๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
248,858
คน
๗. คนอายุ ๖ ปี ขึ้ น ไป ออกก าลั งกายอย่ างน้ อ ยสัป ดาห์ ล ะ ๓ 392,164
วันๆ ละ ๓๐ นาที
คน

๕๐

ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

3,173
2,178

99.84
96.50

5 คน
79 คน

0.16
3.50

48,665

99.99

3 คน

0.01

145,946
คร.
147,575
คร.
238,460
คน
389,264
คน

97.83

3,235 คร.

2.17

98.92

1,606 คร.

1.08

95.82

10,398
คน
2,900 คน

4.18

99.26

0.74

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชีวัด
ตัวชีวัด ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีวัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร
9. ครัวเรือ นมี น้าสะอาดสาหรับ ดื่มและบริโภคเพี ย งพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๕ ลิตรต่อวัน
10. ครัวเรือนมี น้ าใช้เพี ย งพอตลอดปี อย่างน้ อยคนละ
๔๕ ลิตรต่อวัน
11. ครัวเรือนมีก ารจัดบ้ านเรือนเป็น ระเบี ย บเรีย บร้อ ย
สะอาดและถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จ้านวนคนที่
ส้ารวจทังหมด

ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

149,181 คร. 148,729 คร.

99.70

452 คร.

0.30

149,181 คร.

149,023 คร.

99.89

158 คร.

0.11

149,181 คร.

148,995 คร.

99.88

186 คร.

0.12

149,181 คร.

144,735 คร.

97.02

4,446 คร.

2.98

149,181 คร.
149,181 คร.

147,227 คร.
146,911 คร.

98.69
98.48

1,954 คร.
2,270 คร.

1.31
1.52

149,181 คร.

149,057 คร.

99.92

124 คร.

0.08

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชีวัด
ตัวชีวัด ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน
หมวดที่ ๓ การศึกษา มี ๕ ตัวชีวัด
15. เด็ ก อายุ ๓-๕ ปี ได้ รั บ บริ ก ารเลี้ ย งดู เตรี ย มความ
พร้อมก่อนเรียน
16. เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี
17. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้
เรียนต่อ และยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
19. คนอายุ ๑๕-๕๙ ปี อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้

จ้านวนคนที่
ส้ารวจทังหมด

ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

11,585 คน

11,573 คน

99.90

12 คน

0.10

38,483 คน
1,392 คน
829 คน

38,302 คน
1,343 คน
749 คน

99.53
96.48
90.35

181 คน
49 คน
80 คน

0.47
3.52
9.65

276,593 คน

275,877 คน

99.74

716 คน

0.26

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท้าและมีรายได้) มี 4 ตัวชีวัด
ตัวชีวัด ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน
หมวดที่ 4 การมีงานท้าและรายได้ มี 4 ตัวชีวัด
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
21. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
22. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

จ้านวนคนที่
ส้ารวจทังหมด
250,724 คน

76,557 คน
149,181 คร.
149,181 คร.

๕๑

ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ
247,718 คน
69,571 คน
147,385 คร.
124,678 คร.

98.80
90.87
98.80
83.57

ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ
3,006 คน
6,986 คน
1,796 คร.
24,503 คร.

1.20
9.13
1.20
16.43

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชีวัด
ตัวชีวัด ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน
หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชีวัด
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุม ชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
30. ครั ว เรื อ นมี ส่ ว นร่ ว มท ากิ จ กรรมสาธารณ ะเพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

จ้านวนคนที่
ส้ารวจทังหมด

ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ

411,240 คน

411,240 คน
392,164 คน

393,676 คน 95.73
390,552 คน 94.97
389,636 คน 99.36

77,206 คน

77,133 คน

4,628 คน
8,382 คน

ไม่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน
ร้อยละ
17,564 คน
20,688 คน
2,528 คน

4.27
5.03
0.64

99.91

73 คน

0.09

4,624 คน

99.98

1 คน

0.02

8,377 คน

99.94

5 คน

0.06

149,181 คน 147,682 คร. 99.00

1,499 คร.

1.00

149,181 คน 148,188 คร. 99.33

993 คร.

0.67

ด้านการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนในสังกัดส้านักงานการศึกษาขันพืนฐาน ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1,2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงรียนในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศีกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียนในสังกัดอื่น เช่น โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน มีจานวนโรงเรียน ทั้งหมด 363 แห่ง แบ่งเป็น ระดับ
อนุ บ าลถึงประถมศึกษา จานวน 219 แห่ ง โรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 102 แห่ง โรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้ น ม.1-ม.6 จานวน 29 แห่ง ส่วนระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา อยู่ในอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จานวน 6 แห่ง อาเภอบางปะกง จานวน 2 แห่ง อาเภอบ้านโพธิ์
จ านวน 3 แห่ ง อ าเภอพนมสารคาม จ านวน 2 แห่ ง และอ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จ านวน 1 แห่ ง
ส่วนสถาบันอุดมศึกษา มี 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ตารางที่ 37 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชัน ปีการศึกษา 2558 - 2561
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระดับชัน
อ.1 (3 ขวบ)
อ.2 (อ.1 เดิม)
อ.3 (อ.2 เดิม)
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3

จ้านวนนักเรียน(คน)
ปี 2558
3,115
3,320
3,851
3,732
3,627

ปี 2559
3,389
3,174
3,754
3,771
3,658

๕๒

ปี 2560
146
3,444
3,451
3,487
3,639
3,741

ปี 2561
349
3,001
3,488
3,742
3,437
3,601

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ระดับชัน
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

จ้านวนนักเรียน(คน)
ปี 2558
3,683
3,947
3,797
1,164
1,082
1,006
32,324

ปี 2559
3,661
3,652
3,956
1,147
1,100
1,006
32,268

ปี 2560
3,703
3,626
3,660
1,207
1,083
997
32,184

ปี 2561
3,727
3,647
3,585
1,114
1,128
985
31,804

ที่มา : ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ตารางที่ 38 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชัน ปีการศึกษา 2558 – 2561
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
ระดับชัน
อ.1 (3 ขวบ)
อ.2 (อ.1 เดิม)
อ.3 (อ.2 เดิม)
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

จ้านวนนักเรียน(คน)
ปี 2558
3,045
3,122
3,352
3,275
3,032
3,088
3,261
3,078
1,431
1,295
1,172
29,151

ปี 2559
3,252
3,045
3,300
3,145
3,223
2,969
3,059
3,220
1,366
1,276
1,097
28,952

ที่มา : ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2

๕๓

ปี 2560
131
3,369
3,341
3,229
3,179
3,156
3,235
2,964
3,033
1,371
1,203
1,161
29,372

ปี 2561
194
3,026
3,441
3,486
3,102
3,099
3,119
3,170
2,949
1,323
1,257
1,097
29,263

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ ๓9 ข้อมูลจ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชันและเพศ ปีการศึกษา 2561
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา)
ชัน
ก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทัง สพม.6

จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชาย
หญิง
รวม

159
27
63
69
434
86
79
82
65
62
60
6,512
2,143
2,289
2,080
3,648
1,258
1,222
10,753

164
38
55
71
377
69
63
65
56
64
60
7,091
2,289
2,389
2,413
6,216
2,165
1,987
13,848

323
65
118
140
811
155
142
147
121
126
120
13,603
4,432
4,678
4,493
9,864
3,423
3,209
24,601

จ้านวนห้อง

11
3
4
4
21
4
4
4
3
3
3
371
129
122
120
311
107
102
714

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา) 6

ตารางที่ 40 ข้อมูลจ้านวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ้าแนกรายจังหวัด
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
รวมทัง สพม.

จ้านวน
โรงเรียน
29
25
54

จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ก่อนประถม
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
323
811 13,603 9,864
27,934 20,069
253
748 41,301 30,220

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๕๔

รวม
24,601
48,003
72,522

ห้องเรียน

ครู

714
1,249
1,936

1,283
1,985
3,168

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลจ้านวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
จ้าแนกรายจังหวัด /อ้าเภอ
อ้าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา
บางคล้า
บางน้าเปรี้ยว
บางปะกง
บ้านโพธิ์
พนมสารคาม
ราชสาส์น
สนามชัยเขต
แปลงยาว
ท่าตะเกียบ
คลองเขื่อน
รวม จว.ฉะเชิงเทรา

จ้านวน
โรงเรียน
8
2
5
1
3
3
1
1
3
1
1
29

จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ก่อนประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย รวม
และประถม
1,134
6,721
5,320
13,175
0
131
120
251
0
1,185
730
1,915
0
621
468
1,089
0
704
316
1,020
0
2,265
1,408
3,673
0
65
53
118
0
678
663
1,341
0
679
320
999
0
493
434
927
0
61
32
93
1,134
13,603
9,864
24,601

ห้องเรียน

ครู

350
16
70
32
35
101
11
36
33
24
6
714

639
28
117
49
71
191
11
65
54
45
13
1,283

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา)

ข้อมูลพืนฐานด้านการศึกษาทุกประเภททุกระดับของจังหวัดฉะเชิงเทรา
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน มีจานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 390 แห่ง แบ่งการจัดการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 42 แสดงจ้านวนสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน
(แห่ง)
363

อาชีวศึกษา
(แห่ง)
15

กศน.
(แห่ง)
11

อุดมศึกษา
(แห่ง)
1

รวม
(แห่ง)
390

ตารางที่ 43 แสดงสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา
สังกัด
รวมทังสิน
กระทรวงศึกษาธิการ

จ้านวนแห่ง
390
345
318
138
152
29

สพฐ.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.เขต 6
การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกลู )
สช.
สอศ.

1
27
15

๕๕

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

สังกัด

จ้านวนแห่ง
7
8
11
2
2
1
17
17
12
2
3

รัฐบาล
เอกชน
กศน.
สกอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
โรงเรียนสาธิต มรร
ส่วนราชการอื่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน
สานักงานพระพุทธศาสนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตารางที่ 44 แสดงจ้านวนนักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(คน)
รัฐบาล
เอกชน
94,570 18,209

อาชีวศึกษา
(คน)
รัฐบาล เอกชน
9,399 2,616

กศน.
(คน)

การศึกษา
พิเศษ (คน)

7,643

719

รวม (คน)

140,201

ตารางที่ 45 แสดงจ้านวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามระดับการศึกษา
(รัฐบาลและเอกชน)
ระดับ ปวช. (คน)
7,994

ระดับ ปวส. (คน)
4,021

รวม (คน)
12,015

ตารางที่ 46 แสดงจ้านวนนักเรียนระดับการศึกษาขันพืนฐาน (ประเภทสามัญศึกษา) จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ้าแนกตามสังกัด
ที่

สังกัด

1
2
3
4
5
6

สพป.ฉช. 1
สพป.ฉช. 2
สพม.6
สช.
ตชด.
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สกอ. (สาธิต มรร.)

7

จ้านวน
รร.
(แห่ง)
138
152
29
27
2
12
1

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รวม

7,041
6,841
361
4,413
38

21,856
18,796
762
8,777
461

3,287
3,735
13,557
3,265
-

9,719
1,506
-

32,184
29,372
24,399
17,961
499

1,764
262

3,299
232

1,618
-

420
-

7,101
494

๕๖

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ที่

สังกัด

จ้านวน
รร.
(แห่ง)

ฉะเชิงเทราปัญ
ญานุกูล
9 กศน.
10 สานักงาน
พระพุทธศาสนา
รวม

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

29
-

223
379
-

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รวม

114
2,660

63
4,441

429
7,480

266
28,502

141
16,290

407
120,326

8

1
11
3
347

54,785

20,749

ตารางที่ 47 แสดงจ้านวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามสถานศึกษา และ
ระดับชัน (รัฐบาล) 7 แห่ง
ล้าดับ

ชื่อสถานศึกษา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม

1
2
3

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
รวมทังสิน

144
465
12

155
325
12

145
908
9

444
1,698
33

80
253
7

55
264
5

135
517
12

รวม
ทังหมด
579
2,215
45

247
748
278
721
2,615

266
487
197
529
1,971

317
598
124
504
2,605

830
1,833
599
1,754
7,191

119
487
85
399
1,430

124
633
49
237
1,367

243
1,120
134
636
2,797

1,073
2,953
733
2,390
9,988

4
5
6
7

ตารางที่ 48 แสดงจ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชัน ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ระดับชัน

จ้านวนนักเรียน
2,274
9,323
9,223
20,820
8,994
9,183
9,196
9,246
8,856
8,928
54,403
9,266

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 3 ขวบ (เอกชน)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1

๕๗

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ระดับชัน

จ้านวนนักเรียน
8,483
8,081
25,830
4,154
4,082
3,613
11,849
112,902

มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทังสิน

ตารางที่ ๔9 แสดงสรุปจ้านวนนักเรียน/นักศึกษา สายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
สถานศึกษา
รัฐบาล (7 แห่ง)
เอกชน (8 แห่ง)
รวมทังจังหวัด

ปวช.1

ปวช.2

2,639
430
3,069

1,973
404
2,377

ปวช.3

รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม
ปวช.
ปวส.
2,140 6,752 1,360 1,287 2,647
408 1,242 889 485 1,374
2,548 7,994 2,249 1,772 4,021

ตารางที่ 50 แสดงจ้านวนครู อาจารย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน (คน)
6,348

อาชีวศึกษา (คน)
367

อุดมศึกษา (คน)
379

รวม (คน)
7,094

ตารางที่ 51 แสดงจ้านวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามสถานศึกษา
และระดับชัน (เอกชน) 8 แห่ง
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
โตโยต้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทย
บ้านโพธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ
นวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม
รวมทังสิน

ปวช.
1
97
142
-

ปวช.
2
91
88
-

ปวช.
3
95
83
-

283
313
-

ปวส.
1
30
189

ปวส.
2
9
215

39
404

รวม
ทังหมด
375
313
404

25

18

29

72

30

27

57

129

131

156

142

429

261

181

442

871

16

37

59

112

50

24

74

186

6

-

-

6

305

-

305

311

13
430

14
404

408

27
1,242

889

485

1,374

27
2,616

๕๘

รวม

รวม

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 52 แสดงจ้านวนนักเรียนที่เรียนต่อสายสามัญกับสายอาชีพย้อนหลัง 3 ปี
ระดับการศึกษา
ม.4 (สพฐ.)
ปวช.1 (รัฐ+เอกชน)

ปี พ.ศ. 2558
3,333
3,223

ปี พ.ศ. 2559
3,598
3,017

ปี พ.ศ. 2560
3,369
3,069

ปี พ.ศ. 2561
3,423
3,002

การจัดการศึกษาอุดมศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน ๑ แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 7,042 คน มีข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลจ้านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จ้าแนกตามระดับชันเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษา (ชัน)

คน
1,996
1,321
1,462
1,398
645
54
18
148
7,042

ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 1
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 2
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 3
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 4
ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 5
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม

การศาสนาประจ้าปีการศึกษา 2561
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจานวน 3 โรงเรียน
ตารางที่ 54 แสดงสถิติข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2561
ล้าดับ

โรงเรียน

1

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา
รวม

2
3

จ้านวนห้อง
ม.ต้น ม.ปลาย รวม
6
3
9

จ้านวนนักเรียน
ม.ต้น ม.ปลาย รวม
131
98
229

26

จ้านวน
เจ้าหน้าที่
7

จ้านวนครู

5

3

8

95

31

126

16

1

3
14

0
6

3
20

32
258

129

32
387

9
51

2
10

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราข้อมูล ณ กันยายน 2561

๕๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ความสุขในชีวิต
สานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล) ในการสารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558
ผ่านกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี ขึ้นไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า คะแนนสุขภาพจิตของคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เฉลี่ยอยู่ที่ 31.13 ซึ่งอยู่ในลาดับ 49 ของประเทศไทย โดยเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.54 คะแนน
ส่วนเพศหญิง 30.81 คะแนน และผู้อยู่นอกเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.29 คะแนน ผู้ที่อยู่ใน
เขตมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 30.76 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้สาหรับสุขภาพจิตของคน
ทั่วไป (27.01 – 34.00 คะแนน)
โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค
การประปา
แหล่งน้ำประปำ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการอยู่ 4 แห่ง และแบ่งเขตความ
รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 61 ถนนจุลละนันท์ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จั งหวัดฉะเชิงเทรา มีกาลั งการผลิต (ข้อมูล ล่ าสุด พฤศจิกายน 2556) 51,600
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้าดิบจากคลองท่าไข่และการประปาบางคล้า มีเขตจาหน่ายน้าครอบคลุมพื้นที่
เทศบาลเมื อ งฉะเชิ งเทรา อ าเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา ต าบลนครเนื่ อ งเขต ต าบลวั งตะเคี ย น ตาบลบ้ านใหม่
และชุมชนนอกเขต 17 หมู่บ้าน จานวน 12.76 ตารางกิโลเมตร
2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 2 ถนนบางนา – ตราด ตาบล
บางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกาลังการผลิต (ข้อมูลล่ าสุด พฤศจิกายน 2556) 43,200
ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ วั น โดยใช้ น้ าดิ บ จากคลองพระองค์ เจ้ าไชยานุ ชิ ต มี เขตจ าหน่ ายน้ าครอบคลุ ม พื้ น ที่ 2
อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางปะกง ในตาบลพิมพา ตาบลบางเกลือ ตาบลท่าข้าม ตาบลบางปะกง ตาบลสองคลอง
ตาบลท่าสะอ้าน ตาบลเขาดิน ตาบลบางผึ้ง ตาบลหนองจอก ตาบลบางวัว ตาบลบางสมัคร ตาบลหอมศีล และ
อาเภอบ้านโพธิ์ ในตาบลแสนภูดาษ ตาบลลาดขวาง และตาบลคลองประเวศ จานวน 257.00 ตารางกิโลเมตร
3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์ ตาบลบางคล้า
อ าเภอบางคล้ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ก าลั ง การผลิ ต (ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด พฤศจิ ก ายน 2556) 28,800
ลูกบาศก์ต่อวัน โดยใช้น้ าดิบ จากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองวัดแจ้ง คลองท่าลาด แม่น้าบางปะกง
สถานี จ่ า ยน้ าคลองนาและบ่ อ บาดาลมี เขตจ าหน่ า ยน้ าในพื้ น ที่ ต าบลคลองนา ต าบลคลองอุ ด มชลจร
องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดเหนือ เทศบาลตาบลบางคล้า อาเภอบางคล้า
เทศบาลตาบลบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางน้ าเปรี้ยว ตาบลบ้านโพธิ์ ตาบลเทพราช เทศบาลตาบลแสนภูดาษ
ต าบลแสนภู ด าษ อ าเภอบ้ า นโพธิ์ เทศบาลต าบลแปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่ งสะเดา อ าเภอแปลงยาว
จานวน 326.16 ตารางกิโลเมตร
4. การประปาส่ว นภูมิภ าค สาขาพนมสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 447 หมู่ 1 ตาบลพนมสารคาม
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกาลังการผลิต (ข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2556) 9,600 ลูกบาศก์
เมตร ต่อวัน โดยใช้น้าดิบจากคลองท่าลาด มีเขตจาหน่ายน้าในเทศบาลตาบลสนามชัยเขต อาเภอสนามชัยเขต
เทศบาลต าบลเกาะขนุ น อ าเภอพนมสารคาม และเทศบาลต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม
จานวน 10.90 ตารางกิโลเมตร
๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ระบบปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ าดิ บ ของทั้ ง 4 แห่ ง จะมี การเติม สารส้ ม หรือ ปู น ขาวเพื่ อช่ ว ยในการ
ตกตะกอนและปรับความเป็นกรด ด่างของน้าดิบ จากนั้นไหลเข้าสู่ถังตะกอนทาให้เกิดรวมตัวของตะกอนขนาด
เล็ ก กลายเป็ น ตะกอนที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น และน ามาผ่ านทรายกรองหรือ กรวดกรองเพื่ อ กรองตะกอนหรื อ
สิ่งที่ปนเปื้อนขนาดเล็ก และเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนาไปเก็บในถังน้าใสเพื่อรอการสูบจ่าย (การประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 1)
นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ผลิตและจาหน่ายน้าประปาให้กับชุมชนแล้ว บริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) ได้จาหน่ายน้าประปาให้ภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้น้าดิบจากสระสานักบกแหล่งน้าเอกชนและอ่างเก็บน้าบางพระ จังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 256๑ มีผู้ ใช้น้ารวมทั้งสิ้น 1๑๓,1๙๙ ราย กาลังการผลิ ตที่ ใช้งาน
135,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้าผลิต 4,763,921 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าผลิตจ่าย 4,212,591
ลู กบาศก์เมตร ปริ มาณน้ าจ าหน่ าย 3,392,140 ลู กบาศก์เมตร ข้อมู ล ดังตารางแสดงกาลั งการผลิ ตและ
ปริมาณการจ่ายน้าของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เดือนกรกฎาคม 256๑
ตารางที่ 55 แสดงก้าลังการผลิตและปริมาณการจ่ายน้าของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ เดือนกรกฎาคม 2561
ส้านักงานประปา
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาบางปะกง
สาขาบางคล้า
สาขาพนมสารคาม
รวม

จ้านวนผู้ใช้น้า
(ราย)
26,853
25,589
44,668
16,089
113,199

ก้าลังการผลิต
ปริมาณน้าผลิต
ปริมาณน้าผลิต
ที่ใช้งาน
จ่าย
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม./วัน)
(ลบ.ม.)
51,600
1,078,965
921,096
43,200
1,307,310 1,172,397
28,700
1,758,129 1,715,480
12,000
619,517
403,617
135,500
4,763,921 4,212,591

ปริมาณน้า
จ้าหน่าย
(ลบ.ม.)
799,699
996,208
1,271,800
324,433
3,392,140

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561)

การไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง
มี ก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง (Gross Capacity) 1,450 เมกะวั ต ต์ แ ละคาดว่า จะด าเนิ น การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์ปี พ.ศ.2563 โดยมีกาลังการผลิตรวมทั้งหมด 4,070 เมกะวัตต์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจานวน 11 อาเภอ มีสถานี
ไฟฟ้า จานวน 14 แห่ง ในปี 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ใช้ไฟประมาณ 243,297 ราย มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าอยู่ ที่ 4,880,761,812 (MWh) โดยมี ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าในกิจการขนาดใหญ่ ม ากที่สุ ด จ านวน
3,181,298,117 (MWh) รองลงมาคือปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดกลาง จานวน 794,151,551
(MWh)

๖๑

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ 56 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้าแนกตามประเภท
ผู้ใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 – 2560
ประเภทผู้ใช้
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า(ราย)
พลังงานไฟฟ้า
จ้าหน่ายและใช้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
บ้านอยู่อาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
อื่นๆ

2556
215,264
4,309,630,147

2557
222,743
4,430,927,209.40

2558
229,997
4,562,360,548.89

2559
2560
237,804
243,297
4,770,851,793.74 4,880,761,812

463,928,931.7
283,096,954.98
640,386,174.64
2,845,409,926.30
45,436,040.08

482,936,879.52
233,417,891.00
711,228,582.35
2,670,057,336.60
52,936,638.67

520,279,438.81
250,216,072.69
988,131,384.22
2,970,124,541.93
43,537,463.46

559,638,183.76 575,043,994
269,631,218.26
281,095,415
773,785,774.50
794,151,551
3,070,559,087.10 3,181,298,117
59,220,180.90
49,172,735

ตารางที่ 57 ข้อมูลสถานการณ์ การมีไฟฟ้าใช้ในพืนที่ฉะเชิงเทรา
จ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ครัวเรือนทังหมด ปักเสาพาดสาย โซลาร์โฮม
ทังหมด
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน)
(SHS)
(ครัวเรือน)

287,823

287,544

200

จ้านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
มีแผนงานแล้ว
รอการพิจารณา อยู่ในเขตหวง
(ครัวเรือน)
จัดเข้าโครงการ
ห้าม
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน)

79

16

63

-

หมายเหตุ
ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาได้
(ครัวเรือน)

-

การคมนาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
และยั งเป็ น ประตูสู่ พื้น ที่ช ายฝั่ งทะเลตะวันออก ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ ทาให้ การพั ฒ นาโครงการบริการ
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง นอกจากนี้การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อพื้นที่หลายจังหวัดภาคตะวันออก โดยเฉพาะการเดินทางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังกรุงเทพฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก เป็นต้น
1) การคมนาคมทางบก
1.1) ทางหลวงแผ่นดินที่สาคัญ มีดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผ่านมีนบุรีถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 เริ่ ม จากสถานี ข นส่ งเอกมั ย ผ่ านสมุ ท รปราการถึ ง
ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 จากสี่แยกบางนา แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
314 (สายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา) ถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 สายฉะเชิงเทรา – อาเภอพนัสนิคม – อาเภอพาน
ทอง – จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ระยะทางประมาณ
233 กิโลเมตร
- ทางหลวงสายสามแยกหนองปลาตะเพียน อาเภอบางคล้า – สัตหีบ ระยะทางประมาณ
147 กิโลเมตร
- ทางสายฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร
๖๒

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

เนื่องด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญในการคมนาคมทางบกจากภาคกลางไปสู่ภาค
ตะวันออกจึงทาให้มีปริมาณรถที่ใช้งานบนถนนเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกที่ต้องขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบัง หรือเดินทางไปยังด่านชายแดนทางภาคตะวันออก ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในถนน
สายหลักเส้นรอบเมือง
1.2 ) ทางหลวงชนบท ถนนโครงข่ายในความรับผิดของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 มีหลายเส้นทาง ดังนี้
ตารางที่ 58 ทางหลวงชนบท ถนนโครงข่ายในความรับผิดของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
รหัสสาย
ทาง
1

ฉช.3001

2

ฉช.3002

3

ฉช.2004

4

ฉช.3005

5

ฉช.5006

6

ฉช.3010

7

ฉช.4012

8

ฉช.3013

9

ฉช.3015

10 ฉช.4016
11 ฉช.3018
12 ฉช.3020
13 ฉช.4023
14 ฉช.3026
15 ฉช.3028
16 ฉช.4029
17 ฉช.5033

ชื่อสายทาง

อ้าเภอ

แยกทางหลวงหมายเลข.314 (กม.ที่ 14+800) –
บ้านลาดกระบัง (ตอนฉะเชิงเทรา)
แยกทางหลวงหมายเลข.319 (กม.ที่ 121+100)
- บ้านตลาดพนม
แยกทางหลวงหมายเลข.34(กม.ที่ 35+900) บ้านบางพระ
แยกทางหลวงหมายเลข314 (กม.ที่ 13+540) อาเภอบ้านโพธิ์
แยกทางหลวงชนบท.นย.3001 (กม.ที่ 26+493)บ้านตลาดคลอง 16
แยกทางหลวงหมายเลข331(กม.ที่ 25+200) บ้านหนองปลาดุก
แยกทางหลวงหมายเลข 3259 (กม.ที่ 8+038)บ้านเนินหิน
แยกทางหลวงหมายเลข 331(กม.ที่ 27+050)บ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์
แยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 23+195)บ้านโปร่งนกเป้า
แยกทางหลวงหมายเลข 3481(กม.ที่ 5+700) บ้านคลองยี่สิบเอ็ด
แยกทางหลวงหมายเลข 331(กม.ที่ 23+195) ตลาดบางบ่อ
แยกทางหลวงหมายเลข 314 (กม.ที่ 9+080)บ้านพิมพาวาส
แยกทางหลวงหมายเลข 3347 (กม.ที่ 9+060) บ้านควายเขาหัก
แยกทางหลวงหมายเลข 331(กม.ที่ 24+515) บ้านคลองโรงเลื่อย
แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 58+500)บ้านคลองเจ้า
แยกทางหลวงหมายเลข 3259(กม.ที่ 27+068) บ้านหนองไม้แก่น
แยกทางหลวงชนบทฉช.4023(กม.ที่ 16+550) –
บ้านสามแยก

๖๓

ระยะทาง
(กม.)

ชนิดผิวจราจร

บ้านโพธิ์

9.494

ลูกรัง
-

พนมสารคาม

10.528

-

10.528

-

บางปะกง,บ้าน
โพธิ์,เมือง
บ้านโพธิ์

25.046

-

25.046

-

6.076

-

6.076

-

บางน้าเปรี้ยว

13.026

-

13.026

แปลงยาว

19.688

-

19.688

-

สนามชัยเขต,แปลงยาว,
พนัสนิคม
แปลงยาว

21.000

-

21.000

-

11.470

-

แปลงยาว

12.775

-

12.775

-

บางน้าเปรี้ยว

10.908

-

10.908

-

แปลงยาว

6.000

-

6.000

-

บ้านโพธิ์,บางปะกง

7.973

-

7.973

-

ราชสาส์น,บางคล้า

27.680

-

27.680

-

แปลงยาว

5.070

-

3.614

1.456

เมือง

7.870

-

7.870

-

สนามชัยเขต,แปลงยาว

13.924

-

13.924

-

บางคล้า

12.390

-

12.390

-

11.470

ลาดยาง
9.494

คอนกรีต
-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
รหัสสาย
ทาง
18 ฉช.3042
19 นย.3001
20 ฉช.4049
21 ฉช.4050
22 ฉช.3003
23 ฉช.4008
24 ฉช.3009
25 ฉช.4011
26 ฉช.3017
27 ฉช.4022
28 ฉช.4014
29 ฉช.5031
30 ฉช.5036
31 ฉช.4039

ชื่อสายทาง

อ้าเภอ

แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 21+400) บ้านกกสับใน
แยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 44+125)บ้านบางน้าเปรี้ยว
(ตอนฉะเชิงเทรา)
แยกทางหลวงหมายเลข3481 (กม.ที่ 26.100)บ้านหัวไทร
แยกทางหลวงหมายเลข 3200 (กม.ที่ 2+200)บ้านบางขนาก
แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 8+280) อาเภอท่าตะเกียบ
แยกทางหลวงหมายเลข3259(กม.ที่ 49+342) บ้านขุนชานาญ
แยกทางหลวงหมายเลข304 (กม.ที่ 53+650) บ้านเทพประทาน
แยกทางหลวงหมายเลข3259(กม.ที่ 37+900) บ้านหนองขาหยั่ง
แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 13+018) บ้านห้วยหิน
แยกทางหลวงหมายเลข.3079(กม.ที่ 20+650) บ้านทุ่งส่อหงษา
แยกทางหลวงหมายเลข 3259(กม.ที่ 20+850) บ้านหนองกระทิง
แยกทางหลวงชนบทฉช.3009(กม.ที่ 21+200) บ้านวังอีเลี่ยน
แยกทางหลวงชนบทฉช.3009(กม.ที่ 16+800) บ้านท่าทองดา
แยกทางหลวงหมายเลข3259(กม.ที่ 60+.171) อ่างเก็บน้าเขาละลาก
รวม

ระยะทาง
(กม.)

ชนิดผิวจราจร
ลูกรัง

ลาดยาง

คอนกรีต

บางคล้า

4.905

-

4.905

-

บางน้าเปรี้ยว

14.423

-

14.423

-

คลองเขื่อน,บางคล้า

13.723

-

13.723

-

เมือง,คลองเขื่อน

24.024

-

24.024

-

พนมสารคาม,สนามชัย
เขต,ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ,บ่อทอง

46.07

0.260

45.810

-

40.555

-

40.555

-

พนมสารคาม,สนามชัย
เขต
ท่าตะเกียบ

58.72

10.670

48.050

-

12.01

-

12.010

-

พนมสารคาม,สนามชัย
เขต
สนามชัยเขต,เขาฉกรรจ์

6.54

-

6.540

-

48.935

-

48.935

-

ท่าตะเกียบ

24.86

2.820

22.040

สนามชัยเขต

17.35

-

17.350

-

สนามชัยเขต

11.28

-

11.280

-

ท่าตะเกียบ

8.4

1.250

7.150

-

552.713 15.000 536.257

ภาพรวมการจราจร จากสถิติ ป ริม าณจราจรบนทางหลวงแผ่ น ดิ น สายต่ างๆ ในพื้ น ที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่ามีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยสูงสุดมากว่า 80,000 คันต่อวัน บนถนนทางหลวงหมายเลข 34
304 ปริมาณจราจรเฉลี่ยจะแยกทิศทางบนถนนทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปริมาณ
การเพิ่ ม ขึ้น ของจ านวนรถจดทะเบี ย นใหม่รวมกับ การจดทะเบี ยนสะสมเดิ ม จึงส่ งผลให้ ก ารจราจรติ ดขั ด
โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีอัตราการขยายตัวของความยาวถนนมีอัตราที่ต่ากว่าปริมาณรถที่จดทะเบียนสะสม
2) การคมนาคมทางน้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแม่น้าบางปะกงเป็ นสายสาคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่ง
จะไหลผ่านพื้น ที่ตอนกลางของจังหวัด ตั้งแต่อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางคล้ า อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอบ้านโพธิ์ และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอบางปะกง จึงเป็นแม่น้าที่ใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมที่สาคัญที่สุด
นอกจากจะใช้เพื่อการคมนาคมติดต่ อระหว่างพื้นที่ภายในจังหวัดแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรที่
สาคัญ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ข้าว ข้าวโพด จากบริเวณไซโลปากแม่น้าบางปะกง ไปถ่ายลงเรือใหญ่
ที่เกาะสีชัง เพื่อส่งเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศในขณะที่มีการพัฒนาท่าเรือน้าลึกที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
และมาบตาพุด จังหวัดระยอง การขนส่งสินค้าทางน้าเพื่อส่งสินค้าออกจากไซโลบริเวณปากแม่น้าบางปะกง
๖๔

1.456

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

จะสามารถใช้บริการจากท่าเรือน้าลึกทั้ง 2 ท่าได้โดยตรงสาหรับเส้นทางการคมนาคมทางน้าที่ใช้ประโยชน์
ติดต่อระหว่างฉะเชิงเทรากับ กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ จะอาศัยคลองสาคัญๆ เช่น คลองสาโรง
คลองแสนแสบ คลองท่าไข่ คลองบางขนาก และคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นต้น และการคมนาคมทางน้าภายใน
จั งหวัด การเดิ น ทางเรื อหรื อ การติ ด ต่อ ธุรกิ จ ก็จ ะอาศั ย ทางเรือ ข้ ามฝั่ งไปมาหาสู่ กัน ตามแม่ น้ าบางปะกง
และลาคลองที่สาคัญ
ตารางที่ ๕9 จ้านวนท่าเทียบเรือประเภทต่างๆ ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ล้าดับ

ประเภทท่าเทียบเรือ

1
2
3

ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่าเทียบเรือพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
รวม
ที่มา : สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

จ้านวนท่าเทียบเรือใน
พืนที่
7
11
18
36

การเดินทางของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ แต่การเดินทาง
ด้วยรถยนต์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด เพราะจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทาง
จากจุดศูนย์กลางกรุงเทพฯ เพียงชั่วโมงกว่า ๆ เท่านั้น
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ
1. จากกรุ งเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ( กรุ งเทพฯ - มี น บุ รี – ฉะเชิ งเทรา )
ระยะทาง 75 กิโลเมตร
2. จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 34 ( ถนนสายบางนา – ตราด ) จากนั้นเลี้ยวเข้า
ทางหลวงหมายเลข 314 ( บางปะกง – ฉะเชิงเทรา ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร
3. จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 3 ( ผ่านสมุทรปราการ - บางปะกง ) จากนั้นใช้
ทางหลวงหมายเลข 314 ระยะทาง 100 กิโลเมตร
รถไฟ
ทางรถไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเส้นทางสายตะวันออกผ่านอยู่ 4 สาย ได้แก่ (๑) เส้นทางรถไฟ
ฉะเชิงเทรา ถึงกรุงเทพฯ (๒) เส้นทางฉะเชิงเทรา ถึง อรัญประเทศ (จ.สระแก้ว) (๓) เส้นทางฉะเชิงเทรา ถึง
แก่งคอย และ (๔) เส้นทางชุมทางฉะเชิงเทรา ถึง มาบตาพุด (จ.ระยอง) โดยแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบั ง - ท่าเรือ
สัตหีบ - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (จ.ชลบุรี) โดยมีขบวนรถไฟโดยสารผ่านขึ้น และล่องวันละ 24 เที่ยว
รถไฟขบวนสินค้าขึ้นและล่องวันละ 48 ขบวน เพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังกรุงเทพและภูมิภาค
อื่น ๆ และขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบั งด้วย สินค้าส่วนใหญ่จ ะเป็นสินค้าต่าง ๆ ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์
น้ามันสาเร็จรูปน้ามันดิบก๊าซแอลพีจี ปูนซีเมนต์ผง น้าตาล หินคลุก/ทราย และสินค้าอื่นๆระยะทางรถไฟจาก
ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพฯ ยาว 61.00 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้เปิดบริการรถชานเมืองปรับอากาศขึ้นและล่อง รวม 4 เที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1690,
0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ สถานี รถไฟฉะเชิ งเทรา โทร. 0 3851 1007 หรือ เว็บ ไซต์
www.railway.co.th
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รถโดยสารประจาทาง
มีรถตู้โดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งฯ สายเหนือ (ถนนกาแพงเพชร 2) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์) ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. รถออกทุกครึ่ง
ชั่วโมง วันธรรมดา มีรถออกตั้งแต่เวลา 05.00-17.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ออกตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีขนส่งฯสายเหนื อ (ถนนกาแพงเพชร 2) โทร. 0 2936 2852-66 ต่อ
311, 442 นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางมาจากสถานีขนส่งฯสายตะวันออก(เอกมัย) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ บริษัท ขนส่ง จากัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4814, 0 2712 1018 มีรถออกตั้งแต่
เวลา 05.00-21.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สถานีขนส่งฯสายตะวันออก(เอกมัย) โทร.0 2391 2504
หรือสถานีขนส่งฯจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4482
การคมนาคมภายในจังหวัด
สามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้งรถโดยสาร
ปรับอากาศ และรถโดยสารสองแถวซึ่งเป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่ให้บริการรอบตัวเมือง สามารถเรียกใช้บริการได้
ที่จุดจอดรถต่าง ๆ เช่น บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยังมีจุดจอดรถที่ฝั่งตรงข้ามวัดโสธร
วรารามวรวิหาร ตลาดบ้านใหม่ ตลาดน้าบางคล้า ตลาดคลองสวนร้อยปี และบริเวณหน้าวัดสมานรัตนราม
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีรถสองแถวเชื่อมโยงเส้นทางกันระยะทางจากอาเภอเมือง
ฉะเชิงเทราไปยังอาเภอต่างๆ ดังนี้
(๑) อาเภอบ้านโพธิ์
ระยะทาง 14 กิโลเมตร
(๒) อาเภอคลองเขื่อน
ระยะทาง 18 กิโลเมตร
(๓) อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ระยะทาง 19 กิโลเมตร
(๔) อาเภอบางปะกง
ระยะทาง 22 กิโลเมตร
(๕) อาเภอบางคล้า
ระยะทาง 25 กิโลเมตร
(๖) อาเภอพนมสารคาม
ระยะทาง 30 กิโลเมตร
(๗) อาเภอแปลงยาว
ระยะทาง 35 กิโลเมตร
(๘) อาเภอราชสาส์น
ระยะทาง 46 กิโลเมตร
(๙) อาเภอสนามชัยเขต
ระยะทาง 50 กิโลเมตร
(๑๐) อาเภอท่าตะเกียบ
ระยะทาง 65 กิโลเมตร
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การสื่อสารและโทรคมนาคม
1) การไปรษณีย์โทรเลข
จากข้อมูลไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าที่ทาการไปรษณีย์ ในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรามี
จานวน 11 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จานวน 11 อาเภอ ซึ่งผู้ใช้บริการไปรษณีย์หลัก คือ การส่งเอกสารทางธุรกิจ
และพัสดุ สาหรับการสื่อสารทางจดหมายได้ลดบทบาทลงตามการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
ตารางที่ 60 ทีท่ ้าการไปรษณีย์ในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
จ้านวน ๑๑ ที่ท้าการ ต่อไปนี
ที่ท้าการ
ปจ.ฉะเชิงเทรา
ปณ.ดอนทอง
ปณ.บางคล้า
ปณ.พนมสารคาม
ปณ.บางปะกง
ปณ.บ้านโพธิ์
ปณ.บางน้าเปรี้ยว
ปณ.สนามชัยเขต
ปณ.ดอนฉิมพลี
ปณ.บางวัว
ปณ.แปลงยาว

ประเภท
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย
รับ-จ่าย

ปริมาณงานน้าจ่าย/วัน
28,900 ชิ้น
ไม่มีปริมาณงานนาจ่าย
3,580 ชิ้น
7,800 ชิ้น
20,000 ชิ้น
6,000ชิ้น
3,400 ชิ้น
3,300 ชิ้น
2,300 ชิ้น
400 ชิ้น
5,640 ชิ้น

ที่มา: ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560)

2) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ดาเนินการอยู่ทั้งหมด 6 ฉบับ ได้แก่
2.1 ดาวแปดริ้ว
2.2 ก้าวหน้า
2.3 มหาชน
2.4 ริเวอร์ซัน
2.5 ฉะเชิงเทรานิวส์
2.6 ข่าวแปดริ้ว
2.7 นครชล (แปดริ้ว เดลี่)
ที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

3) เคเบิลทีวีจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเคเบิ้ลทีวีอยู่ทั้งหมด ๖ แห่ง ได้แก่
3.1 บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ลทีวี จากัด
3.2 บริษัท สาครเคเบิ้ล จากัด
ที่มา: ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560
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4) หอกระจายข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ้านวน 202 แห่ง แยกรายอ้าเภอ ดังนี
4.1 อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จานวน 21 แห่ง
4.2 อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จานวน 28 แห่ง
4.3 อาเภอบ้านโพธิ์
จานวน 16 แห่ง
4.4 อาเภอบางปะกง
จานวน 15 แห่ง
4.5 อาเภอแปลงยาว
จานวน 17 แห่ง
4.6 อาเภอพนมสารคาม
จานวน 40 แห่ง
4.7 อาเภอสนามชัยเขต
จานวน 21 แห่ง
4.8 อาเภอท่าตะเกียบ
จานวน 15 แห่ง
4.9 อาเภอบางคล้า
จานวน 14 แห่ง
4.10 อาเภอราชสาส์น
จานวน 9 แห่ง
4.11 อาเภอคลองเขื่อน
จานวน 6 แห่ง
5) สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา แยกตามอาเภอ ดังนี้
5.1 อ้าเภอเมือง
(1) สถานีวิทยุ MSS RADIO
102.25 MHz
(2) สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและชุมชนแปดริ้ววัดบางแก้ว 106.75 MHz
(3) สถานีวิทยุชุมชนเทพคุณากร “สวัสดี เรดิโอ”
102.65.๖๕ MHz
(4) สถานีวิทยุชุมชนท่าไข่เรดิโอ
93.25 MHz
(5) สถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง
98.75 MHz
(6) สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม
104.25 MHz
(7) สถานีวิทยุ TFM คลื่นวัยมันส์สายพันธุ์ทีน
90.75 MHz
(8) สถานีวิทยุวาไรตี้เรดิโอ
97.25 MHz
(9) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 88.75 MHz
(10) สถานีวิทยุแปดริ้ว Today เรดิโอ
94.25 MHz
5.2 อ้าเภอพนมสารคาม
(1) สถานีวิทยุคนรักเมืองพนมคัดชาเรดิโอ
103.75 MHz
(2) สถานีวิทยุวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
107.25 MHz
(3) สถานีวิทยุเรดิโอวาไรตี้
100.75 MHz
(4) สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นไทยพนมสารคาม
92.75 MHz
(5) สถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอ
102.75 MHz
5.3 อ้าเภอแปลงยาว
(1) สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว
105.75 MHz
5.4 อ้าเภอบางคล้า
(1) สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนบางคล้าก้าวหน้าเรดิโอ
106.25 MHz
(2) สถานีวิทยุปากน้าเรดิโอ
105.50 MHz
(3) สถานีฮ๊อตสเตชั่น บางคล้า เรดิโอ
104.75 MHz
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5.5 อ้าเภอราชสาส์น
(1) สถานีวิทยุชุมชนดงน้อยเรดิโอ

94.25 MHz

5.6 อ้าเภอท่าตะเกียบ
(1) สถานีวิทยุชุมชนหนองคอกเรดิโอ
(2) สถานีวิทยุชุมชนท่าตะเกียบ เรดิโอ 96

๙0.๐๐ MHz
96.00MHz

5.7 อ้าเภอบางปะกง
(1) สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นไทย
(2) สถานีวิทยุชุมชนรักบางเกลือ เรดิโอ
5.8 อ้าเภอบางน้าเปรียว
(1) สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบางขนาก
(2) สถานีวิทยุชุมชนคลอง ๒๐
(3) สถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่น
5.9 อ้าเภอบ้านโพธิ์
(1) สถานีวิทยุไลอ้อนเรดิโอ เอฟเอ็ม
5.10. อ้าเภอสนามชัยเขต
(1) สถานีวิทยุจริญรุ่งเรืองเรดิโอ

107.25 MHz
93.75 MHz
90.25 MHz
92.90 MHz
100.25 MHz
99.25 MHz
93.25 MHz

ที่มา: สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

6) โทรศัพท์
ในปี 2558 มีจานวนผู้เปิดใช้บริการโทรศัพท์รวม 30,018 ราย แยกเป็น ส่ วนราชการ
2,052 ราย หรือ ร้อยละ 6.84 บ้านพักเอกชน 18,299 ราย หรือ 60.96 ธุรกิจ 8,357 ราย หรือ ร้อยละ
27.84
ตารางที่ 61 แสดงบริการโทรศัพท์ในจังหวัด แยกเป็นประเภทผู้ใช้โทรศัพท์ ปี 2550 – 2558
ปี

เปิดใช้
บริการรวม

ราชการ

2550
2551
2553
2554
2555
2556
2557
2558

33,628
57,256
32,632
31,346
29,777
30,216
29,503
30,018

2,080
2,466
2,159
2,217
2,210
1,299
1,304
2,052

บ้านพัก
เอกชน
22,982
41,110
21,605
19,931
18,126
21,044
20,349
18,299

จ้านวนเลขหมายที่มีผู้เช่า
ภายใน
ธุรกิจ
ท.ศ.ท.
6,645
179
10,841
180
6,895
192
7,211
202
7,475
205
6,511
159
6,511
152
8,357
150

ที่มา : ศูนย์การขายและบริการลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนปฏิบัติการจังหวัดฉะเชิงเทรา
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สาธารณะ

อื่นๆ

1,742
2,462
1,781
1,785
1,761
1,202
1,185
1,158
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4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าผิวดิน
1. ลุ่มน้าบางปะกง
เป็นลุ่มน้าสาคัญในภาคตะวันออกของประเทศ มีพื้นที่ลุ่มน้ารวมทั้งสิ้น 10,707.48 ตร.กม.
มีพื้นที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา
ปทุมธานี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13° 09´ เหนือ ถึงเส้นรุ้ง
ที่ 14° 32´ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 100° 52´ ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 102°00´ ตะวันออก ทิศเหนือ
ติดกับลุ่มน้าป่าสักและลุ่มน้ามูล ทิศใต้ติดกับลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้าปราจีนบุรี
และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้าเจ้าพระยาและอ่าวไทย

ภาพ 9 สภาพภูมิประเทศและน้าน้าสาขาในลุ่มน้าบางปะกง
๗๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ในระบบลุ่มน้าบางปะกงจะมี 2 ลุ่มน้าสาขาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (จาก 4 ลุ่มน้าสาขา)
ดังนี้
1) ลุ่มน้าสาขาคลองท่าลาด ประกอบด้วย 5 อาเภอ คือ อาเภอพนมสารคาม อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอราชสาส์น อาเภอแปลงยาว และอาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาณาเขตด้านทิศเหนือ
ติ ด ลุ่ ม น้ าสาขาแม่ น้ าปราจี น บุ รี ส ายหลั ก ตอนล่ า ง และลุ่ ม น้ าสาขาแม่ น้ าปราจี น บุ รี ส ายหลั ก ตอนบน
ทิศตะวันออกติดลุ่มน้าสาขาคลองพระสทึง ทิศใต้ติดลุ่มน้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศ ตะวันตกติดลุ่มน้า
สาขาแม่น้าบางปะกงสายหลัก
2) ลุ่ มน้ าสาขาที่ร าบแม่น้ าบางปะกง ประกอบด้ว ย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อ าเภอบางคล้ า อ าเภอบางปะกง อ าเภอบางน้ าเปรี้ย ว อ าเภอบ้ านโพธิ์ และอ าเภอคลองเขื่อ น จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา และอาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้าสาขาแม่น้านครนายก ทิ ศตะวันออกติดลุ่มน้าสาขาแม่น้า
ปราจี น บุ รีส ายหลั กตอนล่ างและลุ่ มน้ าสาขาคลองท่าลาด ทิศใต้ติดลุ่มน้ าหลั กชายฝั่ งทะเลตะวันออกและ
อ่าวไทย ทิศตะวันตกติดลุ่มน้าหลักเจ้าพระยา
และอีก 2 ลุ่มน้าสาขาที่อยู่ในระบบลุ่มน้าบางปะกงที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่
1. ลุ่มน้าสาขาแม่น้านครนายก ประกอบด้วย 4 อาเภอ คือ อาเภอเมืองนครนายก อาเภอบ้านนา
อาเภอปากพลี และอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้าหลักแม่น้าป่าสัก
และลุ่ มน้ าหลั ก มูล ทิ ศตะวัน ออกติด ลุ่ ม น้ าสาขาแม่น้ าปราจีน บุ รีส ายหลั ก ตอนบนและลุ่ มน้ าสาขาแม่ น้ า
ปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง ทิศใต้ติดลุ่มน้าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้าสาขาบางปะกงสายหลัก ทิศตะวันตก
ติดลุ่มน้าหลักเจ้าพระยา
2. ลุ่ ม น้ าสาขาคลองหลวง ประกอบด้ ว ย 5 อ าเภอ ในจั ง หวั ด ชลบุ รี คื อ อ าเภอพานทอง
อาเภอพนัสนิคม อาเภอบ่อทอง อาเภอหนองใหญ่ อาเภอบ้านบึง และอาเภอเกาะจันทร์ ทั้งนี้ การแบ่งลุ่มน้า
สาขาในลุ่ ม น้ าบางปะกง พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารแบ่ ง ขอบเขตลุ่ ม น้ าสาขา การเรี ย กชื่ อ ลุ่ ม น้ า ล าน้ า
และการกาหนดรหัสลุ่มน้า โดยยึดหลัก “มาตรฐานลุ่มน้าและลุ่มน้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ ข้อมูล
สารสนเทศอุ ท กวิ ท ยา (น้ าผิ ว ดิ น ) ภายใต้ ค ณะกรรมการอุ ท กวิ ท ยาแห่ ง ชาติ (ปั จ จุ บั น ได้ ร วมอยู่ ใ น กรมทรัพยากรน้า) รายละเอียดของลุ่มน้าสาขาต่างๆ ในลุ่มน้าบางปะกง เป็นดังนี้

ภาพ 10 ลุ่มน้าสาขา
๗๑

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

สภาพทั่วไปของลุ่มน้าบางปะกง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นกาเนิด
ของแม่น้ านครนายก ส่ วนทางตอนใต้และทางตะวัน ออกเฉียงใต้ของลุ่ ม น้ามีเทื อกเขาซึ่งเป็น แนวแบ่ งเขต
ระหว่างจั งหวัด ชลบุ รี ฉะเชิ งเทรา และจั งหวัด จัน ทบุ รี ซึ่งเป็ น ต้ น ก าเนิ ด ของล าน้ าสาขาสายต่ างๆ ได้ แ ก่
คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด โดยแม่น้านครนายกมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้
และมาบรรจบกั บ แม่ น้ าปราจี น บุ รี ซึ่ งไหลเข้ ามาทางฝั่ งซ้ า ยที่ บ ริ เวณเหนื อ อ าเภอบางน้ าเปรี้ ย ว จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ก่อนจะไหลลงทางใต้ผ่านที่ราบต่าในเขตอาเภอบางคล้า และอาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ไหลลงอ่าวไทยที่อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ล้า น้ า สาขาของที่ ส้ า คั ญ ของแม่ น้ า บางปะกง ประกอบด้ว ย แม่ น้ านครนายกที่ อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ
คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด (รวมคลองระบม และคลองสียัด) ซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาทางตอน
ใต้ของลุ่ มน้ า และยั งมีแม่น้ าปราจี น บุ รี ซึ่งถูกจัดเป็ นลุ่ มน้ าประธานลุ่ มน้าหนึ่งก็เป็น ล าน้าสาขาของแม่น้ า
บางปะกงด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แม่น้าบางปะกง
เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้านครนายกกับแม่น้าปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน ที่บริเวณตาบล
บางแตน อาเภอบ้ านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ไหลผ่านมาจากทิศเหนือผ่ านที่ราบต่าตอนกลางและไหลผ่าน
ตอนล่างลงสู่ทิศใต้ และออกสู่อ่าวไทยที่ตาบลปากน้า อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ลาน้าสาขาที่สาคัญ
ได้แก่ แม่น้านครนายกและคลองท่าลาด
2) แม่น้านครนายก
มีต้นกาเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เขาสูง เขาแก้ว เขาสามยอด และ
เขาเขีย ว แม่น้ านครนายก ไหลผ่ านเขตอาเภอเมืองนครนายก เขตอาเภอบ้านนา และเขตอาเภอองครักษ์
ไปบรรจบกับแม่น้าบางปะกงที่อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้าโยธกา” ความยาวประมาณ
130 กิโลเมตร ส่วนลาน้าย่อยที่สาคัญได้แก่ คลองนางรอง คลองวังตะไคร้ คลองแม่น้าบางปลากด คลองโบด
คลองจมูกกลวง คลองเหมือง คลองสาริกา คลองห้วยทราย และคลองบ้านนา
3) ล้าน้าสาขาคลองท่าลาด
มีต้ น กาเนิ ด จากการรวมตั ว กัน ของคลองระบมและคลองสี ยั ด และไหลออกสู่ แม่ น้ าบางปะกง
ที่ บ ริ เวณต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ฝ ายที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ฝายคลองท่ า ลาด
สาหรั บ พื้ น ที่ครอบคลุ มของลุ่ มน้ าบางปะกงในเขตจังหวัดต่างๆ แสดงดังตารางสภาพภูมิป ระเทศ
โดยทั่วไป

๗๒

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ภาพ 11 ขอบเขตลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าบางปะกง

๗๓

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

รูป ระบบลุ่มน้าบางปะกง (Schematic Diagram)

ภาพ 12 ระบบลุ่มน้าบางปะกง (Schematic Diagram)
2. แหล่งน้าธรรมชาติที่ส้าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้าบางปะกงความยาวทั้งสิ้น 122
กิโลเมตร (นับจากจุดบรรจบของต้นน้าถึงบริเวณปากอ่าว) และตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าบางปะกง ในลุ่มแม่น้า
บางปะกงสายหลั ก ฝั่ ง ซ้ ายฝั่ ง ขวา และลุ่ ม น้ าคลองท่ าลาด รวมพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าสาขาทั้ ง ๓ ลุ่ ม น้ า เป็ น พื้ น ที่
4,052.56 ตร.กม. โดยมีปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยของลุ่มน้าคลองท่าลาดมากที่สุด คือ 744.81 ล้าน ลบ.ม.
รองลงมา คือ ลุ่มน้าบางปะกงสายหลักฝั่งซ้ ายมีปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ย 167.33 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้าฝั่ง
ขวามีปริมาณน้าท่ารายปี 131.61 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้มีปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อประชาชนสูงกว่าเกณฑ์
กาหนดแต่อย่างไรก็ตามบางพื้นที่อาจมีสภาพขาดแคลนน้าได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลแหล่งน้าหรือมีคุณภาพน้า
ไม่เหมาะสมเช่น น้าเสียหรือน้าเค็มโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่มีการรุกล้าของน้าเค็มแหล่งน้าธรรมชาติ
๗๔

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

1) แม่น้าบางปะกง เกิดจากแม่น้าหนุมานและแม่น้าพระปรงบรรจบกันในจังหวัดปราจีนบุรี
(ช่วงที่ไหลผ่านในจังหวัดปราจีนบุรี เรียก แม่น้าปราจีนบุรี ) ไหลลงมาทางทิศตะวันตกแล้ววกลงทางใต้ มีแม่น้า
นครนายกมาบรรจบทางฝั่งขวาเป็ นเส้ นแบ่งเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงนี้จะเรียกว่า
แม่ น้ าบางปะกง จากนั้ น จะไหลลงสู่ ท ะเลระหว่ างต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา
และตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาวประมาณ ๑๒๒ กิโลเมตร
๒) คลองท่าลาด มีต้นน้าอยู่ในเขตอาเภอสนามชัยเขต เป็นคลองธรรมชาติที่เกิดจากคลอง
สาขา คือ คลองสียัดและคลองระบม ไหลมาบรรจบกันในเขตอาเภอพนมสารคาม ไหล่ผ่านอาเภอราชสาส์น
ไปบรรจบกั บ แม่ น้ าบางปะกงระหว่ า งต าบลบางคล้ า และ ต าบลปากน้ า ในเขตอ าเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาวประมาณ 30.36 กิโลเมตร
3) คลองสี ยั ด เกิ ด จากล าห้ ว ยเล็ ก ๆ ในบริเวณเขาใหญ่ ด้ านที่ ติ ดกั บจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
และจั งหวัดชลบุ รี ไหลผ่ านอาเภอสนามชัยเขต มีต้ น ก้า เนิ ด จากอ่า งเก็บ น้า คลองสียัดที่ ตังอยู่ในเขตต้า บล
ท่ า ตะเกี ย บ ต้ า บลคลองตะเกรา อ้ า เภอท่ า ตะเกี ย บ และไปบรรจบกั บคลองระบมกลายเป็ นคลองท่ าลาด
ที่อาเภอพนมสารคาม ความยาวประมาณ 67.22 กิโลเมตร
4) คลองระบม เป็นคลองเหนือคลองสียัด เกิดจากการรวมตัวของลาห้วยสายเล็ก ๆ หลาย
สายในบริเวณเขาชาระกา เขาพลูเหม็น เขาสมาด่างและเทือกเขาอื่น ๆ ในบริเวณด้านตะวันออกของอาเภอ
สนามชัยเขต ไหลไปบรรจบกับคลองสี ยัดที่อาเภอพนามสารคาม ความยาวประมาณ 104.95 กิโลเมตร
พบว่าคลองนี้จะมีน้าเกือบตลอดปี
5) คลองแสนแสบ เป็ นคลองที่ ขุ ดในสมั ยรัชกาลที่ 3 เพื่ อเชื่ อมแม่ น้ าเจ้ าพระยากั บแม่ น้ า
บางปะกงเข้ าด้ วยการด าเนิ น การในปี พ.ศ. 2380 เริ่ มจากคลองมหานาคแล้ วผ่ านเขตบางกะปิ เขตมี นบุ รี
และเขตหนองจอก แล้ วไปบรรจบกั บคลองบางขนาก ที่ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ไหลผ่ านพื้ นที่ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
ที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว ไปบรรจบกับแม่น้าบางปะกงที่ตาบลบางขนาก อาเภอบางน้าเปรี้ยว ความยาวในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประมาณ 1.09 กิโลเมตร คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ตลอดปี
6) คลองบางขนาก เป็ น คลองที่ ขุ ด ในสมั ย รั ช กาลที่ 3 โดยขุ ด ตั้ ง แต่ ค ลองหั ว หมาก
เขตคลองสามวา จั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร ไปจนถึ งต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ ยว จั งหวัดฉะเชิ งเทรา
ใช้เป็นเส้นทางลาเลียงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ เพื่อใช้ในการทาศึกกับญวน
7) คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นคลองขุดในสมัยรัช กาลที่ 5 โดยขุดต่อจากคลองพระโขนง
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไปเชื่อมกับคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แล้วไหลออก
สู่แม่น้าบางปะกง ที่อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังดานินการขุดคลองแยกจากคลองประเวศบุรี
รมย์ อีก 4 คลอง คื อ คลองหนึ่ ง คลองสอง คลองสาม และคลองสี่ เริ่ม ขุดตั้ งแต่ พ.ศ. 2421 แล้ วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2423 ความยาวในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 1.06 กิโลเมตร
8) คลองสายย่อย เช่น คลองสาโรง คลองท่าไข่ คลองบางขนาก คลองหลวงแพ่ง เป็นต้น
ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับคลองในกรุงเทพมหานคร
9) พื นที่ ชุ่ มน้ า (Wetland) จังหวัดฉะเชิงเทรามี พื้ นที่ บ างส่ ว นอยู่ในพื้ น ที่ ชุ่มน้ าอ่ าวไทย
เนื่องจากขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้าอ่าวไทยครอบคลุมในหลายจังหวัดโดยขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้าอ่าวไทยเริ่มจาก
บริเวณตั้ งแต่ใต้ สุ ด ของจั งหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ถึ งตอนใต้ สุ ด ของจั งหวัด ตราดมีเนื้ อที่ ค รอบคลุ ม ๙๓๑.๘
ตารางกิโลเมตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย พื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชุ่มน้าน้าจืดโดยเป็นพื้นที่
ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ ดังนี้
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9.๑) พืนที่ชุ่มน้าแม่น้าบางปะกง แม่น้าบางปะกงมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณแม่น้านครนายก
และแม่น้าปราจีนบุรี มาบรรจบกันที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และไหลลงอ่าวไทยระหว่างอาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความยาวตลอดลาน้า ๑๒๒ กิโลเมตร
9.๒) พืนที่ชุ่มน้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่ชุ่มน้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต และอาเภอท่าตะเกียบ
ทรัพยากรน้าใต้ดิน
จังหวัดฉะเชิงเทราพบว่ามีแหล่งน้าใต้ดินหรือน้าบาดาลอยู่ทั่วไปภายในจังหวัด โดยพื้นที่มีปริมาณ
น้าใต้ดินมากจะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดในเขตลุ่มน้าบางปะกง ส่วนทางด้านตะวันออก มีปริมาณน้าใต้
ดินน้อย น้าใต้ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรม
เนื่ อ งจากน้ ามี ค วามเค็ ม หรื อ เป็ น น้ ากร่ อ ยพื้ น ที่ ที่ ส ามารถน าน้ าใต้ ดิ น มาใช้ ป ระโยชน์ ได้ คื อ บางส่ ว นของ
อาเภอบางคล้า อาเภอสนามชัยเขต อาเภอพนมสารคาม อาเภอท่าตะเกียบ แต่มีปริมาณน้อย
จานวนบ่อบาดาลทั้งหมด ๑๖๑ บ่อ ซึ่งบ่อบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค จานวน๕๕บ่อ
บ่อธุรกิจ ๗๓ บ่อ บ่อเกษตรกรรม ๓๓ บ่อ โดยบ่อบาดาลดังกล่าวอยู่ในท้องที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ๑๕ บ่อ อาเภอ
บ้านโพธิ์ ๑๓ บ่อ อาเภอบางคล้า ๑๐ บ่อ อาเภอบางน้าเปรี้ยว ๑๐ บ่อ อาเภอบางปะกง ๒๐ บ่อ อาเภอแปลง
ยาว ๕๖ บ่อ อาเภอท่าตะเกียบ ๗ บ่อ อาเภอสนามชัยเขต ๖ บ่อ อาเภอพนมสารคาม ๒๓ บ่อ อาเภอคลองเขื่อน ๑ บ่อ
แหล่งชลประทาน
สาหรับแหล่งน้าชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งน้าตามโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กที่สร้างแล้วเสร็จถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 รวม 157 โครงการ และสามารถเก็บกักน้าได้ ๔๘๔.๖๑
ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๑,๑๔๒,๘๒๖ ไร่ หรือร้อยละ ๓๕.๐๒ ของพื้นที่
ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๘ โครงการ ดังนี
๑. โครงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตใต้
๒. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
๓. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร
๔. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
๕. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนบางปะกง
๖. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองสียัด
๗. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
๘. โครงการชลประทานชลบุรี
โครงการชลประทานขนาดกลางในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๓ โครงการ ดังนี
๑. โครงการอ่างเก็บน้าคลองระบม
๒. โครงการอ่างเก็บน้าลาดกระทิง
๓. โครงการฝายท่าลาด
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ภาพ 13 โครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 62 แสดงโครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่ก่อสร้าง
โครงการ
๑. แหล่งน้าชลประทานประเภทอ่างเก็บน้า
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่
- โครงการชลประทานขนาดกลาง
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒. แหล่งน้าชลประทานประเภทรับน้านอง
-โครงการชลประทานขนาดใหญ่
รวม

จ้านวน
โครงการ

เก็บกักน้า
(ล้าน ลบ.ม.)

พืนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
ชลประทาน
(ไร่)

คิดเป็นร้อยละ
ของพืนที่ถือ
ครองทาง
การเกษตร

1
2
137
9

420
44.20
14.57
5.84

166,174
18,826
100,126
7,930

5.09
0.58
3.06
0.24

7
157

484.61

849,770
1,142,826

26.05
35.02

ที่มา : โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

เขื่อนทดน้าบางปะกง
เขื่อนทดน้าบางปะกงตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่เสวก ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง อยู่ห่างจากปากแม่น้า
๗๐ กิโลเมตร ความจุ ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อป้องกัน
การรุกล้าของนาเค็มและกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการชลประทาน ขณะนี้
การด าเนิ น การก่อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ โดยอยู่ ระหว่ างการศึ ก ษาแก้ ไขปั ญ หาผลกระทบและศึ ก ษาหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถดาเนินการเปิดใช้งานเขื่อนทดน้าบางปะกงตามวัตถุประสงค์
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)
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พืนที่ลุ่มน้าและปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ
แหล่งน้าที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้าบางปะกงและ
แม่น้าสาขา ห้วย ลาธาร คลอง รวมทั้งสิ้น ๗๖๒ สาย มีน้าให้ใช้ได้ในฤดูแล้ง จานวน ๗๔๕ สาย มีหนอง บึง
อีกจานวน ๑๖๗ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๑๖๖ แห่ง มีน้าพุ น้าซับ ๙ แห่ง มีน้าในฤดูแล้ง ทั้ง ๙ แห่ง และอื่นๆ
อีก ๑๗๙ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๑๗๘ แห่ง
พืนที่เสี่ยงภัยกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ตาบลสองคลอง และตาบลบางปะกง อาเภอ
บางปะกง สาหรับตาบลท่าข้ามเป็นตาบลที่อยู่บริเวณปากแม่น้าบางปะกง โดยบริเวณชายฝั่งเป็นเขตพื้นที่ตาบล
บางตาหรุ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แนวชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาว 16.28 กิโลเมตร
จาแนกเป็นหาดโคลน 14.95 กิโลเมตร และปากแม่น้า 1.33 กิโลเมตร โดยแนวชายฝั่งอยู่ในระบบกลุ่มหาด
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวรูปตัว ก (หรือ อ่าวรูปตัว U) ซึ่งได้รับผลกระทบด้านการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ตามรายงานรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก
โครงการตามแผนหลั ก และแผนปฏิ บั ติ ก ารการแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ตั้ งแต่ ปี 2546 -2557
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบว่า พื้ นที่ ต าบลสองคลอง อาเภอบางปะกง มี อัตราการกัดเซาะชายฝั่ ง
9.61 เมตร/ปี มีระยะทางกัดเซาะ 7.40 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะ 104.38 ไร่ ระดับความรุนแรงของการกัด
เซาะ กาหนดเป็นพื้นที่วิกฤต ซึ่งการแก้ปัญหาในระยะสั้นมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะตาม
แนวชายฝั่งในรูปแบบต่างๆ ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นหลายหน่วยงาน ซึ่งควรส่งเสริม
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ซึ่งน้าทะเลท่วมถึงด้วย
ความต้องการใช้น้าและข้อมูลปัญหา
ข้อมูลสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้าในระดับจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาด้านทรั พยากรน้าอยู่ 3 ประเภท คือ ปัญหาการขาดแคลนน้า
ปัญหาคุณภาพน้า (น้าเค็ม และน้าเสีย) และปัญหาน้าท่วม ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้มี ดังนี้
1. ปัญหาการขาดแคลนน้า
1.1 ความต้องการใช้น้า
ความต้ อ งการใช้ น้ าในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จ าแนกออกเป็ น 6 ประเภท ได้ แ ก่
ความต้ อ งการใช้ น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค – บริ โภค ความต้ อ งการใช้ น้ าเพื่ อ การเกษตร ความต้ อ งการใช้ น้ า
เพื่ออุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้าเพื่อการท่องเที่ยว ความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ
และความต้ อ งการใช้ น้ าที่ ถู กน าไปใช้ น อกจั งหวัด ฉะเชิ งเทรา (ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการลุ่ ม น้ า
บางปะกง, 2556) ดังนี้
(1) ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างปี
2555 – 2565 มีปริมาณอยู่ระหว่าง 15.526 – 22.982 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามลาดับ โดยพิจารณา
ใช้อัตราการใช้น้าเฉลี่ยเท่ากับ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน (สานักบริการจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า) และพบว่า
อาเภอ 3 ลาดับแรกที่มีความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค สูงที่สุด ได้แก่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอบางปะกง และอาเภอบางน้าเปรี้ยว
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(2) ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร
จากข้ อมู ล ของส านั ก งานเกษตรจั งหวัด ฉะเชิงเทรา พบว่า มี พื้ น ที่ เพาะปลู ก ข้ าวรวม
1,227,900 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอพนมสารคาม
และมี ค วามต้ อ งการใช้ น้ าเฉลี่ ย ส าหรั บ 1) การปลู ก ข้ า ว เท่ ากั บ 1,964.640 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตรต่ อ ปี
(สานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้าบางปะกง, 2556) 2) ส่วนการปศุสัตว์ พบว่า มีความต้องการใช้น้า
เท่ากับ 3.644 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนัน จึงสรุปได้ว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการใช้น้าเพื่อ
การเกษตรในปี 2555 ประมาณ 1,968.284 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(3) ความต้องการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการการลุ่มน้าบางปะกง รายงานปริมาณความต้องการใช้
น้ าเพื่ อ อุ ต สาหกรรมส าหรั บ จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทราในปี 2555, 256 0 และ 2565 เท่ า กั บ 42.0261,
51.1312 และ 62.2089 ล้ านลู ก บาศก์ เมตรต่ อ ปี ตามล าดั บ โดยอาเภอที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ น้ าเพื่ อ
อุตสาหกรรมสูงที่สุด ได้แก่ อาเภอบางปะกง
(4) ความต้องการใช้น้าเพื่อการท่องเที่ยว
ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการลุ่ ม น้ าบางปะกง รายงานความต้ อ งการใช้ น้ า
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราในปี 2555, 2560 และ 2565 เท่ า กั บ 752,312.07
915,302.67 และ 1,113,605.64 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
(5) ความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
การใช้น้าในพื้น ที่ต้น น้้ามีผ ลท้าให้ น้าในพื้นที่ปลายน้้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น้าจะต้องมีการปล่อยน้้าลงท้ายน้้าในปริมาณที่เหมาะสม
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้้าได้ใช้น้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้้า
ความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้า คือ ปริมาณน้าต่าสุดที่ไหลในฤดูแล้ง
ของ ล าน้ านั้ น ๆ ในอดี ต ซึ่ งประเมิ น จากอั ต ราการไหลรายวั น ในช่ ว งระยะเวลาระหว่ า งเดื อ นมกราคม
ถึงเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่า และทาการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน้าท่าที่สถานีวัดน้าในลุ่มน้า
ซึ่งค่าอัตราการไหลต่าสุดที่ได้เป็นค่ามีความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่นามาวิเคราะห์
ผลที่ได้จะนามากาหนดอัตราการไหลขั้นต่า (Minimum Flow) ในทุกลาน้าของลุ่มน้าย่อย ต่อพื้นที่รับน้า 1
ตารางเมตร ความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริ มาณเฉลี่ยเท่ากับ 197.16
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(6) ความต้องการใช้น้าเพื่อนาไปใช้นอกจังหวัด
การส่ งน้ าของชลประทานจั งหวัดฉะเชิ งเทรา รายงานปริมาณน้ าที่ ส่ งออกไปใช้ น อก
จังหวัดในปี 2555 ประมาณ 18.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ต่อ 2 ปี ดั งนั้น
ในปี 2560 และ 2565 จึงมีความต้องการใช้น้าเพื่อนาไปใช้นอกจังหวัดเพิ่มเป็น 21.60 และ 25.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปีตามลาดับ
1.2 พืนที่ประสบภัยแล้ง
จังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งน้าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้าบางปะกงและแม่น้าสาขา ห้ว ย
ล าธาร คลอง รวมทั้ งสิ้ น 762 สาย ในจ านวนนี้ มี น้ าให้ ใช้ ได้ ในฤดู แ ล้ ง จ านวน 745 สาย มี ห นอง บึ ง
อีกจานวน 167 แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 166 แห่ง มีน้าพุ น้าซับ 9 แห่ง มีน้าในฤดูแล้ง ทั้ง 9 แห่ง และอื่น ๆ
อีก 179 แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 178 แห่ง
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ส าหรั บ แหล่ งน้ าชลประทานที่ มี อ ยู่ ภ ายในจั งหวั ด ประกอบด้ ว ย แหล่ งน้ าตามโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กที่สร้างแล้วเสร็จถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553 รวม 154 โครงการ และสามารถเก็บกักน้า
ได้ 484.61 ล้ านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 1,142,826 ไร่ หรือร้อยละ
35.02 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้าอยู่ในหลายพื้นที่โดยปัญหาการขาดแคลนน้า สามารถแบ่งได้ 2 กรณี คื อ
สภาพการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และสภาพการขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูก จากการศึกษา
และทบทวนรายงานโครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ลุ่มน้าบางปะกง ปราจีนบุรี และ
โตนเลสาบ กรมทรัพยากรน้าพบว่า พื้นที่ที่มีสภาพการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคมากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้าสาขา
ที่ ร าบแม่ น้ าบางปะกง รองลงมา ได้ แ ก่ ลุ่ ม น้ าสาขาคลองท่ า ลาด ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพการขาดแคลนน้ า
เพื่อการเพาะปลู กมากที่สุ ด ได้แก่ ลุ่ มน้ าสาขาคลองท่าลาด โดยมีส าเหตุที่ทาให้ เกิดภัยแล้ งอาจจาแนกได้
เป็น 3 ลักษณะคือ
1) สภาวะอากาศแห้ ง (Meteorogical Drought) มี ลั ก ษณ ะส าคั ญ คื อ เป็ น สภาวะ
ที่มีการระเหยน้าเกินจานวนที่รับได้ คือ มีการระเหยจากไอน้าของดินและพืชพรรณมากกว่าปริมาณฝนรายปี
เป็นผลให้พื้นที่นั้น ๆ มีภูมิอากาศแห้งแล้ง
2) สภาวะการขาดน้ า (Hydrological Drought) เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ มี ส าเหตุ ม าจาก
การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการมีฝนน้อยเฉลี่ยต่ากว่าปกติเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน
จนมีผลกระทบต่อการลดลงของระดับน้าผิวดิน น้าใต้ดิน และการขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
3) สภาวะความแห้ งแล้ งทางการเกษตร (Agricultural Drought) เป็ น สภาวะที่ เกิ ด จาก
การขาดน้าสาหรับการเกษตรอันเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณน้าฝน ระดับน้าใต้ดิน ความชื้นในดินลดลง
จนพืชไม่สามารถดึงน้ามาใช้ มีผลทาให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโต และตายไปในที่สุด
จากรายงานสถานการณ์สาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 8 อาเภอ 51 ตาบล 477 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 68,616
ครั ว เรื อ นหมู่ บ้ า นที่ ได้ รั บ ผลกระทบ คิ ด เป็ น 53.47 % ของจ านวนหมู่ บ้ า นทั้ ง จั ง หวั ด (892 หมู่ บ้ า น)
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557) ประกอบด้วย
(1) อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา 13 ตาบล 114 หมู่บ้าน 33,062 หลังคาเรือน
(2) อาเภอบางน้าเปรี้ยว 10 ตาบล 146 หมู่บ้าน 3,106 หลังคาเรือน
(3) อาเภอบางปะกง
12 ตาบล 101 หมู่บ้าน 13,183 หลังคาเรือน
(4) อาเภอบ้านโพธิ์
4 ตาบล 20 หมู่บ้าน 5,129 หลังคาเรือน
(5) อาเภอคลองเขื่อน
5 ตาบล 32 หมู่บ้าน 5,065 หลังคาเรือน
(6) อาเภอบางคล้า
4 ตาบล 28 หมู่บ้าน 5,129 หลังคาเรือน
(7) อาเภอพนมสารคาม 1 ตาบล 8 หมู่บ้าน 20
หลังคาเรือน
(8) อาเภอท่าตะเกียบ
2 ตาบล 28 หมู่บ้าน 4,790 หลังคาเรือน
ข้อมูลจากคณะกรรมการศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2557 ได้รายงานปริมาณน้าเก็บกักในอ่างเก็บน้าภายในเขตจั งหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเดือนมีนาคม
1.3 ปัญหาน้าท่วม
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ลักษณะการเกิดปัญหาน้าท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ สภาวะน้า
ท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และน้าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งลาน้า (River Flood)
โดยสภาวะน้้าท่วมฉับพลัน เกิดจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อ เนื่องจากการพัดผ่านของพายุ
ฝนเป็นเวลาหลายวัน จากนั้นฝนที่ตกสะสมในบริเวณพื้นที่สูงบริเวณสันปันน้้า ในเขตอ้าเภอจันตคามจังหวัด
ปราจี น บุ รี และจะเปลี่ ย นไปเป็ น น้้ า ท่ า และไหลบ่ า ผ่ า นอ้ า เภอบ้ า นสร้ า ง และอ้ า เภอศรี ม หาโพธิ
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี และเข้ า สู่ ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ า บางปะกงในเขตอ้ า เภอพนมสารคาม อ้ า เภอคลองเขื่ อ น
และอ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามล้าดับ
สาหรับภาวะน้าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งลาน้า (River flood) มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าและ
บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดชันของพื้นที่และความลาดชัน
ของลาน้าค่อนข้างต่า จึงระบายน้าได้ช้า มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ จุดนั้นๆ ติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้าล้นตลิ่ง น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและมีลักษณะแผ่เป็น
บริเวณกว้าง ในบริเวณลุ่มน้าบางปะกงเกิดน้าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง 5 – 10 กิโลเมตรจากริมฝั่งลาน้า เกิด
จากสภาวะน้าทะเลหนุนในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม บริเวณปากแม่น้าบางปะกง ทาให้น้าที่
ไหลบ่าลงมาไม่สามารถออกสู่ทะเลได้สะดวก ก่อให้เกิดน้าท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลานาน สาหรับบริเวณที่ประสบ
ปัญหาส่วนใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะอยู่ในเขตอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า บางน้าเปรี้ยว บางปะกง
และบ้ านโพธิ์ ส าหรับ สถานการณ์ น้ าท่ว มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้มี การสรุปโดยสถาบัน เทคโนโลยีน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) แสดงได้ดังนี้
1) อาเภอบางคล้า มีพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร โดยท่วมนาน 30 วัน
ระดับน้าสูงโดยเฉลี่ย 1.9 เมตร ในพื้นที่ต่า และ 1.0 เมตรในพื้นที่สูง
2) อาเภอบางน้าเปรี้ยว มีพื้นที่เกิดน้าท่วมขังเป็นเวลานาน 45 วัน
3) อ าเภอสนามชั ย เขต มี ล าน้ าที่ ส าคั ญ คื อ คลองระบม คลองสี ยั ด คลองกะพง
และคลองวังอี เลี่ ย น ซึ่ งพื้ น ที่ ที่ อยู่ ติด กับ คลองเหล่ านี้ มั กเกิด ภาวะน้ าท่ ว มทุ ก ปี บ ริเวณที่ ถู กน้ าท่ ว มรุน แรง
อยู่ ในเขตต าบลคู้ ย ายหมี ต าบลลาดกระทิ ง ต าบลท่ า กระดาน และต าบลท่ า พระยา ระดั บ น้ าสู ง สุ ด
ในช่วงที่ผ่านมา 0.90 เมตร โดยท่วมขังนานประมาณ 2 เดือน
4) อาเภอท่ าตะเกี ย บ บริเวณที่ ป ระสบปั ญ หาอุ ท กภั ย คือ บริเวณเขตตาบลท่ าตะเกี ย บ
อันประกอบด้วย บ้านวังวุ้น บ้านชมพู บ้านทุ่งยายชี บ้านท่ากลอย และบ้านคลองเตียน
5) อาเภอราชสาส์น พื้นที่เกือบทั้งหมดของอาเภอราชสาส์น จะถูกน้าท่วมเป็นประจาทุกปี
โดยระดับน้าจะท่วมอยู่ระหว่าง 0.50 – 2.0 เมตร มีระยะเวลาท่วมขังประมาณ 2 เดือน
6) อาเภอแปลงยาว ระดับน้าท่วมสูงประมาณ 0.6 – 0.7 เมตร ท่วมนานประมาณ 1 เดือน
ในช่วง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ของทุกปี
7) อาเภอคลองเขื่อน พื้นที่ที่มักประสบปัญหาน้าท่วม คือ บริเวณตาบลบางเล่า และบางตลาด
8) อ าเภอพนมสารคาม พื้ น ที่ ที่ ถู ก น้ าท่ ว มขั ง ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ใ นเขตต าบลพนมสารคาม
ตาบลท่าถ่าน ตาบลหนองแหน ตาบลเกาะขนุน ตาบลหนองยาง และตาบลบ้านซ่อง ระดับน้าท่วมประมาณ
1.5 เมตร เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งน้าจะท่วมเป็นประจาทุกปี
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2. สถานการณ์น้าต้นทุนโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน
2.1 ปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ
ลุ่มน้าบางปะกง (ขนาดพื้นที่ลุ่มน้าประมาณ 10,481 ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้า
ของลุ่มน้าปราจีนบุรี (ขนาดพื้นที่ลุ่มน้าประมาณ 7,978 ตารางกิโลเมตร) โดยลุ่มน้าบางปะกงประกอบด้วย
4 ลุ่มน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลุ่มน้าสาขาคลองท่าลาด ลุ่มน้าสาขาคลองหลวง ลุ่มน้าสาขาที่ราบแม่น้าบางปะกง
และลุ่มน้าสาขาแม่น้านครนายก
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในลุ่ มน้าสาขาคลอง
ท่าลาดและลุ่มน้าสาขาที่ราบแม่น้าบางปะกง (บางส่วน) ซึ่งสามารถประเมินเป็นปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติ
เฉพาะในเขตจั งหวัดฉะเชิงเทราได้ป ระมาณเฉลี่ ยปี ล ะ 1,558.8 ล้ านลู กบาศก์เมตร สามารถจาแนกเป็ น
ปริมาณน้าท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 1,447.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้าท่าในฤดู
แล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 111.4 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกปริมาณน้าท่าในพื้นที่จังหวัดข้างต้นแล้ว
จั งหวัด ฉะเชิงเทรายั งรั บ น้ าที่ เหลื อใช้จ ากลุ่ ม น้ าทางด้านเหนื อ ซึ่ งได้แ ก่ ลุ่ ม น้ าปราจีน บุ รีแ ละลุ่ มน้ า สาขา
นครนายกรวมกันอีกประมาณเฉลี่ยปีละ 7,094 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้าท่าในฤดูฝน 6,527.1
ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้าท่าในฤดูแล้ง 566.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงการสรุปปริมาณน้าท่า
3.3.2 แหล่งน้าต้นทุนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า
2.2 ปริมาณความต้องการใช้น้า
ความต้ อ งการน้ าในปั จ จุ บั น ในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราสามารถจ าแนกได้ ดั ง นี้ กล่ า วคื อ
เพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยปีละ 15.53 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อการชลประทานเฉลี่ยปีละ 1,968.28
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อการอุตสาหกรรมเฉลี่ยปีละ 42.03 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อการท่องเที่ยว
เฉลี่ยปีละ 0.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้าเฉลี่ยปีละ 197.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
และความต้องการน้าเพื่อนาไปใช้ในพื้นที่นอกจังหวัดฉะเชิงเทราเฉลี่ยปีละ 18.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
คิดเป็นปริมาณความต้องการใช้น้ารวมของทั้งจังหวัดประมาณ 2,241.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
2.3 สถานการณ์น้าต้นทุนโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน
การศึกษาสถานการณ์น้ าต้นทุนโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ท ราบสถานการณ์ ข องน้ าต้ น ทุ น ในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราว่ าเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ งานหรื อ ไม่
ซึ่งดาเนินการโดยวิเคราะห์สมดุลน้า (Water Balance) ระหว่างปริมาณน้าต้นทุน (ปริมาณน้าท่าธรรมชาติรวม
กับปริมาณน้าเก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้า) กับปริมาณการใช้น้าด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ถ้าปริมาณน้า
ต้น ทุน มีน้ อยกว่าปริมาณความต้องการน้าย่อมส่ งผลถึงสถานการณ์ ขาดแคลนน้าตามมา โดยต้องพิจารณา
เฉพาะปริมาณน้าท่าในพื้นที่จังหวัด (1) และพิจารณาปริมาณน้าท่าในพื้นที่จังหวัดรวมกับปริมาณน้าที่เหลือ
จากลุ่มน้าอื่นที่ตั้งอยู่ ด้านเหนือน้า (2) ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของการวิเคราะห์สถานการณ์น้าในจังหวัด
อย่างแท้จริง ควรศึกษาสมดุลน้าแบบรายเดือนในรอบ 30 ปี สาหรับแต่ละโครงการพัฒนาแหล่งน้าและลุ่มน้าย่อย
3. คุณภาพน้า
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2560 ของกรมควบคุม
มลพิษ โดยมีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
3.1 คุณภาพน้าในลุ่มน้าบางปะกง และคุณภาพน้าบนดิน
จากรายงานสถานการณ์ ม ลพิ ษ ของประเทศไทยดั ง กล่ าว การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าแหล่งน้าสาคัญทั่วประเทศ โดยการเก็บตัวอย่างน้า 366 จุดตรวจวัด 59 แม่น้าสายหลัก และ 6
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แหล่งน้านิ่ง โดยทาการเก็บตัวอย่างน้า จานวน 4 ครั้ง/ปี จากการประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิ วดิ น 1 (Water Quality Index ; WQI) พบว่าแหล่ งน้า มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 28 (18 แหล่ งน้า)
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 55 (36 แหล่งน้า) และ เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17 (11 แหล่งน้า) ซึ่งตามเกณฑ์
คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินในแต่ละภูมิภาค ปี 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ แม่น้าบางปะกงได้ค่าคะแนน
WQI อยู่ที่ 64.61 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ดัชนีคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แสดงถึงสถานการณ์คุณภาพน้าในภาพรวม โดยพิจารณา
จากค่าคุณภาพน้า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen ; DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen
Demand ; BOD) แบคที เรี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria ; TCB) แบคที เรี ย กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม (Fecal Coliform
Bacteria ; FCB) และแอมโมเนีย - ไนโตรเจน (NH3 - N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0- 100โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้าเป็นดีมาก (คะแนน 91 - 100) ดี
(คะแนน 71 - 90) พอใช้ (คะแนน 61 - 70) เสื่อมโทรม (คะแนน 31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0 - 30))

ภาคตะวันออก คุณภาพน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พารามิเตอร์ที่ร้อยละของการตรวจวัด
ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าในแหล่ งน้ าผิ ว ดิ น ประเภทที่ 3 มากที่ สุ ด คื อ ค่ า ความสกปรกในรู ป
สารอินทรีย์ และมีโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน (ร้อยละ 0.1 ของการตรวจวัด
ทั้งหมด) คือ ปรอท จุดตรวจวัดที่มีค่ าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณ ภาพน้า
ในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อาเภอองครักษ์ อาเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง จุดตรวจวัดที่มีปริมาณปรอทไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ แม่น้าประแสร์
บริเวณเทศบาลตาบล ปากน้าประแสร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยตรวจพบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สาเหตุหลักของปัญหามาจากชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศั ยริมน้า การท่องเที่ยว พื้นที่ทาการเกษตร อาทิ การปลูก
พืชสวนและพืชไร่ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเฉพาะแม่น้าระยองในพื้นที่ จังหวัดระยอง ภาคอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและเล็ก มีการระบายน้าเสียโดยยังไม่มีการบาบัดคุณภาพน้าหรือ ระบายน้าทิ้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
น้าทิ้งโรงงาน เนื่องจากขาดการกากับดูแลที่ถูกต้อง
ในระหว่างทุกเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี แม่น้าบางปะกง จะมีค่าไม่ได้มาตรฐาน
DO, BOD แหล่ งกาหนดปั ญ หาคุณ ภาพน้ า ได้แก่ พื้ นที่ เกษตรกรรม การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ า (การเลี้ ยงกุ้ ง
การเลี้ยงปลากระพง) โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
ของทุ กปี พบว่ า ปั ญ หาคุณ ภาพน้ า ได้ แ ก่ อ้า เภอบางปะกง อ้า เภอบ้ านโพธิ์ อ้า เภอเมื องฉะเชิ งเทรา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ที่มาของปัญหา คือ
ก า ร เปิ ด บ า น ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ า จ า ก ค ล อ ง ส า ร ภี ต า บ ล บ า ง เด ช ะ อ า เภ อ เมื อ ง ป ร า จี น บุ รี
เพื่อระบายน้ าให้ ช าวนาได้ส ามารถเก็บ เกี่ยวผลผลิ ต ในนาข้าว ซึ่งจะมีการเปิดบานประตูในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – ธัน วาคมของทุกปี โดยระบายน้าจากคลองสารภีลงสู่แม่น้าปราจีนบุรี เป็นน้าเน่าเสียสะสม
ในช่วงปลายฤดูฝนจากการทาการเกษตรและอุตสาหกรรม จากซากพืชผลผลิตข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงที่ตกค้าง
หรือสะสมในน้าเหนือคลองสารภี ที่สะสมทั้งในเขต อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และ จากฝั่ง อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หรืออาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ถูกปล่อยออกมาจากการปิดกั้นประตู
ระบายน้าจนเกิดการเน่าเสียสะสมและเข้มข้น หลังเปิดบานประตูน้าทาให้น้าในคลองไหลลงสู่แม่น้าปราจีนบุรี
ส่งผลให้สัตว์น้าในแม่น้าปราจีนบุรี ตั้งแต่ปากคลองสารภี ทางด้านตาบลบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี ไปจนถึง ตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง ต่อเนื่องมายังจุดบริเวณ ตาบลบางขนาก อาเภอบางน้า
เปรี้ยว อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเสียหายและเกิดผลกระทบกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าและผู้ใช้น้า ซึ่งกินพื้นที่เป็นวงกว้างและเป็นประจาทุกปี ซึ่งการแก้ไขส่วนใหญ่จะค่อยๆ
เปิดบานประตูคลองสารภีให้น้าค่อยเจือจางและใช้น้าดีไล่น้าเสียจากเขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนนฤบดินทร
จินดา อ่างสียัด เป็นต้น ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อเตรียมการรับมือ
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ซึ่งเป็น ปัญหาที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จั งหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ จั งหวัดฉะเชิงเทรา ต้องหารือ
เพื่อหาทางออกร่วมกัน
สาหรับปัญหาคุณภาพน้า สามารแยกเป็นปัญหาน้าเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ปัญหาน้าเค็ม มีสาเหตุจากสภาพธรรมชาติ เนื่องจากปากแม่น้าบางปะกงอยู่ติดกับอ่าวไทย
ทาให้ น้าทะเลสามารถรุกเข้ามาในแม่น้าได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปริมาณน้าในแม่น้ามีน้อย จึงทาให้
น้าเค็มสามารถรุกตัวเข้าไปในแม่น้าได้ไกลมากขึ้น
(2) ปัญหาน้าเสีย มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของชุมชน (ซึ่งทาให้มีการทิ้ง ของเสียลงแหล่งน้า
มากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย) และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการลักลอบทิ้ง
น้าเสียออกสู่แหล่งน้าสาธารณะเป็นประจา
สรุ ป ได้ว่า แหล่ งน้ าส่ ว นใหญ่ มี คุณ ภาพน้าไม่ ได้ ต ามประเภทแหล่ งน้ าที่ ก าหนด สาเหตุ ส าคั ญ
มาจากน้าเสียแหล่งชุมชนที่ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้า น้ าทิ้งที่บาบัดแล้วแต่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด น้าเสีย จาก ภาคอุตสาหกรรมที่มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น การลั กลอบระบายน้ าเสีย รวมถึงน้าเสียภาคเกษตรกรรม ที่ไม่มีระบบจัดการที่ดีห รือ
การปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนการระบาย
3.2 คุณภาพน้าบาดาล
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2560 ของกรมควบคุม
มลพิ ษ พื้ น ที่ เฝ้ าระวั งคุ ณ ภาพน้ าบาดาลในพื้ น ที่ เสี่ ย ง บางพื้ น ที่ พ บปั ญ หาการปนเปื้ อ นโลหะหนั ก และ
สารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่า ย มี ก ารติ ด ตามเฝ้ าระวั งพื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นจากการฝั ง กลบหรื อ ก าจั ด กาก
อุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ พื้นที่ลักลอบ ทิ้งกากของเสียซึ่งพบปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักและ
สารอินทรีย์ ระเหยง่ายรวมถึงตรวจติดตามพื้นที่ศักยภาพแร่และพื้นที่อุตสาหกรรม รวม 12 พื้นที่ครอบคลุม
จังหวัดเพชรบู รณ์ พิ จิ ตร สระบุ รี เลย ขอนแก่น ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี ระยอง ตาก ราชบุ รี และกาญจนบุ รี
ทั้งนี้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินงานแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมดังกล่ าวอย่าง ต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีค่าเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (18-160 มล.ก./ล.) ในพื้นที่ อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบ้านโพธิ์

ภาพ 14 คุณภาพน้าบาดาล
๘๔

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ทรัพยากรป่าไม้
ป่ าตะวัน ออกหรือป่ าเขตรอยต่อ ๕ จังหวัด ครอบคลุ มบริเวณพื้ นที่รอยต่อของจังหวัดชลบุ รี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว เดิมมีพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ป่ าตะวัน ออกได้ถูกบุ กรุก เนื่องจากเกิดสงครามเวียดนาม มีการตัดถนน พ.ศ. ๒๕๑๓
รัฐบาลให้ สั มปทานทาไม้ในพื้ น ที่ แก่บ ริษั ทท าไม้ ๘ บริษัท เป็น เวลา ๓๐ ปี ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ ที่ท าให้ ป่ า
ตะวันออกได้ถูกทาลายมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการกาหนดให้พื้นที่บริเวณป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็น
ป่าปิด แต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการบุกรุกป่าของราษฎรได้ ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้ มี
การออกพระราชกฤษฎีกาให้ผนวกพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน รวมแล้วมีเนื้อที่ ๖๔๓,๗๕๐ไร่ ในพื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง พบว่ามีสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมไม่น้ อยกว่า ๑๔๔ ชนิ ด นกไม่น้อยกว่า ๔๐๙ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ชนิด สัตว์
สะเทิน น้ าสะเทิน บกไม่น้อยกว่า ๔๓ ชนิ ด ปลาน้าจืดไม่น้อยกว่า ๙๔ ชนิด และผี เสื้ อไม่น้อยกว่า ๙๒ ชนิด
(ข้อมูลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พ.ศ. ๒๕๖๐)
พืนที่ป่าไม้
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ทั้งหมด 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,344,375 ไร่ ปี พ.ศ. 2547
โดยมีพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 536,181.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งจาแนกเป็น
พื้นที่ป่าบก 528,160.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของพื้นที่ทั้งหมด
ป่าชายเลน 8,021 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมด
16.36 0.25
พืนที่ทังหมด

83.39

ป่าบก
ป่าชายเลน

ภาพ 15 กราฟแสดงพืนที่ป่าไม้
อาเภอที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด ได้แก่ อาเภอท่าตะเกียบ จานวน 409,507.40 ไร่ รองลงมาได้แก่
อาเภอสนามชัยเขต จานวน 108,580.57 ไร่ สาหรับพื้นที่ป่าชายเลนจะมีอยู่ในพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่อาเภอ
บางปะกง อาเภอบ้านโพธิ์และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
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ตารางที่ 63 แสดงจ้านวนพืนที่ป่าไม้และพืนที่อื่น ๆ แยกรายอ้าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ป่าชายเลน
(ไร่)
บางปะกง
๖,๓๙๓.๙๓
บ้านโพธิ์
๑,๕๙๘.๔๐
เมือง
๒๙.๕๘
บางน้าเปรี้ยว
บางคล้า
คลองเขื่อน
ราชสาส์น
แปลงยาว
๒,๑๓๐.๖๔
พนมสารคาม ๗,๙๔๑.๔๙
สนามชัยเขต ๑๐๘,๕๘๐.๕๗
ท่าตะเกียบ
๔๐๙,๕๐๗.๔๐
รวม
๕๒๘,๑๖๐.๑๐ ๘,๐๒๑.๘๗
อ้าเภอ

ป่าบก (ไร่)

นากุ้ง (ไร่)

แหล่งน้า (ไร่)

พืนที่อื่นๆ (ไร่)

รวม (ไร่)

๒๑,๕๐๓.๘๗ ๔,๐๘๐.๗๐
๑๒๘,๒๑๖.๑๗
๑๖๐,๑๙๔.๖๘
๓๖,๙๗๑.๘๐ ๔,๒๔๓.๗๔
๘๙,๒๑๐.๗๕
๑๓๒,๐๒๔.๗๐
๑๖,๖๒๓.๖๒ ๓,๐๙๔.๔๙
๒๒๐,๙๓๕.๒๗
๒๔๐,๖๘๒.๙๒
๕๘๗.๓๑
๓๐๙,๙๐๒.๘๗
๓๑๐,๔๙๐.๑๘
๑๐,๓๗๘.๓๑ ๒,๑๗๒.๒๕
๑๓๔,๖๙๘.๒๙
๑๔๗,๒๔๘.๘๕
๔,๔๙๖.๑๕ ๑,๖๖๓.๔๓
๖๐,๘๒๐.๖๓
๖๖,๙๘๐.๒๑
๖๒๘.๗๖
๘๙,๘๕๐.๙๑
๙๐,๔๗๙.๖๘
๒,๗๑๖.๘๓
๗๙๒.๗๒
๑๙๙,๓๐๐.๑๑
๒๐๔,๙๔๐.๓๐
๗๘.๖๙
๒,๔๑๗.๐๓
๓๐๙,๐๙๔.๘๘
๓๑๙,๕๓๒.๐๙
๖,๗๕๑.๕๐
๕๕๑,๕๖๙.๑๕
๖๖๖,๙๐๑.๒๒
๒๒,๓๐๑.๗๐ ๔๕๗,๓๑๙.๕๗
๘๘๙,๑๒๘.๖๗
๙๓,๓๙๘.๐๓ ๔๘,๑๐๔.๘๗ ๒,๕๕๐,๙๑๘.๖๒ ๓,๒๒๘,๖๐๓.๔๙

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. ประวัติความเป็นมา
พื้น ที่เขตรักษาพัน ธุ์สั ตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่ วนหนึ่งของกลุ่มป่าตะวันออก หรือกลุ่ มป่า
รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ร่วมสมัยกับ
ประวัติของมนุษย์โบราณเริ่มตั้งแต่ในยุคของขอมยังเรืองอานาจในสุวรรณภูมิ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ในขณะที่
พื้นที่เขตที่ราบภาคกลางยั งเจิ่ งนองไปด้วยน้าและทะเลตม ภาคตะวันออกกลั บเจริญ รุ่งเรืองถึงขีดสุ ด ซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาคตะวันออกของปราสาทขอม ๓ แห่ง คือ ปราสาทหินที่วัดสระมรกต อาเภอ
ศรีมโหสถ จั งหวัดปราจี น บุ รี ซากปราสาทที่เมืองพญาเร่ อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และปราสาทหิ น ที่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ล้วนเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกว่าในอดีตพื้นที่โดยรอบเคยเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนใหญ่ ที่ มีค วามเจริ ญ รุ่งเรือ ง หากลากเส้ น ตรงเชื่ อ มระหว่างซากปราสาทหิ นทั้ ง ๓ แห่ ง พื้ น ที่ ที่ได้จ ะ
ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทั้งหมด
จากการเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ของขอมในอดีต ทาให้ป่าผืนนี้เป็นป่าที่เคยผ่านการใช้ประโยชน์
มาก่อน การหั กร้างถางพง เพื่ อสร้ างบ้ าน และเพื่อประกอบอาชีพ ทางเกษตร ทาให้ ป่าผื นนี้ เคยถูกทาลาย
ภายหลังสั งคมมนุ ษย์ ในพื้ น ที่เกิดการล่มสลาย โดยไม่ทราบสาเหตุ ป่าได้ฟื้ นกลั บคืนสภาพมาอีกครั้งหนึ่ ง
บ้านเรือนผู้คนที่สร้างด้วยวัสดุ ง่ายต่อการเสื่อมสลาย เช่น ไม้ ดิน และหญ้า ได้สิ้นสภาพลงไปตามกาลเวลา
คงเหลือไว้แต่ศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชุมชนและผู้ปกครองได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้
พื้ น ที่ ป่ าตะวัน ออกจึ งเคยเป็ น พื้ น ที่ ผ่ านการใช้ป ระโยชน์ อั น ยาวนาน จากยุ คขอมโบราณ
มาสู่ยุคคนไทยในปัจจุบัน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ที่ป่ามีโอกาสรับใช้มนุษย์โดยตรง จนกระทั้งใน
ทศวรรษที่ ๒๕๑๐ รัฐบาลได้สร้างถนนที่สาคัญ ๒ สายคือ สายสระแก้ว -จันทบุรี และสายสัตหี บ –ปักธงชัย
ที่ทาให้ผู้คน เข้ามาทามาหากิน ยึดถือครอบครองพื้นที่ เกิดการตั้งชุมชนที่ถาวร และหนาแน่น จนกระทั้งในปี
๒๕๓๒ รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าบกทั่วประเทศป่าตะวันออกเป็นป่าสัมปทานผืนแรกของประเทศที่
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ได้รับ การยกเลิกการทาไม้ และต่อมาในปี ๒๕๓๕ รัฐบาลได้ประกาศผนวกพื้นที่ป่าที่เคยถูกสัมปทานทาไม้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทาให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจนมาถึงทุกวันนี้
เขตรักษาพั น ธุ์สั ตว์ป่ าเขาอ่ างฤาไน ได้รับการจัดตั้ งและดาเนิ นการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐
ขณะนั้นมีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ต่อมามีการผนวกพื้นที่
เข้ากับป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทาให้ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ ๑,๐๗๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือ 674,352 ไร่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา 394,352 ไร่) อยู่ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จั น ทบุ รี และสระแก้ ว ดั งนั้ น ป่ า ๑๐๐ ตารางกิ โลเมตร แรกเริ่ ม ที่ เป็ น เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า
เขาอ่ างฤาไนจึ งเป็ น “ป่ าโบ ราณ ” ของสั งคมป่ าที่ ราบใน พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกที่ ห ลงเห ลื ออยู่
ป่าโบราณนี้มีการรบกวนจากมนุษย์น้อยมาก เนื่องจากมีการกันพื้นที่ไว้เป็นป่าอนุรักษ์ในช่วงที่สังคมมนุษย์ยังเข้ามา
ไม่ ถึ งแม้ แต่ สถานที่ ท าการเขตรั ก ษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าในขณ ะนั้ นยั งตั้ งอยู่ ห่ างจากแนวเขตประมาณ
๒๕ กิโลเมตร บริเวณที่ปัจจุบันนี้คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ สภาพป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ในปัจจุบันเป็นป่าดิบแล้งกว่า ร้อยละ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า และสวนป่า
นอกจากนี้กว่า ร้อยละ๘๐ ของพื้นที่เป็นที่ราบ ที่อยู่ต่ากว่า ๓๐๐ เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่
ของเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เขาอ่ า งฤาไนที่ ผ นวกเพิ่ ม นี้ เคยมี ก ารบุ ก รุ ก ตั้ งถิ่ น ฐานของราษฎรมาก่ อ น
กว่า ๑,๐๐๐ ครอบครั ว พื้ นที่ ท ากิ นประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ ท าให้ ป่ าและสั ตว์ ป่ าบริเวณนี้ ถู กท าลายลงไปมาก
จนต้ องมี การอพยพราษฎรออกจากพื้ น ที่ ในปี ๒๕๒๙ และ ๒๕๓๒ การด าเนิ น การผนวกพื้ นที่ ป่ าโดยรอบ
อีก ๕๙,๖๒๕ ไร่ ให้เข้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อรวมกับของเดิมแล้วจะมีเนื้อที่รวม ๗๓๓,๙๗๗ ไร่
2. ความหลากหลายและความส้าคัญของป่าตะวันออก
2.1 สัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
2.1.๑ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบทั้งสิ้น ๑๓๒ ชนิด เช่น กระแต บ่าง ค้างคาว ลิง ชะนี
มงกุฎ กระต่าย กระรอก เม่น หมาใน หมี หมู ชะมด เสื อ ช้าง กระจง กวาง เก้ง เลี ยงผ่ า วัว และกระทิ ง
เป็นต้น สาหรับช้างนั้นปัจจุบันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย
2.1.๒ สัตว์จาพวกนก หรือสัตว์ปีกพบทั้งสิ้น ๓๙๕ ชนิด เช่น นกยาง นกเป็ดน้า นก
เงือก เหยี่ยว ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า นกอ้ายงั่ว สาหรับไก่ฟ้าพญาลอนั้นครั้งหนึ่งเคยมีแนวความคิดที่จะเสนอให้
เป็ น นกที่เป็ น สัญ ลักษณ์ของชาติไทย เนื่ องจากเป็นป่าที่ราบต่า เขตรักษาพันธุ์สั ตว์ ป่าเขาอ่างฤาไน เป็น ๑
ใน ๑๐ พื้นที่ดูนกที่สาคัญของประเทศไทย
2.1.๓ สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกมีจานวนทั้งสิ้น ๓๒ ชนิด เช่น คางคก กบ เขียด ปาด อึ่งอ่าง ฯลฯ
2.1.๔ สัตว์เลื้อยคลานพบทั้งสิ้น ๑๐๗ ชนิด เช่น เต่า กิง้ ก่า งู ตุ๊กแก แย้ และตะกวด เป็นต้น
ตารางที่ 64 แสดงความหลากหลายของจ้านวนสัตว์ในประเทศไทย
กลุ่มสัตว์
๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

จานวนชนิด
๑๓๒
๓๙๕

จานวนที่พบในประเทศไทย
๓๐๒
๙๘๒

ร้อยละ
๔๓.๗๑
๔๐.๒๒

๓. สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก

๓๒

๑๔๑

๒๒.๗๐

๔. สัตว์เลื้อยคลาน
รวม

๑๐๗

๓๑๘

๓๓.๖๕

๖๖๖

๑,๗๔๓

๓๘.๒๑

๒. สัตว์จาพวกนก

2.2. ปลาและแมลงที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ปลาที่พบได้แก่ ปลาแก้มช้า ปลาซิวควาย ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลาหลด เป็นต้น
แมลง แมลงถือเป็นสัตว์ที่มีจานวนและชนิดมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ประกาศแมลงที่หายากเป็นสัตว์ป่า คุ้มครองอีกด้วย
ได้แก่ ผีเสื้อภูฐาน สกุลผีเสื้อไกเซอร์ สกุลผีเสื้อถุงทอง สกุลผีเสื้อนางพญา ผีเสื้อรักแร้ขาว ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว สกุล
ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ ด้วงดินปีกแผ่น สกุลด้วงดินขอบทองแดง สกุลด้วงคีมยีราฟ และสกุลกว่างดาว เป็นต้น แมลงในเขต
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รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน สามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ที่ โดยเฉพาะในฤดูฝน แมลงที่พบมีจานวน 106 ชนิด จาก 76
สกุลใน 12 วงศ์ กลุ่ มที่ พบเห็ นได้บ่ อย ได้แก่ ผี เสื้ อติ่งฉะอ้อน ผี เสื้ อสะพายฟ้า ผี เสื้ อหางติ่งแววมยุรา ผี เสื้ อช่ างร่อน
ผี เสื้ อหางติ่ งนางระเวง ผี เสื้ อโยม่ า ผี เสื้ อโคคิ โน ผี เสื้ อเจ้ าป่ า กว่ างสามเขาเมื องจั นทน์ เป็ นต้ น จะเห็ นได้ ว่ า
แม้ว่าพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จะมีพื้นที่ไม่ถึง ๑% ของพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ในประเทศ แต่พบสัตว์ป่า
อาศั ยอยู่ ถึ ง ๓๘.๒๑% ของสั ตว์ป่ าที่ พบในประเทศไทย สาเหตุส าคั ญมาจากเป็ นป่ าที่ ราบต่ าและความหลากหลาย
ของพื้นที่ถิ่นอาศัยสาหรับสัตว์ป่า
3. ข้อมูลด้านกายภาพ
3.1 ภูมิประเทศ
พื้นที่ตอนบนและตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ลูกฟูก มีความลาดชันปานกลาง จึงเป็นบริเวณที่ราษฎรบุกรุกแผ้วถางและถือครองที่ดินกันมากก่อนที่จะมีการ
อพยพออกจากพื้นที่ ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ภู เขาสู ง ความสู งของพื้ น ที่ จ ากระดั บ น้ าทะเลปานกลางตั้ งแต่ 30 - 802 เมตร ยอดเขาสู งสุ ดอยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเขตฯ คือ เขาสิบห้าชั้น มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 802 เมตร พื้นที่ทางตอนใต้
เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขาที่ มีความลาดชันต่อเนื่องกัน เช่น
เขาอ่างฤาไน เขาใหญ่ เขาชะมูนและเขาชะอม เป็นต้น ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นที่เกิดของลาห้วย และลาธาร
ที่สาคัญหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้าสาคัญๆ คือ แควระบม - สียัด ที่ไหลไปรวมกับแม่น้าบางประกง ที่อาเภอบาง
คล้ า จั งหวัด ฉะเชิงเทรา คลองล าพระเพลิ งใหญ่ คลองพระสะทึ ง จากเขาสิ บ ห้ าชั้น ไหลไปรวมกับ แม่ น้ า
ปราจีนบุรี คลองตะโหนด ไหลลงสู่อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และคลองประแสร์ที่ต้นน้ามาจากเทือกเขาใหญ่
ไหลผ่านอาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ออกสู่ทะเลที่จังหวัดระยอง เป็นต้น
3.2 ภูมิอากาศ
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
เป็นพื้นที่ที่มีร่องมรสุมพาดผ่านฝนตกค่อนข้างชุกและเนื่องจากมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาจันทบุรี ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของพื้นที่ จึงทาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าทางตอนเหนือ นอกจากอิทธิพลของลมมรสุม
ที่พัดผ่านแล้วยังได้รับอิทธิพลจากทะเล ลักษณะของภูมิอากาศ จึงมีทั้งแบบสะวันนาทางตอนบนของพื้นที่และ
แบบมรสุม เขตร้อนทางตอนล่างของพื้นที่ ด้วยเหตุของภูมิอากาศที่แตกต่างกันของพื้นที่โดยรอบผืนป่าของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ดั งนั้น จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของสังคมพืช และสังคมสัตว์ใน
พื้นที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสังคมพืชนั้นมีการกระจายของพรรณพืชจาก 2 ภูมิภาคด้วยกัน คือ ภูมิภาคอินโดจีน
(Indo-China) และภูมิภาคอินโดมาลายา (Indo-Malaya)
3.3 ธรณีวิทยา
พื้นที่ตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด
และเทือกเขาจันทบุรี ซึ่งเกิดจากการดันตัวของหินอัคนีชนิดเย็นตัวภายใน
3.4 ทรัพยากรป่าไม้
ป่ าเขตรั กษาพัน ธุ์สั ตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของป่ าภาคตะวันออกหรือป่ า
รอยต่ อ 5 จั ง หวั ด เป็ น ป่ า ลุ่ ม ต่ าที่ ไ ม่ ผ ลั ด ใบที่ อ ยู่ ใ กล้ ก รุ ง เทพฯ ที่ สุ ด และเป็ น ป่ า พื้ น ที่ ร อยเชื่ อ มต่ อ
(transitionzone) ระหว่างระบบนิเวศภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
(biodiversity) อย่ างมาก ป่ าดงดิบ ส่ วนใหญ่ เป็ นป่าดงดิบแล้ง มีเพี ยงเล็กน้อยที่เป็นป่ าดงดิบ ชื้น ป่าเบญจ
พรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้ากับไร่ร้าง แบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ สังคมพืชป่าดงดิบแล้ง [ Dry Evergreen forest ]
ป่าดงดิบแล้ง เป็นสังคมป่าที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเกือบทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่
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ตามสันเขาหรือในบริเวณที่มีดินตื้นจะมีสังคมพืชชนิดอื่นขึ้นแทรกอยู่เป็นหย่อม ๆ ลักษณะโครงสร้างทางด้าน
ตั้งของป่าดงดิบแล้ง สามารถแบ่งได้ 3 ชั้นเรือนยอด ด้วยกันคือ ไม้ชั้นบนมีความสูง 20 - 40 เมตร พรรณไม้ที่
ส าคั ญ ได้ แ ก่ ตะแบกแดง กระบก ยางแดง สมพง ตะเคี ย นทอง ปออี เก้ ง เป็ น ต้ น จะขึ้ น อยู่ เป็ น กลุ่ ม ๆ
ตามริ ม ล าธารหรื อ ริ ม ห้ ว ย ไม้ ชั้ น รองมี ค วามสู ง 15 - 25 เมตร พรรณไม้ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ค้ างคาว ล าป้ า ง
กระท้อน เฉียงพร้านางแอ ตาเสือ คอแลน. เป็นต้น ไม้ชั้นล่างมีความสูง 6 - 15 เมตร พรรณไม้ที่สาคัญ ได้แก่
แก้ว ตังตาบอด นางดา ล าบิ ด จั น ทน์ ช ะมด สั่ งท า กะโมกเขา ว่านช้างร้อ ง เป็ น ต้น สั งคมป่ าผสมผลั ดใบ
[ Mixed Deciduous Forest ] สังคมพืชชนิดนี้ มีลักษณะเรือนยอดโปร่ง พื้นป่าไม่รกทึบและในฤดูแล้งพรรณ
ไม้จะผลัดใบการกระจายในสังคมป่าผลัดใบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนขึ้นปกคลุมอยู่น้อย โดยกระจายอยู่
ตามสันเขาหินปูน หรือบริเวณที่มีดินตื้นหรือบริเวณที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจา เช่น บริเวณรอบๆ หนองปรือ
หรือขึ้นแทรกตัวอยู่เป็นหย่อมๆ ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบแล้งลักษณะโครงสร้างทางด้านตั้งของป่าชนิดนี้สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ชั้นเรือนยอดด้วยกันคือ ไม้เรือนยอดชั้นบนมีความสูง 25 - 30 เมตร ไม้เด่นในชั้นนี้ได้แก่ ประดู่
งิ้วป่า กางขี้มอด ตะคร้อ สมอภิเภก เป็นต้น ไม้เรือนยอดชั้นรองมีความสูง 10 - 25 เมตร พรรณไม้ในชั้นนี้
ได้แก่ ตีน นก ขี้อ้าย ติ้วแดง แคหั วหมู หอมไกลดง รักขาว มะกอกป่า เป็นต้น ไม้ชั้นล่างมีความสูง 5 - 10
เมตร พรรณไม้ในชั้นนี้ได้แก่ หมีเหม็น เม่าไข่ปลา โมกมัน มะกา มะกวม กระมอบ เคล็ดหนู เป็นต้น
3.5 สถานที่ตัง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 101 องศา 35 ลิปดา ถึง 102
องศา 05 ลิปดาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 13 องศา ถึง 13 องศา 30 ลิปดาเหนือ มีพื้นที่รวม 643,750 ไร่
ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ : อยู่ในท้องที่อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาเภอ
วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ : อยู่ในท้องที่กิ่งอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ทางตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
ทิศตะวันออก : อยู่ในท้องที่อาเภอวังน้าเย็นและกิ่งอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก : อยู่ในท้องที่อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
3.6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา มี พื้ น ที่ ป่ าในความรับ ผิ ด ชอบจานวนทั้ งสิ้ น 497,385.87 ไร่
คิดเป็ น 15.39 ของพื้นที่จั งหวัด ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (conservation forest) และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งได้รับการจัดตั้งและดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ครอบคลุมพื้นที่ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ปัจจุบันมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น
1,079 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในพื้ น ที่ ป่ าเหล่ านี้ บ างแห่ งสามารถพั ฒ นาให้ เป็ น แหล่ งท่ องเที่ ยวธรรมชาติ ได้
แต่การดาเนินการ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และ พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2535 รวมทั้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนนโยบายของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ปั ญ หาอุป สรรค และข้อจากัด ที่มีผ ลต่อการท่องเที่ ยวในพื้น ที่รับผิ ดชอบของส่ ว นราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของกฎหมาย อานาจหน้าที่
และภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับทั้ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
จนถึงระดับ กระทรวง และรัฐ บาล ที่เน้ น ไปในการสงวน ป้ องกันรักษา และฟื้ นฟูพื้นที่ ป่าไม้ เป็น ด้านหลั ก
ทาให้ ไม่สามารถก าหนดแผนงาน โครงการเพื่ อส่ งเสริมการท่องเที่ยวได้ โดยตรง และเต็มที่ กล่ าวคือสามารถ
ด าเนิ น การได้ เฉพาะการสนั บ สนุ น หรื อ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเข้ า ไปท่ อ งเที่ ย วในบริ เวณที่ เหมาะสมได้
แต่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อบังคับที่กาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้าไปท่องเที่ยว
ในพื้ น ที่ ธ รรมชาติ อ ยู่ ในขอบเขต และช่ ว งระยะเวลาที่ เหมาะสม ไม่ ท าให้ เกิ ด ผลกระทบกั บ ระบบนิ เวศ
สัตว์ป่า พืชป่า ตลอดจนสภาพธรรมชาติ ในพื้นที่ หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ในพื้น ที่ อาเภอท่าตะเกียบ และอาเภอสนามชัยเขต มีช้างป่าจากเขาอ่างฤาไน เข้ามาใน
พื้นที่และบุกรุกพืชผลทางการเกษตร ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ซึ่งเกิดผลกระทบระหว่างช้างกับคน ประกอบกับ
ช้างถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บและประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อีกด้วย

ภาพ 16 แผนที่ท้ายประราชกฤษฎีกา
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ภาพ 17 แผนที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)
เนื่องมาจากพระราชด้าหริ
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1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพืนที่
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราท าการส ารวจปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในจั ง หวั ด
โดยดาเนินการประมวลปัญหาพื้นที่จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ แผนชุมชนเชิง
บู ร ณาการระดั บ จั งหวั ด และการส ารวจปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนโดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยสามารถสรุปสาระสาคัญดังนี้
ด้านสังคม
1. ปัญหาการว่างงานเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ประชากรต้องการหา
รายได้เสริม และเกษตรกรมีช่วงเวลาว่างหลังจากทาการเกษตร พบได้ในทุกอาเภอ
2. ประชาชนที่ มี รายได้ น้ อยไม่ เพี ยงพอต่ อการยั งชี พ พบได้ ใน อ าเภอสนามชั ยเขต
และอาเภอบางน้าเปรี้ยว
3. ประชาชนขาดแคลนที่ดินในการทาเกษตรกรรมพบได้ในทุกอาเภอ
4. ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เกิดจากกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เสี่ยงกั บการติดโรค
ทางเพศสัมพันธ์ เด็กถูกทอดทิ้ง และเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจานวนมาก พบได้ในทุกอาเภอ
5. ขาดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการพบได้ในทุกอาเภอ
6. ปัญหายาเสพติด พบได้ในทุกอาเภอ
7. ปัญหาแรงงานข้ามชาติพบได้ในทุกอาเภอ
8. อาชญากรรมพบได้ในทุกอาเภอ
ด้านเศรษฐกิจ
๑. ราคาสินค้าเกษตรตกต่าพบได้ในทุกอาเภอ
๒. ขาดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรพบได้ในทุกอาเภอ
๓. ขาดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรพบได้ในทุกอาเภอ
๔. ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่การเกษตรพบได้ใน อาเภอท่าตะเกียบ และ อาเภอสนามชัยเขต
ด้านการท่องเที่ยว
1. แหล่งโบราณสถานในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายแห่งทรุดโทรมไม่ได้รับการบูรณะให้
อยู่ในสภาพที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพบได้ในทุกอาเภอ
๒. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มจะสูญหาย เช่น
วัฒนธรรมไทย-พวนอาเภอพนมสารคาม
๓. ขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พบได้ในทุกอาเภอ
๔.ขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน และ
สามารถให้ บ ริ ก ารกับ ประชาชนได้ อย่ างทั่ ว ถึงและเกิด ประโยชน์ พบได้ ใน อ าเภอบ้ านโพธิ์ ,อ าเภอเมื อ ง,
อาเภอบางน้าเปรี้ยว และ อาเภอสนามชัยเขต
๕. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้เครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งพบได้ในทุกอาเภอ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาน้าเสีย พบได้ใน อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอบางปะกง
อาเภอบางคล้า อาเภอแปลงยาว และอาเภอบางน้าเปรี้ยว
๒. ปัญหาการขาดแคลนน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงปัญหาน้าท่วม
พบได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (เดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี)
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๓. ปั ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอย พบใน อ าเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา อาเภอบ้ านโพธิ์
อาเภอบางปะกง อาเภอบางคล้า อาเภอแปลงยาว อาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอพนมสารคาม
๔. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ
จากการเผาตอซัง พบได้ใน อาเภอบางปะกง
๕. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พบได้ในอาเภอบางปะกง
๖. ปั ญหาการบุ กรุ กที่ ดิ นของรั ฐพบได้ ในป่ าสงวนแห่ งชาติ , ป่ าอนุ รั กษ์ , ป่ าชายเลน,
ป่ าแควระบมและป่ า สี ยั ด เขตรั ก ษาพั น ธ์ สั ต ว์ ป่ า เขาอ่ า งฤาไน อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา อ าเภอบ้ า นโพธิ์
และอาเภอบางปะกง
ทั้งนี้ เมื่อ จ าแนกผลการส ารวจปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ แต่ล ะอาเภอ
สามารถสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละอาเภอได้ดังนี้
ตารางที่ 65 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละอ้าเภอ
ปัญหาในพืนที่

ความต้องการ
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ด้านแหล่งน้า
๑. ผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่นในล้าคลอง
1.1 ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช มี จ านวนมากปก
คลุมหนาแน่นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
1.2 กี ด ขวางทางน้ า ท าให้ ป ริม าณการไหล
ของน้าลดลง
1.3 ผั ก ตบ ชวามี จ าน วน ม ากท าให้ เป็ น
อุปสรรคต่อการสัญจรทางน้า
2. น้าเสีย
2.1 น้ าเสี ย ในคลองสายหลั ก ช่ ว งน้ าเค็ ม
เนื่องจากต้องปิดประตูระบายน้า เพื่อกั้นมิให้น้าเค็ม
เข้า จึงเกิดน้านิ่ง ไม่ไหลเวียน
2.2 น้าทิ้งจากหมู่บ้านจัดสรร สถานประกอบการ
ปล่อยน้าที่ไม่ผ่านการบาบัดลงสู่คลองโดยตรง
2.3 น้าทิ้งจากครัวเรือน การถ่ายเทระบายน้า
จากบ่อปลา – บ่อกุ้งลงสู่ลาคลอง
2.4 การกาจัดวัชพืช โดยการใช้สารเคมี หรือ
การใช้เครื่องจักรสับวัชพืชแล้วมิได้นาวัชพืชขึ้นจากน้า
ทาให้น้าเน่าเสีย
ด้านปัญหาโครงสร้างพืนฐาน
1. ปัญหาถนนสายหลักมีผิวจราจรชารุด ขรุขระ
เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ บางพื้ น ที่ เป็ น ดิ น ลู ก รั ง หิ น คลุ ก
มีปัญหาฝุ่นละออง และอาจจะก่อ ให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาถนนชารุด

1. พัฒนาแหล่งน้าคูคลอง
2. ขุดลอกคลองเพื่อกาจัดวัชพืช และเปิดทางน้าให้
สามารถกักเก็บน้าในปริมาณที่มากขึ้น
3. รณรงค์และปลู กจิต ส านึ กประชาชนในพื้ น ที่ ให้
ช่วยกันรักษาแหล่งน้า คู คลอง
4. เฝ้าระวังสถานประกอบการและหมู่บ้านจัดสรร
ไม่ให้มีการปล่อยน้าทิ้งที่ยังไม่มีการบาบัดลงสู่ลาคลอง
5. กาจัดวัชพืชที่ถูกวิธี ป้องกันปัญหาน้าเน่าเสีย
6. ส่วนราชการร่วมแก้ปัญหา
7. เครื่องมือที่มีศักยภาพในการกาจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

1. ซ่อมแซมผิวจราจรชารุดขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. ปรับปรุงเส้นทางสัญ จรภายในตาบลให้สามารถ
ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
3. การสนั บ สนุ น งบประมาณในการปรั บ ปปรุ ง
ซ่อมแซมถนน
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ปัญหาในพืนที่
ด้านเศรษฐกิจ
1. ขาดความรู้ตามแนวพระราชดาริการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาด้านความคิดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
3. ขาดศูนย์ประสานบริหาร การตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชนอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP

ด้านสังคม
1. เยาวชนในสถานศึกษาทะเลาะวิวาท และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
2. ประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. บุ ค ลากรในพื้ น ที่ ข าดความคล่ อ งตั ว ในการ
ดาเนินงาน
4. บุคลากรขาดความรู้ในการวิเคราะห์พื้นที่และ
การแก้ไขปัญหา ด้านอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที
5. ปัญหาคนว่างงาน
6. ปัญหาความแตกแยกในสังคม/ชุมชน จากการ
เลือกตั้งทุกระดับ
7. ปั ญ หาทางด้านสังคม (วัย รุ่น ) เช่ น โรคเอดส์
การมี เพศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร รวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ
แข่งขันจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืน ฯลฯ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สภาพแวดล้อมทรุดโทรม
2. พื้ น ที่ เกษตรมี ค วามเสื่ อ มโทรมจากการใช้
สารเคมี
3. ประชากรที่มีอาชีพทาการเกษตรได้รับผลจาก
การใช้สารเคมี
4. แม่น้าลาคลองเน่าเสีย เนื่องจากในลาคลองมี
วัชพืชจานวนมาก
5. สิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมีจานวนมาก
ทาให้เป็นปัญหาในการเน่าเสีย
6. ประชาชนขาดความรู้ในการนาสิ่งเหลือใช้มา
ทาประโยชน์

ความต้องการ
1. ศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่อาเภอ
3. ให้ ค วามรู้ อ บรมด้ า นอาชี พ เพื่ อ น าไปประกอบ
อาชีพ
4. พัฒนาสินค้า OTOP ในชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นที่
รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
5. จัดตั้งศูนย์การจาหน่ายสินค้า OTOP
6. ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ศึ ก ษาหมู่ บ้ า น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. สถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
๒. การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในระดั บ หมู่ บ้ า น
ชุมชนใช้มาตรการ 25 ตาสับปะรด
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรใน
หมู่บ้าน
๔. พัฒนาบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
พื้นที่ มีความคล่องตัวในการลงพื้นที่ ศึกษาวิจัยการทา
แผนแม่บทหมู่บ้าน
๕. พัฒนาให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ชุมชน
6. พัฒนาผู้ประกอบการ
7. สร้างความสมานฉันท์ในระดับพื้นที่
8. ให้ ค วามรู้ ค าแนะน า เช่ น โรคเอดส์ การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ
9. จัดกิจกรรมให้ความรู้
10. กวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตาบลคลองหลวงแพ่ง
2. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
3. กาจัดวัชพืช ลดมลพิษ
4. รักษาระบบนิเวศน์
5. รักษาแม่น้าลาคลอง
6. แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ
8. การนาสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
9. ส่งเสริม ยกย่ องและให้ เกีย รติ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน

๙๔

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ปัญหาในพืนที่
7. ปัญหาดินเคลื่อนตามแนวชายฝั่งแม่น้าบางปะกง
8. จานวนขยะมีมาก
9. ดินขาดแร่ธาตุ
10. การจัดการปุ๋ยอินทรีย์มาทดแทนปุ๋ยเคมี

ความต้องการ
10. การสร้างแนวป้องกันดินเคลื่อนตัวชายฝั่งแม่น้า
ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน
11. ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การกาจัดน้าเสีย
เตาขยะไร้มลพิษ
12. รักษาสภาพแวดล้อมของดินในการปลูกต้นไม้ยืนต้น
13. พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
1. สภาพแวดล้ อ มโบราณสถานที่ ส าคั ญ ของ
1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ ของจังหวัด
จังหวัดทรุดโทรมมาก
ฉะเชิงเทรา
2. เส้ น ทางการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง
2. ฟื้นฟูแหล่งวัฒนธรรมประจาตาบล
โบราณสถานต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกัน
3. ขาดแหล่ งเรีย นรู้ด้ านเศรษฐกิจ พอเพี ย งตาม
แนวพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
1. บริโภคอาหารที่ปนเปื้อน
๑. ปลูกจิตสานึกในการใส่ใจการบริโภคอาหารตาม
2. ประชาชนในพื้ น ที่ ข าดการใส่ ใจในเรื่ อ งการ
หลักโภชนาการ
บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
๒. ส่งเสริมให้มีการป้องกัน และพ่ นหมอกควันเป็ น
3. ไข้เลือดออก
ประจา
ปัญหาตลิ่งพัง
1. พื้ น ที่ บ ริ เวณริ ม แม่ น้ าบางปะกงได้ รับ ความ
๑. สร้างเขื่อนทดน้าบางปะกง เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
เดือดร้อนจากน้ากัดเซาะตลิ่งดินสไลด์ลง ซึ่งทาให้บ้าน
ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้าได้รับผลกระทบ
ปัญหาการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
1. เนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่ ไม่มีแหล่งน้าสะอาด
๑. ขอขยายเขตประปาส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ค รอบคลุ ม
เพื่อการอุปโภค – บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้าจากแหล่ง
พื้นที่ประสบปัญหา
น้าธรรมชาติ คูคลอง และปัจจุบันแหล่งน้าทีใ่ ช้ประสบ
ปัญหาน้าเสียและน้าเค็ม ในช่วงฤดูแล้ง
อ้าเภอสนามชัยเขต
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. ถนนชารุดเสียหาย
๑. จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนเพื่ อให้มีสภาพที่ ดี
2. การคมนาคมไม่สะดวกปลอดภัย
พร้อมใช้งาน
3. จานวนถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริม
๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อติดป้ายจราจร ทาเครื่องหมาย
เหล็กไม่เพียงพอ
แบ่งช่องจราจร
4. ถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมีขนาดช่องจราจร
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่ อก่อสร้างถนน ยกระดั บจาก
ที่แคบ
ถนนลูกรังเดิม ให้เป็นชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือชนิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อขยายช่ องจราจรถนนที่
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในเขตพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต เพื่อ
ขยายการขนส่งการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปัญหาในพืนที่
ด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาการทาการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว,
ผลผลิ ต ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาด, ราคา
ผลผลิตที่ตกต่า
ด้านแหล่งน้า
1. ขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค
2. ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
1. ขาดแคลนการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก เช่น
การเรีย นระบบอาชี ว ะศึ กษา การเรีย นด้ า นศิล ปะ
การเรียนด้านเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
2. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูใน
ท้องที่ที่ห่างไกล
3. ขาดการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ด้านสาธารณสุข
1. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับการบริการ
สาธาณสุขอย่างทั่วถึง
2. ขาดความรู้ในการสาธารสุขเชิงการป้องกันและ
รักษาโรค
ด้านปัญหาช้างป่า
1. ช้างป่าในพื้นที่เพิ่มจานวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการรุกเข้ามาทาลายพืชผลทางการเกษตร
ด้านปัญหาทีด่ ินท้ากิน
1.ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนที่ดินทากิน

ความต้องการ
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมความรู้ การจัดการ
ภาคการเกษตร ส่งเสริมการตลาด แปรรูปผลิตภันฑ์
2. ส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดรูปแบบปกติและ
การตลาดแบบออนไลน์
1. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า หรือ
ระบบประปาผิวดิน ใต้ดิน เช่น สระเก็บน้า ประปาขนาด
กลาง หรือขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า
2. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การก่ อสร้า งฝายกั้น น้ า
ฝายชะลอน้ า คลองส่ ง น้ า ขุ ด ลอกคลอง หรื อ การ
ชลประทานอื่นตามความเหมาะสม
1. ส่งเสริมการเปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ
การศึกษา
3. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว
1. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อการบริการสาธารณสุ ข
เคลื่อนที่
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที่
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างรั้วกันช้าง และปลูก
พืชอาหารช้าง และสร้างแหล่งน้าให้ช้าง ในพื้นที่ที่ช้าง
อาศัย อยู่ เพื่ อลดจ านวนช้ า งที่ จ ะเข้า มาท าลายแหล่ ง
พื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน
1. จัดสรรที่ดินทากินให้แก่ประชาชน โดยอาศัย
กฎหมายการจัดที่ดินทากินจากกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรฯ หรือจัดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้แก่ประชาชน
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ปัญหาในพืนที่

ความต้องการ
อ้าเภอแปลงยาว

ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. การคมนาคมสัญจรไปมา

1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนภูมิภาค
ในการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจ
1. รายได้ต่อครัวเรือนต่อปียังอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่า
มาตรฐาน
2. ที่ดินทากินซึ่งยังไม่มีความชัดเจนระหว่างที่ดิน
ของรัฐและประชาชน
ด้านแหล่งน้า
1. ระบบบริการน้าประปาที่ยังบริการประชาชน
ไม่ทั่วถึง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. มลภาวะทางกลิ่ น และทางน้ าเกิ ด มาจาก
การเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มสุกรที่มีปริมาณมาก
ในพื้นที่

1. พั ฒ นาฝี มือแรงงานและแนะนาอาชีพ เสริม เพื่ อ
เพิ่มรายได้ให้ประชนชน
2. เร่ ง ส ารวจและวางมาตรการก าหนดพื้ น ที่ ใ ห้
ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมและยอมรับของประชาชน
1. เพิ่มปริมาณแหล่งน้าากักเก็บน้าขนาดเล็กในพื้นที่
และรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้าอย่างประหยัด

1. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ
2. ลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
3. กาหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ
4. ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
อ้าเภอพนมสารคาม

ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. ไฟฟ้าและประปาไม่ได้มาตรฐาน
ด้านแหล่งน้า
1. ขาดแหล่งน้าเพื่ออุปโภค - บริโภค
2. ขาดแหล่งน้าพื่อการเกษตร
ด้านสาธารณสุข
1. ป้องกันโรคติดต่อ
2. สุขภาพอนามัย
3. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน และจากัด
น้าหนักรถบรรทุกที่วิ่ง เพื่อป้องกันถนนชารุด
2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
1. จัดสรรและขอสนั บสนุนงบประมาณเพื่ อจัดหา
แหล่งน้า
2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน โดยประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ทาให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
2. จั ด หน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ ต ามสวนสาธารณะ
3. ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอ
1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
แยกทิ้ ง ขยะ และจั ด ให้ มี จุ ด ทิ้ ง ขยะอย่ า งเพี ย งพอ
ในแต่ละชุมชน
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ปัญหาในพืนที่
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน
2. อุปกรณ์สาหรับสนามเด็กเล่นไม่มีมาตรฐาน
ด้านการเมือง
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ความสนใจในการมีส่วนร่วม

ความต้องการ
1. ขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากส่วนกลางในการ
ดาเนินการและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบในพื้นที่/
ชุมชนร่วมสนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่ง
1. ส่งเสริมให้ป ระชาชนทุ กภาคส่วนมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุมประชาคม เป็นต้น
อ้าเภอบางคล้า

ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ นร้ อ นจากการ
เดินทางสัญจรในตาบลเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
2. ต้องการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
3. ปัญหาลาคลองในพื้นที่ (คลองตื้นเขิน)
4. ถนนอยู่ ในสภาพเป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
และการสัญจรไปมา

ด้านเศรษฐกิจ
1. ไม่มีสถานที่สาหรับสีข้าวการไปจ้างสีข้าวทาให้
ประชาชนมีรายจ่ายมากขึ้น
2. รายได้เกษตรกรตกต่า
3. ขาดแคลนพันธุ์พืช/สัตว์/ประมงที่ดี
4. เกษตรกรมีหนี้สินมาก
5. ค่าครองชีพสูง
6. ไม่มีสถานที่สาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. ไม่มีจุดจาหน่ายสินค้าเป็นหลักแหล่งเกิดปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบในชุมชน
ด้านสังคม
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหายาเสพติด

1. ปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในตาบลให้สามารถ
ใช้ได้โดยปลอดภัย
2. เกษตรกรได้รับความสะดวกในการเดินทาง
3. เส้นทางสัญจรของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
4. ฟื้นฟูแหล่งวัฒนธรรมประจาตาบล
5. ขุดลอกคลอง เพื่อให้น้าไหลหมุนเวียนรับน้าจาก
เขื่อน และสามารถเก็บกักไว้ใช้ในหน้าแล้ง
6. ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เพื่อให้สะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และลดอุบัติเหตุในการสัญจร
ไปมา
1. มีโรงสีสาหรับสีข้าวในชุมชน
๒. สนับสนุนเกษตรกรทานา
3. ใช้สถานที่อบรมกลุ่มอาชีพ
4. อบรมเพิ่มมาตรฐานอาชีพด้านการประมง
5. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. รวมกลุ่มประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายมาตั้ง
จุดขายสินค้ารวมกันให้เป็นหลักแหล่งและเกิดความเป็น
ระเบียบ
7. สามารถนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มารวมขายได้ในจุด
เดียว เป็ นการบริการนั กท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางสาย
๓๐๔
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. มีต ลาดสาหรับรองรับสินค้าของประชาชนเพื่ อ
นามาขาย
3. ส่วนราชการ (ตารวจ) เข้มงวดในการตรวจ จับกุม
4. ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มใน การแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติด
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ปัญหาในพืนที่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ขาดแคลนน้าจืดเพื่อการเกษตร
2. เกษตรกรขาดแคลนน้ าท าการเกษตรใน
หน้าแล้ง
3. วัชพืชในลาคลอง
ด้านการท่องเที่ยว
1. พื้ น ที่ ริ ม แม่ น้ าบางปะกงเสื่ อ มโทรม ควรจะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เชื่อมโยงกับสถานที่
ท่องเที่ยวเดิม
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน บางคล้า เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของอาเภอบางคล้า

ความต้องการ
1. ให้น้าในคลองไหลเวียนได้สะดวก และเก็บกักน้า
จืด ในช่วงน้าเค็มเข้าถึง
2. ลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
3. เพิ่มที่จัดเก็บกักน้าสาหรับให้เกษตรกรในฤดูแล้ง
4. กาจัดวัชพืชในลาคลอง
5. ขุดลอกคลอง
1. พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วตลาดเก่ า ปากน้ าโจ้ โ ล้
ให้ เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวของอาเภอบางคล้า ซึ่งสามารถ
เชื่ อ มโยงไปยั ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของอ าเภอ เช่ น
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดปากน้า และตลาดน้าบางคล้า
2. ฟื้ น ฟู พื้น ที่ ชุมชนบางคล้ า ซึ่งมีศักยภาพเหมาะ
สาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอาเภอบางคล้า

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
1. รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
1. ประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. โรงเรียนวัดใหม่คูมอญ น้าท่วมในฤดูฝน ทาให้
2. สนั บ สนุ น งบประมาณในการปรับ ปรุง ต่ อเติ ม
น้ากักขังทาให้เกิดโรคระบาด
และสร้างโรงเรียน
ด้านสาธารณสุข
1. ปัญหายุงชุม ในน้าเน่าเสียคูคลอง
1. กาจัดยุงอย่างต่อเนื่อง
อ้าเภอท่าตะเกียบ
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. ถนนระหว่างหมู่บ้านในตาบลยังเป็นถนนลูกรัง
1. จั ด ท าเป็ น โครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพและใช้
ไม่ค่อยสะดวกในการสัญจร
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาดาเนินการ
ด้านเศรษฐกิจ
1. ขาดเอกสารสิทธิที่ดินทากิน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารวจเขตที่ดินให้ชัดเจน
2. การบุกรุกพื้นที่ป่าของเกษตรกร
2. ด าเนิ น การทางกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
3 .เก ษ ต รก รยั งข าด องค์ ค วาม รู้ ใ น ก ารท า
กาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าให้เกิดความชัดเจน
การเกษตรสมัยใหม่
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา
ในการด าเนิ น การให้ ค วามรู้ ผ่ า นโครงการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีหรือโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ด้านแหล่งน้า
1. การขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
1. ขยายแหล่ งน้ าขนาดเล็ กที่ กระจายอยู่ ในพื้ น ที่
หรือการเกษตร
ตาบลให้สามารถรองรับการใช้งานด้านเกษตรได้อย่าง
พอเพียงต่อความต้องการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ภัยช้างป่าทาลายพืชผลทางการเกษตร
1. สร้ า งแนวเขตคู กั น ช้ า งและดู แ ลสภาพป่ า ให้ มี
ความอุดมสมบูรณ์เพื่อลดการเข้าทาลายพืชผลทางการ
เกษตร

๙๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ปัญหาในพืนที่

ความต้องการ
อ้าเภอราชสาส์น

ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. ถนนในตาบล/หมู่บ้าน บางส่วนยังคงเป็นถนน
ลู ก รั ง สภาพทรุ ด โทรม เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ เกิ ด ฝุ่ น
ละออง เป็นภัยสาหรับสุขอนามัยชุมชน
2. น้ าเพื่ อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. สภาพพื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรม

ด้านแหล่งน้า
1. ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง น้ าไม่ เพี ยงพอส าหรั บ ใช้ ใน
การเกษตรและการเลี้ ยงสั ตว์ อี กทั้ งยั งประสบภาวะ
น้ าเค็ มหนุ นจากแม่ น้ าบางปะกงเข้าสู่ คลองธรรมชาติ
ทาให้ไม่สามารถใช้น้าได้และบางสถานการณ์ไม่สามารถ
ผั น น้ าเข้ าสู่ พื้ น ที่ ก ารเกษตรหรื อ บริ ห ารจั ด การน้ า
ใน ป ริ ม าณ เพี ย งพ อ กั บ ค ว าม ต้ อ งก ารใช้ น้ า
ในแต่ละช่วงเวลา
ด้านสาธารณสุข
1. ด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต และสุ ขอนามั ย ประชาชน
ส่ วนใหญ่ ของอ าเภอราชสาส์ นประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งยังคงมีการใช้สารเคมีอยู่เป็นจานวนมาก
ซึ่ งจะส่ งผล กั บ สุ ขอน ามั ยของเก ษ ต รก ร แล ะ
สภาพแวดล้ อมของชุ มชน รวมถึงผู้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตร

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายผิ วจราจร
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง คสล. ที่ชารุด ให้มีสภาพมั่นคง
สมบูรณ์และมาตรฐาน
2. ก่อสร้างประตูน้า ระบบส่งน้าจากคลองธรรมชาติ
ไปยังสระประปาหมู่ บ้าน เพื่ อเป็ นแหล่งน้ าดิ บสาหรับ
แก้ไขปัญหาในช่วงขาดแคลนน้า
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบผลิตถังเก็บ ระบบจ่าย
น้าแทนระบบเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนฯ
“ท้องถิ่นสะอาด”
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดหารถและ
บุคลากรเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนให้เพียงพอ
3. สร้างเตาเผาขยะประสิทธิภาพสูง/รณรงค์คัดแยก
ขยะ
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดินด้วยการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และการปลูกพืชตระกูลถั่ว
5. สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการผลิตสมัยใหม่
1. ดาเนินการขุด/ขุดลอกหรือขุดขยาย คลองซอยที่
รับน้าจากคลองชลประทาน
2. พั ฒ นาแหล่ งกั กเก็บ น้ าในพื้ น ที่ ต าบล หมู่ บ้ า น
ให้มีมากขึ้นโดยการขุดสระใหม่ และขุดขยาย/ขุดลอก
สระเก่า
3. ตั้ ง สถานี สู บ น้ าไฟฟ้ า และก่ อสร้างอาคารหรือ
ประตูบังคับน้าเพิ่มตามจุดสาคัญ
1. ส่ งเสริ ม องค์ ความรู้ และเทคนิ ควิ ธี ก ารด้ านเกษตร
อินทรีย์ และกรรมวิธีผลิตหรือใช้สารซึ่งทามาจากธรรมชาติ
เพื่ อลดจ านวนการใช้ ส ารเคมี เช่ น การใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
หรือสารกาจัดแมลงจากสมุนไพรธรรมชาติ

๑๐๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ปัญหาในพืนที่
ด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

ความต้องการ
1. ส่ งเสริมสนั บสนุ นด้ านงบประมาณในการผลิ ตปุ๋ ย
ชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
2. รั ฐ บาลเข้ า แทรกแซงผลผลิ ต ทางการเกษตร
สนับสนุนด้านการตลาด
3. อบรมให้ ความรู้ ต ามหลั กของปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
อ้าเภอบ้านโพธิ์

ด้านแหล่งน้า
1. น้าเพื่ออุปโภค - บริโภค
2 .น้ าเพื่ อการเกษ ตร- ขาดแคลน แหล่ งน้ า
สะอาด เพื่อนามาใช้ในการผลิตน้าประปา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. คมนาคม
2. ไฟฟ้าและประปา
ด้านเศรษฐกิจ
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
3. ไม่มีตลาดรองรับจาหน่ายผลิตผล
4. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. ขาดความรู้ในการประกอบอาชี พ อื่ น - ไม่ มี
ตลาดรองรั บ ผลผลิ ต และขาดการประกั น ราคาพื ช
ผลผลิต
ด้านสังคม
1. ความเข้มแข็งของชุมชน
2. ยาเสพติด
3. กีฬาและนันทนาการ
4. ภาวการณ์ว่างงาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดความรู้ใน
การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี ส่งผลให้
เกิดมลพิษ

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้า
2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน และจากัด
น้าหนักรถบรรทุกที่วิ่ง เพื่อป้องกันถนนชารุด
2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นคุณภาพ
มาตรฐาน อาหารปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะ
เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น แ ก้ ปั ญ ห า สิ น ค้ า เก ษ ต ร ร า ค า ต ก ต่ า
โดยพั ฒ นาการผลิ ตสิ นค้าเกษตรให้ ได้ มาตรฐานสากล
ด้ ว ยก ารส่ งเสริ ม เกษ ตรอิ น ท รี ย์ ที่ จะช่ ว ยรั ก ษ า
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนการหา
ตลาดและสถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
1. การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน
ในการปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น ตลอดจนสร้างเสริม
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. เร่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาตลอดจนการเรี ย นรู้ ที่ มี
คุณภาพ
3. สร้ า งความมั่ น คงทางอาชี พ เพื่ อ รองรั บ ก าลั ง
แรงงานที่ เป็ น ประชากรในพื้ น ที่ ที่ ถูกเลิ กจ้างตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน
ในการกาจัดขยะและจัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ

๑๐๑

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ปัญหาในพืนที่
ด้านการเมือง การบริหาร
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ความสนใจในการมีส่วนร่วม
ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
1. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน
2. อุปกรณ์สาหรับสนามเด็กเล่นไม่มีมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุข
1. ป้องกันโรคติดต่อ
2. สุขภาพอนามัย
3. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน

ความต้องการ
1. ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนทุ กภาคส่ว นมีส่ วนร่วมใจ
กิจกรรมของชุมชน
1. ของบประมาณจากส่วนกลางในการดาเนินการ
และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุน
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนใส่ ใจสุ ข ภาพ จั ด หน่ ว ย
บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอ

อ้าเภอคลองเขื่อน
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. การคมนาคมเข้ า พื้ น ที่ อ าเภอและแหล่ ง
ท่องเที่ยวไม่สะดวก
2. ขยายเขตไฟฟ้ า ให้ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ต าบลเพื่ อ ให้
ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3. ถนนภายในตาบลผิวจราจรชารุด เป็นหลุมเป็น
บ่อ ทาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
4. ติ ด ตั้ ง ไฟส่ อ งสว่ า งในเส้ น ทางทั่ ว ทั้ ง ต าบล
เพื่ อ ให้ แ สงสว่ า งในเวลากลางคื น เพื่ อ ลดการเกิ ด
อุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ
ด้านแหล่งน้า
1. น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
2. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรและประมง

1. ควรมีการขยายเส้นทางถนนเพิ่มขึ้น
2. ซ่อมแซมถนนที่มีสภาพชารุดเสียหายโดยเฉพาะ
เส้นทางหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ประสานขอรับ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
5. สร้างไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

1. จัดให้มีระบบประปา โดยการให้บริการจากการ
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้
ช่วยเหลือตนเองในการจัดเก็บน้าไว้ให้เพี ยงพอกับการ
อุปโภค บริโภค
2. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบประปาหมู่ บ้ า นให้ มี
คุณภาพ
3. การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคขยายเขต การจ่ า ย
น้าประปาให้ครอบคลุมทั้งตาบล
4. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งตาบล
5. ขุดสระน้าสาหรับกักเก็บน้าในช่วงฤดูแล้ง
6. ขยายเขตประปาส่ วนภู มิ ภาคให้ ครอบคลุ ม ทุ ก
พื้นที่
7. ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรปลู กพื ช ที่ ใช้ น้ าน้ อยมี การ
พั ฒ นาแหล่ ง น้ าที่ มี อ ยู่ ให้ ส ามารถกั ก เก็ บ น้ าไว้ ใช้ เพื่ อ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

๑๐๒

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ปัญหาในพืนที่

ความต้องการ
8. มีการพัฒนาแหล่งน้าที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
9. ขุดลอกคลอง ขูดสระน้าสาธารณะ

ด้านเศรษฐกิจ
1. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ

1. สร้างอาชีพเสริม และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เพื่อเพิ่ม
รายได้ ล ดรายจ่ า ย เช่ น เทคนิ คการเพิ่ ม ผลผลิ ต การท
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. วัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะแพร่พันธ์รวดเร็ว
2. การควบคุมปริมาณขยะเพื่อให้สามารถจัดการ
ได้ใน ระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน
3. แหล่ งน้ าตื้ น เขิน จากสาเหตุ วั ช พื ช เศษดิ น
และอื่นๆ สะสมในแหล่งน้าสาธารณะ
4. ปัญหาจากศัตรูพืช การใช้สารเคมีในการกาจัด
แมลง และวัชพืช

ด้านการท่องเที่ยว
1. การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

1. พัฒนาแหล่งน้า คู คลอง กาจัดวัชพืชเปิดทางน้า
ให้สามารถกักเก็บน้าในปริมาณมากขึ้น
2. รณรงค์ ให้ ค วามรู้ แ ละปลู ก จิ ต ส านึ ก เรื่ อ งการ
ควบคุมปริมาณขยะและการจัดการในระดับครัวเรือนกับ
ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่
3. นาวัชพืช (ผักตบชวา) มาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ขุดลอก กาจัดวัชพืช ในแหล่งน้าสาธารณะ
5. ส่ ง เสริ ม และให้ ความรู้ แ ก่ เ กษ ตรกรให้ ท า
การเกษตรโดยปลอดการใช้สารเคมี
6. ส่งเสริม ให้ เกษตรกรใช้สารชีวภาพในการกาจัด
แมลง

1. สนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
มีมาตรฐาน
2. สร้างความพร้อมของประชาชนในการรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
อ้าเภอบางน้าเปรียว

ด้านแหล่งน้า
1. เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่า อยู่ในเขตชลประทาน และ
เป็นพื้นที่รองรับน้าจากจังหวัดต่างๆ
2. ปัญหาน้าท่วม/ สภาพน้าในลาคลองมีปัญ หา
ผักตบชวาแน่นคลอง ทาให้การระบายน้าเป็นไปได้ยาก
และปัญหาท้องคลองตื้นเขิน/ ปัญหาสภาพผิวจราจรที่
ชารุด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วม

1. ประตูปิด-เปิด ปากคลอง 14 15 16 และ 17
เพื่อกักเก็บน้าในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อระบายน้าในภาวะ
น้ าท่ ว ม/ ขุด ลอกคลอง 14 15 16 และคลอง 17/
ปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในตาบลให้มีมาตรฐาน
2. ประตูปิด-เปิด ปากคลอง 20 คลอง 21 เพื่อกัก
เก็ บ น้ าในช่ ว งฤดู แ ล้ ง และเพื่ อ ระบายน้ าในภาวะ
น้าท่วม/ขุดลอกคลองหกวา คลอง 20 และคลอง 21
และกาจัดผักตบชวา/ปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในตาบล
ให้มีมาตรฐาน
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ปัญหาในพืนที่

ด้านแหล่งน้า
1. ขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค
2. น้าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. ไฟฟ้าและประปาไม่ได้มาตรฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
3. ไม่มีตลาดรองรับจาหน่ายผลิตผล
4. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอื่น

ความต้องการ
3. ขุด ลอกพื้ น ที่ ให้ มี ระดั บ เท่ าเที ย มกับ คลองสาย
หลัก ได้แก่ คลอง 17 และทาประตูกั้น ช่วงปากคลอง
18 19 20 ที่เชื่อมกับคลอง 17 เพื่อเก็บกักน้าในช่วง
ฤดู แ ล้ ง / ซ่ อ มแซมก่ อ สร้ า งประตู ปิ ด กั้ น น้ าเค็ ม ให้ มี
มาตรฐาน/ ซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งถนนภายใน
หมู่บ้านให้มีมาตรฐาน
4. กาจัดผักตบชวาในลาคลองแสนแสบ เนื่องจาก
น้ าไม่ ส ามารถระบายได้ อย่ า งสะดวก/ปั ญ หาฝุ่ น ควั น
น้าเน่าเสีย มีเพียงเล็กน้อย อาจจะพบในเรื่องของกลิ่น
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ส ร้า งมลภาวะทางอากาศ
แต่ อ ยู่ ใ นขั้ น ที่ ค วบคุ ม ได้ และไม่ ส ร้ า งอั น ตรายต่ อ
สุขภาพ/ ตาบลบางน้าเปรี้ยว ต้องการปรับปรุงก่อสร้าง
ผิวจราจรของถนนหลายสายให้มีมาตรฐาน
5 . ป รั บ ป รุ ง ผิ วจ ราจ รถ น น เลี ย บ คั น ค ล อ ง
ชลประทานให้แข็งแรง มีมาตรฐาน/ จัดทาพนังกั้นน้ า
เพื่ อ ป้ อ งกั น น้ าไหลเข้ า สู่ พื้ น ที่ ใ นภาวะน้ าหลาก/
ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนผิวจราจรให้มีมาตรฐาน
6. ก่ อ สร้ า งถนนสายหิ น คลุ ก ถนนลู ก รั ง ให้ เป็ น
ถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ให้ มี ม าตรฐาน/
ขุดลอกคลองที่มีความตื้นเขินพร้อมลอกวัชพืช
อ้าเภอบางปะกง
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้า
2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน และจากัด
น้าหนักรถบรรทุกที่วิ่งเพื่อป้องกันถนนชารุด
2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้น คุณ ภาพ
มาตรฐาน อาหารปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะ
เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น แ ก้ ปั ญ ห า สิ น ค้ า เก ษ ต ร ร า ค า ต ก ต่ า
โดยพั ฒ นาการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรให้ ได้ มาตรฐานสากล
ด้ ว ยก ารส่ งเสริ ม เกษ ตรอิ น ท รี ย์ ที่ จะช่ ว ยรั ก ษ า
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนการหา
ตลาดและสถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
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ปัญหาในพืนที่
ด้านสังคม
1. ความเข้มแข็งของชุมชน
2. ยาเสพติด

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ด้านการเมือง การบริหาร
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ความสนใจในการมีส่วนร่วม
ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม
1. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน
2. อุปกรณ์สาหรับสนามเด็กเล่นไม่มีมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุข
1. ป้องกันโรคติดต่อ
2. สุขภาพอนามัย
3. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน

ความต้องการ
1. การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน
ในการปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตลอดจนสร้างเสริม
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. เร่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาตลอดจนการเรี ย นรู้ ที่ มี
คุณภาพ
1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
กาจัดขยะ และจัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ
1. ส่งเสริม ให้ ป ระชาชนทุ กภาคส่ วนมี ส่ว นร่วมใจ
กิจกรรมของชุมชน
1. ของบประมาณจากส่วนกลางในการดาเนินการ
และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุน
1. ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอ
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1.3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) กาหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด“เมืองอุตสาหกรรม
สีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ได้รับการฟื้น ฟูและพัฒ นาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง” โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่สาคัญ 5 คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :

พัฒ นาศักยภาพการผลิ ตการบริห ารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิ ชยกรรม ให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสิ นค้า
เก ษ ต รแ ล ะ เก ษ ต รแ ป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะได้
มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีป ระสิ ทธิภ าพ และเป็ นธรรม ตอบสนองต่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามระยะเวลาที่ ก าหนด พบว่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเบิกจ่ายงบภาพรวมได้เงินจานวน 119,346,287.62 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
53.59 ของงบประมาณทั้งหมด
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจั ง หวั ด ต่ อ คนเท่ า กั บ 433,400 บาทต่ อ ปี เป็ น อั น ดั บ ที่ 8 ของประเทศ และเป็ น อั น ดั บ 2
ของภาคตะวัน ออก โดยรายได้ส่ว นใหญ่ ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 231,100 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. ปัญหาและอุปสรรค คือการขาดงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้น
การเป็นศูนย์กลางผลิตและการขนส่งในภาคตะวันออกเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
งบประมาณตามร่ าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒ นาศักยภาพการผลิ ตการบริห ารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิ ชยกรรม ให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เก ษ ต รแ ล ะ เก ษ ต รแ ป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะได้
มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตและสวัส ดิ การสั งคม รวมทั้ งเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีป ระสิ ทธิภ าพ และเป็ นธรรม ตอบสนองต่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.1 งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 64 โครงการ
งบประมาณ 234,595,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 203,307,133 บาท ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
1.2 งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 52 โครงการ
งบประมาณ 222,685,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 119,346,287.62 บาท ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 27 กันยายน 256๑
1.3 งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 54 โครงการ
งบประมาณ 260,068,200 บาท ข้อมูลวันที่ 3 ธันวาคม 256๑
1.4 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ ๖๖ แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
งบประจา
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
50,918,600
209,149,600
260,068,200

การเบิกจ่าย

เงินงบประมาณ คงเหลือ

479,340.10
49,340.10

50,439,259.90
209,149,600
253,588,859.90
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ร้อยละ
เบิกจ่าย
0.94
0.00
0.18
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1.3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) กาหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด“เมืองอุตสาหกรรม
สีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการฟื้น ฟูและพัฒ นาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง” โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่สาคัญ 5 คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :

พัฒ นาศักยภาพการผลิ ตการบริห ารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิ ชยกรรม ให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เก ษ ต รแ ล ะ เก ษ ต รแ ป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะได้
มาตรฐานสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีป ระสิ ทธิภ าพ และเป็ นธรรม ตอบสนองต่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามระยะเวลาที่ ก าหนด พบว่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเบิกจ่ายงบภาพรวมได้เงินจานวน 119,346,287.62 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
53.59 ของงบประมาณทั้งหมด
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจั ง หวั ด ต่ อ คนเท่ า กั บ 433,400 บาทต่ อ ปี เป็ น อั น ดั บ ที่ 8 ของประเทศ และเป็ น อั น ดั บ 2
ของภาคตะวัน ออกโดยรายได้ส่ วนใหญ่ ขึ้น อยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูล ค่ารวม 231,100 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. ปัญหาและอุปสรรค คือการขาดงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้น
การเป็นศูนย์กลางผลิตและการขนส่งในภาคตะวันออกเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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2. ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
การวิเคราะห์ เพื่อทบทวนปรับ ปรุงเป้าหมายการพัฒ นา ประเด็นการพัฒ นาตามแนวทางล่ างสู่บ น
(Bottom – up Approach) จังหวัดจะนาเอาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพของจังหวัดมาทาการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือ
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราอย่ า งชั ด เจน
โดยอาจพิจารณารายละเอียดได้ ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
S (Strengths)
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน
W (Weaknesses)
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน
O (Opportunities)
หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
T (Threats)
หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
โดยสามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง
S1 : มี ท าเลที่ ตั้ ง ใกล้ กั บ กรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และ พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม่ เช่ น เส้ น ทาง
Southern Economic Corridor และ East West Economic Corridor เป็ นต้ น รวมทั้ งตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง
S2 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการจัดตั้งศูนย์ ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติแล้วเสร็จ
พร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2562
S3 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
S4 : มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ
แปรรูปอาหาร และเกษตรแปรรูป
S5 : มีครอบครัวและภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็นต้นทุนทางสังคมที่ช่วยทาให้การพัฒนา
จังหวัดในด้านต่างๆ มีโอกาสประสบผลสาเร็จสูง
S6 : มีความหลากหลายทางชาติพัน ธุ์ วัฒ นธรรม และประเพณี ที่เอื้อต่ อการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
S7 : มี ศ าสนสถานส าคั ญ ซึ่งเป็ น ศู น ย์ รวมจิ ต ใจของประชาชนในจั งหวัด และเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
S8 : มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมปลอดภัยสูง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีศักยภาพใน
การเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มะม่วง ไข่ไก่ ข้าว ปลากะพง สุกร ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ เป็นต้น
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S9 : มี ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ซึ่ งเป็ น ศูน ย์เรียนรู้
ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ การเกษตรที่มีศักยภาพสูง และมีบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จากัด ที่ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตเกษตร
S10 : ด้านการศึกษามีสถานศึกษาครอบคลุมทุกวัย โดยมีโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบ
ระดับประเทศ
S11 : มีระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดดเด่น
หลายแห่งเช่น โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นโรงพยาบาลนาร่องด้านการส่งเสริมด้านโภชนาการสาหรับผู้ป่วย
ด้วยเกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 และมีโรงพยาบาลคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) จานวน 10 แห่ง
ดีเด่นระดับเขตและภาค เป็นต้น รวมทั้ง มี การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ปลอดภัยดีเด่นระดับ
เขตและประเทศ
S12 : การจัดการความยุติธรรมทางการบริห ารปัจจุบันมีห น่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบดูแล เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและอานวยความยุติธรรม
S13 : มีทรัพยากรน้าและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้า
บางปะกงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นต้น
จุดอ่อน
W1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อการรองรับความเจริญเติบโต
ของจังหวัด ทั้งทางคมนาคม ประปา และระบบชลประทาน
W2 : ขาดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากสินค้าขั้นปฐมโดยการต่อยอดเข้าสู่การแปรรูปการเพิ่ม
มูลค่า หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร หรือการนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้บริโภคภายในพื้นที่
W3 : ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เช่น น้าเสีย ภาวะมลพิ ษ
ทางน้า และปัญหาคุณภาพน้าเนื่องจากการรุกล้าของน้าเค็ม ขยะตกค้างจานวนมากที่เพิ่มขึ้นการอุปโภคบริโภค
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และที่ดินสาธารณะและการกัดเซาะชายฝั่ง และขยะอิเลคทรอนิคส์
W4 : มีคดีอาชญากรรมด้าน โจรกรรม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ในพื้นทีเ่ ป็นจานวนมาก โดยมี
จานวนคดีที่รับแจ้งต่อประชากรแสน คนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1 เท่า (ข้อมูลปี 2561) และข้อพิพาท
คดีแพ่งมีปริมาณมากขึ้น
W5 : ระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
กระทรวงศึกษาธิการ
W6 : ขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ ที่จะรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม
W7 : ประชาชนมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างมาก โดยมีอัตราเพิ่มการเจ็บป่วยด้วย เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ข้อมูลปี 2560)
W8 : ประชาชนในทุกช่วงวัย ยังมีความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
W9 : อุบัติเหตุทางถนนมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
W10 : ขาดการรับรู้และการปฎิบัติตามกฏหมายจราจรและกฏหมายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี
W11 : ค่านิยมและทัศนคติของการเรียนต่อในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้มาเรียนสายอาชีพน้อยลง
ทาให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๑๑๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

โอกาส
O1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 (ในระยะ 5 ปี) และนโยบายของรัฐบาลที่
ส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
O2 : รั ฐ บาลมี น โยบาย และแผนงานในการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน รองรับ การพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงบนเส้นทาง Southern Economic
Corridor และ East West Economic Corridor โดยมีโครงการขนาดใหญ่ของประเทศมาดาเนินการหรือผ่าน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ เป็นต้น
O3 : นโยบายรัฐบาลกาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Industry) ซึ่งเอื้อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
O4 : รัฐมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต
O5 : รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
สร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
O6 : มี ก ารด าเนิ น การเสนอแม่ น้ าบางปะกงขึ้น ทะเบี ย นเป็ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ มี ค วามส าคั ญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
O7 : โครงการสูบผันน้าจากอ่างเก็บน้าคลองระบมไปยังอ่างเก็บน้าคลองสียัด และโครงการ
เพิ่มความจุอ่างเก็บน้าคลองสียัด (คาดว่าแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564)
O8 : กระแสการดูแลรักษาสุ ขภาพในปัจจุบัน และการพัฒ นาระบบประกันสุขภาพทาให้
ประชาชนใส่ใจและเลือกสรรที่จะอุปโภคบริโภคสินค้าบริการที่ปลอดภัย และออกกาลังกายมากขึ้น
อุปสรรค
T1 : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจเป็นสาคัญ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการจราจรติดขัด อุบัติเหตุ ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆมากขึ้น
T2 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากจังหวัดอื่น ๆ และต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการให้ บริการสาธารณะ
ทางการศึกษา และสาธารณสุขเป็นสาคัญรวมทั้งทาให้การควบคุมหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว
ทาได้ยาก
T3 : ความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าทางการเกษตรทาให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคา
สินค้าทางการเกษตรตกต่าอย่างต่อเนื่อง
T4 : ผลกระทบปัญหาน้าเสียจากพื้นที่ต้นน้า ไหลลงสู่แม่น้าบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้า

๑๑๑

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

2.1.1 การทบทวนปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนา และประเด็นการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ เพื่ อ ทบทวนปรับ ปรุงเป้ าหมายการพั ฒ นา และประเด็ น การพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยใช้แนวทางบนลงล่าง (Top - Down approach)
และแนวทางล่างสู่บน (Bottom – up Approach) ในข้างต้นนั้น จังหวัดได้นาผลการวิเคราะห์ทั้งสองแนวทาง
ดังกล่ าว มาท าการวิเคราะห์ ร่ว มกัน อย่ างเชื่ อมโยงสมดุล และสอดประสานซึ่ งกั นและกั น โดยใช้ ห ลั กการ
วิเคราะห์ SWOT Matrix
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ SWOT Matrix ในที่นี้ คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ SWOT Analysis
ในข้างต้น โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง (1) จุดแข็งกับโอกาส (2) จุดแข็งกับข้อจากัด (3) จุดอ่ อน
กับโอกาส และ (4) จุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าวทาให้เกิด
ยุทธศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุก
2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นอกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
จังหวัดมีจุดแข็ง ขณะเดียวกัน จังหวัดต้องประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้
3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อน และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจาก
จังหวัดมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่
4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรับ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัด
เผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการวิเคราะห์ SWOT Matrix ไป โดยพิจารณาแนวทางบนลงล่าง (Top - Down
approach) และแนวทางล่ า งสู่ บ น (Bottom – up Approach) ก็ ท าให้ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา สามารถสรุ ป
ประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 ด้านได้ดังนี้
ตารางที่ ๖6 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 1 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงรุก (SO)
จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)

S1 : มีทาเลที่ตั้งใกล้กับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ เช่น เส้นทาง Southern Economic Corridor และ East
West Economic Corridor เป็นต้น รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้กับ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง
S2 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2562
S3 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราที่
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

O1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 (ในระยะ 5 ปี)
และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
O2 : รัฐบาลมีนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงบนเส้นทาง Southern Economic
Corridor และ East West Economic Corridor โดยมีโครงการ
ขนาดใหญ่ของประเทศมาดาเนินการหรือผ่านพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่
เป็นต้น

๑๑๒

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)

S4 : มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และ
ส่วนประกอบ แปรรูปอาหาร และเกษตรแปรรูป
S5 : มีครอบครัวและภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็นต้นทุนทาง
สังคมที่ช่วยทาให้การพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆมีโอกาสประสบ
ผลสาเร็จสูง
S6 : มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และประเพณี ที่
เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
S7 : มีศาสนสถานสาคัญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน
จังหวัด และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
S8 : มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมปลอดภัยสูง เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารที่มีศักยภาพในการเลี้ยงประชากรในประเทศและ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มะม่วง ไข่ไก่ ข้าว ปลากะพง
สุกร ที่มีชื่อเสียงของประเทศ เป็นต้น
S9 : มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรที่มีศักยภาพสูง และมีบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด ที่ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตเกษตร
S10 : ด้านการศึกษามีสถานศึกษาครอบคลุมทุกวัย โดยมี
โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศ
S11 : มีระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยมี
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดดเด่นหลายแห่งเช่น โรงพยาบาลพนม
สารคาม เป็นโรงพยาบาลนาร่องด้านการส่งเสริมด้านโภชนาการ
สาหรับผู้ป่วยด้วยเกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 และมีโรงพยาบาล
คุณภาพ HA (Hospital Accreditation) จานวน 10 แห่ง ดีเด่น
ระดับเขตและภาค เป็นต้น รวมทั้ง มีการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร ปลอดภัยดีเด่นระดับเขตและประเทศ
S12 การจัดการความยุติธรรมทางการบริหารปัจจุบันมีหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแล เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและอานวยความยุติธรรม
S13 : มีทรัพยากรน้าและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้าบางปะกงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน เป็นต้น

O3 : นโยบายรัฐบาลกาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต้นแบบ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเอื้อให้เกิดการขยายผล
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
O4 : รัฐมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทา
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต
O5 : รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษา
ระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
O6 : มีการดาเนินการเสนอแม่น้าบางปะกงขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่ม
น้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
O7 : โครงการสูบผันน้าจากอ่างเก็บน้าคลองระบมไปยังอ่างเก็บน้า
คลองสียัด และโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้าคลองสียัด (คาดว่า
แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564)
O8 : กระแสการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพทาให้ประชาชนใส่ใจและเลือกสรรที่จะอุปโภค
บริโภคสินค้าบริการที่ปลอดภัย และออกกาลังกายมากขึ้น

ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงรุก (SO)
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O3)
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
(S6+S7+O2+O6)
3. พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานสากล (S8+S9+O8)
4. พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง (S10+S11+S12+O4+O5)
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (S13+O3+O6+O7)

๑๑๓

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ตารางที่ ๖7 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 2 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST)
จุดแข็ง (Strengths)

อุปสรรค

S1 : มีทาเลที่ตั้งใกล้กับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ เช่ น เส้ น ทาง Southern Economic Corridor และ East
West Economic Corridor เป็ น ต้ น ร วม ทั้ ง ตั้ ง อ ยู่ ใก ล้ กั บ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง
S2 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2562
S3 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราที่
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
S4 : มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม โดยมี โ รงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และ
ส่วนประกอบ แปรรูปอาหาร และเกษตรแปรรูป
S5 : มีครอบครัวและภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็นต้นทุนทาง
สังคมที่ช่วยทาให้การพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆมีโอกาสประสบ
ผลสาเร็จสูง
S6 : มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒ นธรรม และประเพณี
ที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
S7 : มีศาสนสถานสาคัญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน
จังหวัด และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีศักยภาพ
S8 : มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมปลอดภัยสูง เป็นแหล่ง
ผลิ ต อาหารที่ มี ศั ก ยภาพในการเลี้ ย งประชากรในประเทศและ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มะม่วง ไข่ไก่ ข้าว ปลากะพง
สุกร ที่มีชื่อเสียงของประเทศ เป็นต้น
S9 : มี ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ซึ่งเป็นศูนย์เรีย นรู้ทางด้านเศรษฐกิ จ พอเพีย งและ
การเกษตรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และมี บ ริ ษั ท ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง
(ประเทศไทย) จากัด ที่ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตเกษตร
S10 : ด้ า นการศึ ก ษามี ส ถานศึ ก ษาครอบคลุ ม ทุ ก วั ย โดยมี
โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศ
S11 : มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐาน โดยมี
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดดเด่นหลายแห่งเช่น โรงพยาบาลพนม
สารคาม เป็นโรงพยาบาลนาร่องด้านการส่งเสริมด้ านโภชนาการ
สาหรับผู้ป่วยด้วยเกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 และมีโรงพยาบาล
คุณ ภาพ HA (Hospital Accreditation) จานวน 10 แห่ง ดีเด่น
ระดั บ เขตและภาค เป็ น ต้ น รวมทั้ ง มี ก ารดาเนิ น งานคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร ปลอดภัยดีเด่นระดับเขตและประเทศ
S12 การจัดการความยุติธรรมทางการบริหารปัจจุบันมีหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแล เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและอานวยความยุติธรรม
S13 : มี ท รั พ ยากรน้ าและป่ า ไม้ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ และมี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้าบางปะกงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน เป็นต้น

T1 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นๆ และต่างประเทศ
เข้ ามาในพื้ น ที่ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ ระบบการให้ บริก ารสาธารณะ
ทางการศึกษา และสาธารณสุขเป็นสาคัญรวมทั้งทาให้การควบคุม
หรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวทาได้ยาก
T2 : การเปลี่ ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ มุ่ งเน้ น การ
ยกระดั บ เศรษฐกิ จ เป็ น ส าคั ญ เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หา
การจราจรติดขัด อุบัติเหตุ ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆมากขึ้น
T3 : ความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าทางการเกษตรทาให้เกษตรกร
ต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่าอย่างต่อเนื่อง
T4 : ผลกระทบปัญหาน้าเสียจากพื้นที่ต้นน้า ไหลลงสู่แม่น้าบางปะ
กงส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้า

๑๑๔

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
จุดแข็ง (Strengths)

อุปสรรค

ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST)
ST1 พัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (S2+S3+S4+S4+S7+S9+T4)
ST2 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การแปรรูป และพัฒนาระบบการตลาดให้มีประสิทธิภาพ (S8+S9+T3)
ST3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุขเพื่อรองรับแรงงานข้ามถิ่น (S11+T1)

ตารางที่ ๖8 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 3 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงแก้ไข (WO)
จุดอ่อน
W1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อ
การรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัด ทั้งทางคมนาคม
ประปา และระบบชลประทาน
W2 : ขาดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากสินค้าขั้นปฐมโดยการต่อ
ยอดเข้าสู่การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า หรือเข้าสู่อุตสาหกรรม
เกษตร หรือการนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ บริโภคภายในพื้นที่
W3 : ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น น้าเสีย ภาวะมลพิษทางน้า และปัญหาคุณภาพน้าเนื่องจาก
การรุกล้าของน้าเค็ม ขยะตกค้างจานวนมากที่เพิ่มขึ้นการอุปโภค
บริโภค การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และที่ดินสาธารณะและการกัด
เซาะชายฝั่ง และขยะอิเลคทรอนิค
W4 : มีคดีอาชญากรรมด้าน โจรกรรม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ใน
พื้นเป็นจานวนมาก โดยมีจานวนคดีที่รับแจ้งต่อประชากรแสน
คนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1 เท่า (ข้อมูลปี 2561) และ
ข้อพิพาทคดีแพ่งมีปริมาณมากขึ้น
W5 : ระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการ
W6 : ขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ ที่จะรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม
W7 : ประชาชนมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างมาก โดยมี
อัตราเพิ่มการเจ็บป่วยด้วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง
โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ข้อมูลปี 2560)
W8 : ประชาชนในทุกช่วงวัย ยังมีความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ
W9 : อุบัติเหตุทางถนนมีจานวนเพิ่มข้นทุกปี
W10 : ขาดการรับรู้และการปฎิบัติตามกฏหมายจราจรและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี
W11 : ค่านิยมและทัศนคติของการเรียนต่อในปัจจุบันส่งผลให้มี
ผู้มาเรีย นสายอาชีพน้อยลง ทาให้เกิ ดภาวะขาดแคลนแรงงาน
หรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โอกาส (Opportunities)
O1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 (ในระยะ 5 ปี)
และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
O2 : รัฐบาลมีนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบ
คม น าค ม ข น ส่ ง เชื่ อ ม โย งบ น เส้ น ท าง Southern Economic
Corridor และ East West Economic Corridor โดยมี โ ครงการ
ขนาดใหญ่ ข องประเทศมาด าเนิ น การหรื อ ผ่ า นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ เป็น
ต้น
O3 : นโยบายรัฐบาลกาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต้นแบบ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่ งเอื้อ ให้เกิ ด การขยายผล
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
O4 : รัฐมี นโยบายเตรีย มความพร้อ มเข้าสู่สั งคมผู้ สูงอายุ ผู้พิ ก าร
และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทา
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต
O5 : รัฐ บาลมีน โยบายในการส่งเสริม อาชี วศึก ษา และการศึ ก ษา
ระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
O6 : มีการดาเนินการเสนอแม่น้าบางปะกงขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่ม
น้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
O7 : โครงการสูบผันน้าจากอ่างเก็บน้าคลองระบมไปยังอ่างเก็บน้า
คลองสียัด และโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้าคลองสียั ด (คาดว่า
แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564)
O8 : กระแสการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพทาให้ประชาชนใส่ใจและเลือกสรรที่จะอุปโภคบริโภค
สินค้าบริการที่ปลอดภัย และออกกาลังกายมากขึ้น

๑๑๕

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
จุดอ่อน

โอกาส (Opportunities)

ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงเชิงแก้ไข(WO)
WO1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล (W1+W6+O2+O3)
WO2 พัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (W7+W8+W9+W10++O4+O5+O8)
WO3 พัฒนาการวางแผนกาลังคนด้านแรงงานให้รองรับนวัตกรรมและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(W6+W11+O5)

ตารางที่ 69 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 4 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงรับ (WT)
จุดอ่อน

อุปสรรค

W1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อ
T1 : การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการเข้ า สู่ ป ระชาคม
การรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัด ทั้งทางคมนาคม ประปา อาเซียน ก่อให้เกิ ดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นๆ และ
และระบบชลประทาน
ต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการ
W2 : ขาดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากสินค้าขั้นปฐมโดยการต่อ
สาธารณะทางการศึกษา และสาธารณสุขเป็นสาคัญรวมทั้งทาให้
ยอดเข้าสู่การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร การควบคุมหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวทาได้ยาก
หรือการนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ บริโภคภายในพื้นที่
T2 : การเปลี่ย นแปลงทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมที่มุ่งเน้นการ
W3 : ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้า ยกระดับ เศรษฐกิ จ เป็ นส าคัญ เพิ่ ม ความเสี่ย งต่ อการเกิ ดปั ญ หา
เสีย ภาวะมลพิษทางน้า และปัญหาคุณภาพน้าเนื่องจากการรุกล้าของ
การจราจรติดขัด อุบัติเหตุ ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆมาก
น้าเค็ม ขยะตกค้างจานวนมากที่เพิ่มขึ้นการอุปโภคบริโภค การบุกรุก
ขึ้น
พื้นที่ป่าไม้ และที่ดินสาธารณะและการกัดเซาะชายฝั่ง และขยะ
T3 : ความไม่ แ น่ น อนของตลาดสิ น ค้ า ทางการเกษตรท าให้
อิเลคทรอนิค
เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่าอย่าง
W4 : มีคดีอาชญากรรมด้าน โจรกรรม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ใน
ต่อเนื่อง
พื้นเป็นจานวนมาก โดยมีจานวนคดีที่รับแจ้งต่อประชากรแสน คน T4 : ผลกระทบปัญหาน้าเสียจากพื้นที่ต้นน้า ไหลลงสู่แม่น้าบาง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1 เท่า (ข้อมูลปี 2561) และข้อ
ปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้า
พิพาทคดีแพ่งมีปริมาณมากขึ้น
W5 : ระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการ
W6 : ขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ ที่จะรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม
W7 : ประชาชนมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างมาก โดยมีอัตราเพิ่มการ
เจ็บป่วยด้วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด
สมอง เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ข้อมูลปี 2560)
W8 : ประชาชนในทุกช่วงวัย ยังมีความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ
W9 : อุบัติเหตุทางถนนมีจานวนเพิ่มข้นทุกปี
W10 : ขาดการรับรู้และการปฎิบัติตามกฏหมายจราจรและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี
W11 : ค่านิยมและทัศนคติของการเรียนต่อในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้
มาเรียนสายอาชีพน้อยลง ทาให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานหรือไม่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงเชิงรับ(WT)
WT1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (W1+T4)

๑๑๖

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
WT2 พัฒนาสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาด (W2+T3)

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ
ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์”
2.3 ตัวชีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.3.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.3.2 ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว และเกษตรกรรมมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสู่ระดับสากล
2.3.3 สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
แผนพัฒ นาจั งหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กาหนดประเด็นการพัฒ นาทั้งสิ้น 5
ประเด็นการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็น การพัฒ นาที่ 1 : พัฒ นาศักยภาพการผลิ ตการบริห ารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย
อย่างทั่วถึง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็น การพัฒนาที่ 1 : พัฒ นาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัต ถุป ระสงค์ : ภาคอุตสาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม มีการใช้น วัตกรรม และการบริห าร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายและตัวชีวัด :
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
2. อัตราการขยายตัวของภาคพาณิชยกรรม (ร้อยละ)
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ร้อยละ)
4. อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)

๑๑๗

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างทั่วถึง
2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ :
1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าหมายและตัวชีวัด :
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้เยี่ยมเยือน (ร้อยละ)
2. อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว (ร้อยละ)
แนวทางการพั ฒนา : พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศและวั ฒ นธรรมให้ ได้ ม าตรฐาน รวมทั้ ง
เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :
1. ผลผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยสูงเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3. เกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
เป้าหมายและตัวชีวัด :
1. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ) (พืชผัก มะม่วง กุ้งทะเล
และไก่ไข่)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง (ร้อยละ)
3. ร้อยละของเกษตรกรในจังหวัดที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ (ร้อยละ)
4. ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)เฉลี่ยต่อไร่ในเขตพื้นที่ชลประทาน (กก./ไร่)
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุก
วัยอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑๘

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

เป้าหมายและตัวชีวัด :
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น (ปี)
2. สัดส่วนจานวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (ร้อยละ)
3. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ 1,000 คน
(หมู่บ้าน/ชุมชน) เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ (ร้อยละ)
5. ร้อยละของประชากรในจังหวัดที่อยู่ใต้เส้นความยากจนที่ลดลง (ร้อยละ)
6. ร้อยละของสถานพยาบาลในจังหวัดที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทาง
ประชารัฐ
2. พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
1. เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ที่สมดุล
2. สิ่งแวดล้ อมด้าน น้า อากาศ ขยะมูล ฝอย และของเสี ยอัน ตราย ได้รับการบริห าร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข ลด และขจัดมลพิษที่อาจช่วยส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
เป้าหมายและตัวชีวัด :
1. อัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)
2. ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนไปกาจัด (ร้อยละ)
3. จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบบาบัดน้าเสียชุมชน (แห่ง)
แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

3. แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 - 2565)
แบบจ.๑
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมมีการใช้
นวัตกรรมและการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนงาน

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการวางผัง
เมืองเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม
2. พัฒนาการผลิตแรงงาน
ฝีมือและกึ่งฝีมือให้
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม
3. พัฒนาผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และ SMEs
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
4. ส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มีการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาด้านการตลาด
และช่องทางการจัด
จาหน่าย

ตัวชีวัดของ
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

2561 2564

1. อัตราการขยายตัว 10.00
ของภาคอุตสาหกรรม
(ร้อยละ) (ค่าเฉลี่ยปี
2548-2557
ขยายตัว ร้อยละ
9.50)
2. อัตราการขยายตัว
4.00
ของภาคพาณิชยกรรม
(ร้อยละ) (ค่าเฉลี่ยปี
2548-2557
ขยายตัว ร้อยละ
8.35)
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
5.00
ของแรงงานที่ได้รับ
การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ร้อยละ)
4.อัตราการขยายตัว
5.00
ของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ร่วมกับ
ภาครัฐในการรักษา
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)

12.00

14.00

16.00

16.00

8.00

12.00

16.00

16.00

10.00

15.00

20.00

25.00

10.00

15.00

20.00

20.00

๑๒๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

แบบจ.๑
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์”
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐานและมี
อัตลักษณ์สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ชุมชน

แผนงาน

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
มีอัตลักษณ์ รวมทั้งพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของ
นักท่องเที่ยว
2. เสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน
และสร้างจิตสานึกด้านการ
ท่องเที่ยวสาหรับประชาชน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และบูรณาการของภาครัฐ
เอกชน และชุมชน ในการ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
4. สร้างความเชื่อมั่น
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ
ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชีวัดของ
แผนงาน
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจานวนผู้เยี่ยม
เยือน(ร้อยละ)
2. อัตราการขยายตัว
ของรายได้การ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ)*
(ค่าเฉลี่ยปี 25572558 ขยายตัว
ร้อยละ 3.31)

๑๒๑

ค่าเป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

25612564

5.00

10.00

15.00

20.00

20.00

5.00

10.00

15.00

20.00

20.00

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

แบบจ.๑
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา :“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์”
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
เป้าหมายการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชีวัดของแผนงาน
2561

พัฒนาการผลิตและ
การแปรรูปสินค้า
เกษตร ให้เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานสากล

1. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรเพื่อรองรับ
การผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยสูง และได้
มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
สูงได้มาตรฐานสากล
5. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และ
ช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตร และสินค้า
เกษตรแปรรูป ให้มี
ความน่าสนใจและความ
หลากหลายสู่ตลาดโลก

2562

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

1. ร้อยละของเกษตรกร 30.00 40.00 50.00 60.00
ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP
(ร้อยละ) (พืชผัก มะม่วง
กุ้งทะเลและ ไก่ไข่)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
5.00
10.00 15.00 20.00
เกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยสูง
(ร้อยละ)
3. ร้อยละของเกษตรกร 30.00 40.00 50.00 60.00
ในจังหวัดที่นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ
(ร้อยละ)
4. ผลผลิตของพืช
729.08 743.66 758.24 772.82
เศรษฐกิจ (ข้าว)เฉลี่ยต่อ
ไร่ในเขตพื้นที่
ชลประทาน (กก./ไร่)

๑๒๒

2561 2564
60.00

20.00

60.00

772.82

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

แบบจ.๑
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์”
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
เป้าหมายการพัฒนา

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนงาน
1. เสริมสร้างคุณภาพ
การศึกษา การกีฬา
นันทนาการ และ
สาธารณสุข รวมทั้ง
เสริมสร้างคุณธรรมและ
ค่านิยมความเป็นไทย
ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกวัยอย่างทั่วถึง
2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่น และภาคประชา
สังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย
2561
2562

1. จานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากร อายุ
15 – 59 ปี ในจังหวัดที่
เพิ่มขึ้น (ปี)

10.50

11.00

11.50

12.00

2561 2564
12.00

2. สัดส่วนจานวนคดีที่
จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง
(ร้อยละ)

70.00

72.00

74.00

76.00

76.00

600

650

700

750

750

-

-

๘๐

๘๕

๘๕

3.50

3.00

2.50

2.00

2.00

90.00

90.00

100.00

100.00

100.00

3. ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดไม่เกิน3 คน ต่อ
1,000 คน (หมู่บ้าน/
ชุมชน) เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของผู้ประสบสา
ธารณภัยที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ
(ร้อยละ)
5. ร้อยละของประชากร
ในจังหวัดที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจนที่ลดลง (ร้อยละ)
6. ร้อยละของ
สถานพยาบาลในจังหวัดที่
ได้การรับรองคุณภาพ HA
ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

๑๒๓

2563

2564

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

แบบจ.๑
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์”
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ มี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน
1. อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างองค์ความรู้
เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. บูรณาการการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ

ตัวชีวัด
1. อัตราการขยายตัว
ของพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัด (ร้อยละ)
2. ร้อยละที่ลดลงของ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่
ได้รับการเก็บขนไป
กาจัด (ร้อยละ)
3. จานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีระบบบาบัดน้าเสีย
ชุมชน (แห่ง)

๑๒๔

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

2561

2562

0.01

0.02

0.03

0.04

2561 2564
0.04

5.00

10.00

15.00

20.00

20.00

3

4

5

6

6

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

๑๒๕

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการวางผังเมืองเพื่อรองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม

 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม (แขวงทางหลวง
ชนบท,อาเภอทุกอาเภอ,การประปา
ส่วนภูมิภาค)

พัฒนาการผลิตแรงงานฝีมือ
และกึ่งฝีมือให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม

 โครงการพั ฒ น าก ารผ ลิ ต
แรงงาน ฝี มื อ และกึ่ ง ฝี มื อ เพื่ อ
รองรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและ
พาณิชยกรรม
(สนง.พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน,สนง.
จั ด หางานจั ง หวั ด ,มหาวิ ท ยาลั ย
 โครงการวางผังเมืองเพื่อรองรับ ราชภัฏราชนครินทร์)
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(สนง.โยธาฯ, กรมโยธาฯ)

พัฒนาผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และ SMEs
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านการตลาด
และช่องทางการ
จัดจาหน่าย

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั นของผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมและSMEs
(สนง.อุ ต สาหกรรม,มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์)

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
(สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด)

 โครงการพัฒนาด้าน
การตลาดและช่องทางการ
จัดจาหน่าย (สนง.พาณิชย์
จังหวัด / สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด / สนง.จังหวัด)

๑๒๖

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และมี
อัตลักษณ์ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของนักท่องเที่ยว

 โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า บริการ และปัจจัยพืน้ ฐานด้านการ
ท่องเที่ยว (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
,สนง.วัฒนธรรมจังหวัด,ศูนย์ศึกษาเขาหิน
ซ้อนฯ,สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด,แขวงทาง
หลวงชน,แขวงทางหลวง,สนง.โยธาฯ,กองพล
ทหารราบที่ 11,อ.บางปะกง,อ.บางคล้า,
อ.คลองเขื่อน,อปท)

สริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้มาตรฐาน และสร้างจิตสานึกด้านการ
ท่องเที่ยวสาหรับประชาชน
และพาณิชยกรรม

 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสร้าง
จิตสานึกด้านการท่องเที่ยวสาหรับประชาชน
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)

๑๒๗

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และบูรณาการของภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
ในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว

สร้างความเชื่อมัน่
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ
ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 โครงการส่งเสริมการบริหาร  โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่าง และส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว
บูรณาการและมีส่วนร่วม (สนง. ชุมชนอย่างยั่งยืน (สนง.การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) และกีฬาจังหวัด / สนง.
ประชาสัมพันธ์จังหวัด / ตารวจภูธร
จังหวัด)

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรเพื่อรองรับการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับภาค
เกษตรกรรม
(กรมชลประทาน,กรมทรัพยากร
น้าบาดาล,โครงการชลประทาน,
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต,อ.สนามชัยเขต
,อ.คลองเขื่อน,อ.บางคล้า,อ.ราช
สาส์น,อ.บางน้าเปรี้ยว)

พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง
และได้มาตรฐานสากล

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และ
ได้มาตรฐานสากล (สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด,สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.
ประมงจังหวัด, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด,
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด,สถานีพัฒนา
ที่ดิน,มรภ.ราชนครินทร์,สถาบันวิจัยฯ
,คลินิกเทคโนโลยีฯ,สนง.พัฒนา
เทคโนโลยีฯ,ศูนย์ประสานงานกระทรวง
วิทย์ฯ,สนง.จังหวัด)

ส่งเสริมและพัฒนาการแปร
รูปสินค้าเกษตรและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง
ได้มาตรฐานสากล

 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด,สนง,พัฒนา
ชุมชนจังหวัด,สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
จังหวัด,สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์,ศูนย์วิจัยข้าว
,ศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อนฯ,สนง.
สหกรณ์,อาเภอทุกอาเภอ)

๑๒๘

 โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตรและการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP
(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด)

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป
ให้มีความน่าสนใจและ
ความหลากหลายสู่ตลาดโลก

 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป (สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด,สนง.เกษตร
จังหวัด)

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทังเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง

เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา การกีฬา นันทนาการ
และสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและ
ค่านิยมความเป็นไทย ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกวัยอย่างทั่วถึง

 โครงการเพิ่มคุณภาพการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด,
สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด, อาเภอ
บางปะกง, สพม.เขต6, สพป.ฉช.เขต 1, กศน.,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์)
 โครงการเพิ่มคุณภาพงานสาธารณสุข (สนง.สาธารณสุข
จังหวัด)
 โครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ (สนง.
ท่องเที่ยวและกีฬา, สนง.ศึกษาธิการ, อ.แปลงยาว)
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัด, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด,สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัด)

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,
สนง.ยุติธรรมจังหวัด, ที่ทาการปกครองจังหวัด,
ตารวจภูธรจังหวัด,แขวงทางหลวงชนบท,สนง.ขนส่ง
จังหวัด)

๑๒๙

เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (มรภ.ราชนครินทร์, กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัด, ที่ทาการปกครองจังหวัด)
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสวัสดิการสังคม
ของประชาชน
(สนง.จัดหางานจังหวัด)

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 โครงการอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด, สานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9, เขตรักษาพันธ์สวั ต์ปา่
เขาอ่างฤาไน, สนง.ปฏิรปู ที่ดนิ , สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13, กรมทรัพยากรน้า,คลินิก
เทคโนโลยี,อ.สนามชัยเขต,สนง.ทรัพยากรน้าภาค
6,กรมทรัพยากรน้าบาดาล,องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เขตศรีราชา)

 โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
,ภาคีบางปะกง, สนง.พลังงานจังหวัด,
สนง.จังหวัด)

 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และมีสว่ นร่วม (สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด, สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
13,สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลฯ,สนง.ประมงจังหวัด)

๑๓๐

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ (กรมโยธาฯ,สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
, สนง.โยธาธิการฯ,อาเภอบางคล้า,อาเภอ
คลองเขื่อน,อบต.สองคลอง)

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

สรุปบัญชีรายการชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)

1

จานวน158
169 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ5,676,259,300
6,754,630,800 บาท

1
2

3
78,000,000

1

3

2

จานวน 9 กิจกรรมหลัก
2
รวมงบประมาณ 1,636,605,000 บาท
347,825,000

จานวนรวมทั้งสิ้น 198
186 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 8,573,279,000
6,369,857,532บาท
4

3
SMEs

SMEs
5

4

6

5

๑๓๑

จานวน 3 กิจกรรมหลัก
3
รวมงบประมาณ 33,850,000
21,200,000
บาท
จานวน16
8 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ221,943,232
37,076,000 บาท

จานวน44 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ24,630,000
33,117,200 บาท

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

1
1

2

2

2

จานวน15
20 กิจกรรมหลัก
122,488,300
รวมงบประมาณ 190,858,
300 บาท

จานวน 13 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 13,400,000
5,000,000 บาท
จานวนรวมทั้งสิ้น 30 กิจกรรมหลัก
25
รวมงบประมาณ 268,697,300 บาท
179,253,300

3

3

จานวน43 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ3,375,000
7,580,000 บาท

4

4

จานวน 54 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ48,390,000
50,859,000 บาท

๑๓๒

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

1

1

2

2

3

6 กิจกรรมหลัก
จานวน 22
รวมงบประมาณ56,000,000
125,071,300 บาท

จานวน 79 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 1,934,793,700
45,412,200 บาท

3

3

จานวน18
20 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ51,381,700
70,761,700 บาท

4

4

/OTOP

/OTOP
5

5

๑๓๓

จานวน 12 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 69,000,000
10,000,000บาท

จานวน 32 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 37,992,800
10,492,800 บาท

จานวนรวมทั้งสิ้น 55
35 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 2,210,113,500
200,786,700บาท

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
4
1

จานวน6 6 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ13,302,000
22,452,000 บาท

2

จานวน124 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ
115,766,060
156,939,580
บาท
จานวน 34 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ
11,656,300
4,419,000
บาท
จานวน 33 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 4,825,600
5,959,900 บาท

1

3

ประเด็นการพัฒนาที่ 44
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนให้
ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง

4

2

5

3

6

โครงการที่ 7
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
ของประชาชน

๑๓๔

จานวน 18
24 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ58,017,400
89,920,740 บาท

จานวน45 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ21,878,400
37,265,200 บาท

จานวน 2 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 5,360,600 บาท

จานวนรวมทั้งสิ้น46
49 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 283,380,800 บาท
259,381,980

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

1

1

2

2

จานวน 19
20 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ146,326,700
238,673,700 บาท

จานวน 7 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 14,756,300
23,708,200 บาท

5
3

3

4

4

๑๓๕

จานวน 10
12 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ 111,000,600
64,089,000บาท
จานวน30
41 กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณ507,690,000
876,695,000 บาท

จานวนรวมทั้งสิ้น 80 กิจกรรมหลัก
66
รวมงบประมาณ 1,247,077,500 บาท

732,862,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

บัญชีรายการชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประเด็นการพัฒนา

จ้านวน
กลยุทธ์
5

จ้านวน
โครงการ
6

4

4

ประเด็นการพัฒนาที่ 3พัฒนาการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตร แปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม ตอบสนองต่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน

5

5

3

7

4

4

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

21

26

ประเด็นการพัฒนาที่ 1พัฒนาศักยภาพการผลิต
การบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

รวม

จ้านวน
กิจกรรมหลัก
160
33
5
198
21
5
4
30
44
11
55

แหล่ง
งบประมาณ
1. จังหวัด
2. กระทรวง/กรม
3. ท้องถิ่น
รวม
1. จังหวัด
2. กระทรวง/กรม
3. ท้องถิ่น
รวม
1. จังหวัด
2. กระทรวง/กรม
รวม

พ.ศ.
2561
113,102,400
2,223,307,000
32,275,800
2,568,685,200
31,278,600
250,000
4,000,000
35,228,600
29,486,200
29,486,200

พ.ศ.
2562
165,594,000
1,526,213,500
1,691,807,500
6,461,600
43,413,600
9,977,300
59,852,500
26,535,100
8,200,000
34,735,100

พ.ศ.
2563
234,268,700
1,378,110,500
1,612,379,200
37,001,400
1,200,000
2,000,000
40,201,400
123,532,800
642,000,000
765,532,800

พ.ศ.
2564
397,687,100
1,201,110,500
1,598,797,600
78,912,400
1,200,000
80,112,400
58,007,500
642,085,400
700,092,900

43
6

1. จังหวัด
2. กระทรวง/กรม

12,178,600
24,412,730

9,609,400
23,278,890

73,676,000
24,543,960

42,623,100
24,543,960

31,970,200
24,543,960

170,057,300
118,323,500

49

รวม

33,591,330

32,888,290

93,219,960

67,167,060

56,514,160

283,380,800

24
55
1
80

1. จังหวัด
2. กระทรวง/กรม
3. ท้องถิ่น
รวม
จังหวัด
1. จังหวัด
2. กระทรวง/กรม

6,450,000
138,648,000
145,098,000
9,000,000
192,495,800
2,583,617,730

63,506,300
125,165,400
50,000
188,721,700
9,000,000
271,706,400
1,726,271,390

23,673,100
195,610,300
217,283,400
9,000,000
493,152,000
2,241,464,760

46,081,200
292,653,000
338,734,200
642,000,000
623,311,300
2,161,592,860

39,581,200
317,659,000
357,240,200
9,000,000
373,664,300
1,874,974,460

180,291,800
1,069,735,700
50,000
1,247,077,500
45,000,000
1,954,329,800
10,587,921,200

3. ท้องถิ่น
4. ค่าใช้จ่ายบูรณา
การฯ
รวม

36,275,800
9,000,000

10,027,300
9,000,000

2,000,000
9,000,000

9,000,000

9,000,000

48,303,100
45,000,000

2,821,389,330

2,017,005,090

2,745,616,760

2,793,904,160

292
110
10

412

๑๓๖

พ.ศ.
พ.ศ. 2561-2565
2565
213,264,000 1,123,916,200
888,345,500 7,417,087,000
32,275,800
1,101,609,500 8,573,279,000
51,802,400
205,456,400
1,200,000
47,263,600
15,977,300
53,002,400
268,697,300
37,046,500
274,608,100
643,226,000 1,935,511,400
980,272,500 2,210,113,500

2,793,904,160 12,635,554,100

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

บัญชีรายการชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 – 256๕ ฉบับทบทวน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการผลิตแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
1. จังหวัด
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
2. กระทรวง
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
/กรม
3. ท้องถิ่น
- กิจกรรมหลัก 1.1 ก่อสร้างถนนสาย
หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านอ่างเสือดา
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.2 ซ่อมสร้างถนน
แยก ทช.ฉช.4011 – บ้านธรรมรัตน์ใน
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.3 ซ่อมสร้างถนน
แยก ทางหลวงหมายเลข 3245 – บ้าน
สวนป่า อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
หน่วยด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
1. แขวงทางหลวงชนบท 2,474,606,200 1,570,607,000 1,035,656,300 1,027,209,700
ฉะเชิงเทรา
2. อาเภอทุกอาเภอ
3. การประปาส่วน
ภูมิภาค
แขวงทางหลวงชนบท
9,310,000
ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
พ.ศ. 25612565
2565
646,551,600 6,754,630,800

1

2

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

9,800,000

-

9,800,000

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

9,800,000

-

9,800,000

๑๓๗

9,310,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.4 ก่อสร้างถนนสาย
1
2
แขวงทางหลวงชนบท
หนองก่างเนินกระถิน - บ้านหนองปลาไหล
ฉะเชิงเทรา
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
7,000,000
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
7,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.5 ซ่อมสร้างถนน
สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านเขาพริก
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

- กิจกรรมหลัก 1.6 ก่อสร้างถนน
สายบ้านหนองน้าขาว - หนองไม้ลาย ทล.3245 อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.7 ก่อสร้างถนน
สายบ้านหลุมโจร - บ้านหนองสร้อยติ่ง
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

7,000,000

7,000,000

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

7,000,000

7,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.8 ซ่อมสร้างถนน
สายแยกทางหลวงชนบท ฉช.4022 บ้านหนองใหญ่ อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

9,000,000

9,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.9 ก่อสร้างถนน
สายหมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านอ่างเสือ
ดา ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

9,800,000

9,800,000

๑๓๘

9,800,000

-

9,800,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.10 ซ่อมสร้างถนน
1
2
สายอาเภอท่าตะเกียบ-บ้านท่ากลอย หมู่ 4
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.11 ซ่อมสร้างถนน
1
2
สาย แยก ทางหลวงชนบท ฉช.4022
เชื่อมหมู่ 15 ตาบลทุ่งพระยา อาเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.12 (ขยายผิว) ฉช.
1
2
4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 บ้านหนองขาหยั่ง อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.13 (ขยายผิว) ฉช.
1
2
3015 แยกทางหลวงหมายเลข 331 บ้านโปร่งนกเป้า อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.14 ก่อสร้างถนน
1
2
สาย ฉช.4008 – บ้านหนองหญ้าปล้อง
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร
- กิจกรรมหลัก 1.15 ก่อสร้างถนน
1
2
AC ถนน แยกทางหลวงหมายเลข 3076
-บ้านหนองประโยชน์ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.00
กิโลเมตร

หน่วยด้าเนินการ
แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
9,750,000

-

9,500,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

พ.ศ.
2565

-

พ.ศ. 25612565
9,750,000

9,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

14,800,000

14,800,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

14,800,000

14,800,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

12,000,000

12,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

15,000,000

15,000,000

๑๓๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.16 ก่อสร้างถนน
1
2
แขวงทางหลวงชนบท
AC ถนน แยกทางหลวงหมายเลข 3076
ฉะเชิงเทรา
-บ้านเนินน้อย อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร
- กิจกรรมหลัก 1.17 ก่อสร้างถนน
1
2
แขวงทางหลวงชนบท
AC ถนน แยกทางหลวงหมายเลข 3076
ฉะเชิงเทรา
-บ้านป่ายาง อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
- กิจกรรมหลัก 1.18 ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายวัดคลอง
หนึ่ง - ฝายนายน หมู่ที่ 13 ตาบลแปลง
ยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.19 ขยายอ่างเก็บ
น้าประปา หมู่ที่ 7 ตาบลหัวสาโรง อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.20 ขุดฝั่งท่อระบาย
น้าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ซอยร่วม
พัฒนา-โรงสี หมู่ที่ 4 ตาบลหัวสาโรง อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.21 ก่อสร้างถนน
ลาดยาง สายหนองน้ากิน – หนองประดู่
หมู่ที่ 10 ตาบลวังเย็น อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2565
13,300,000

พ.ศ. 25612565
13,300,000

15,000,000

15,000,000

1

2

อาเภอแปลงยาว

6,537,500

-

-

-

6,537,500

1

2

อาเภอแปลงยาว

4,579,500

-

-

-

4,579,500

1

2

อาเภอแปลงยาว

1,514,100

-

-

-

1,514,100

1

2

อาเภอแปลงยาว

-

-

5,490,000

-

๑๔๐

5,490,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.22 ขุดฝังท่อระบาย
1
2
อาเภอแปลงยาว
น้าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.60 เมตร พร้อมเสริมลูกรัง หลังท่อซอย
เทศบาล 3/1 หมู่ที่ 3 ตาบลหัวสาโรง
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.23 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย หมู่ที่
12 บ้านคลองตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.24 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
พร้อมฝังท่อจ่ายน้าประปาขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางยาว 2,800 เมตร
หมู่ที่ 3 ตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
1,996,000

-

1,030,000

1

2

อาเภอแปลงยาว

1

2

อาเภอแปลงยาว

-

- กิจกรรมหลัก 1.25 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 3/1
หมู่ที่ 3 ตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอแปลงยาว

- กิจกรรมหลัก 1.26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะ แปลงยาวบน หมู่ที่ 12 ตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอแปลงยาว

๑๔๑

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
1,996,000

-

1,030,000

4,594,600

-

4,594,600

-

2,788,000

-

2,788,000

-

4,690,000

-

4,690,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.27 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอแปลงยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง –
ลาดปลาเค้า หมู่ที่ 6 ตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.28 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอแปลงยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสอง – สานัก
ปฏิบัติธรรมหินขาว หมู่ที่ 13 ตาบลแปลง
ยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562
-

-

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
2,435,000
-

7,855,000

- กิจกรรมหลัก 1.29 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงยาว –
หนองสะเดา หมู่ที่ 3 ตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอแปลงยาว

-

-

3,931,000

- กิจกรรมหลัก 1.30 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
พร้อมฝังท่อจ่ายน้าประปาขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางยาว 2,800 เมตร
หมู่ที่ 3 ตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑

๒

อาเภอแปลงยาว

-

-

-

- กิจกรรมหลัก 1.31 ปรับปรุงผิว
จราจรถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายดอนกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 16
ตาบลดอนฉิมพลี อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางน้าเปรี้ยว

-

-

6,497,400

๑๔๒

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
2,435,000

-

7,855,000

-

3,931,000

4,594,600

-

4,594,600

6,497,400

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.32 ซ่อมสร้างถนน
1
2
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ลาดยาง สายวัดโพรงอากาศ หมู่ที่ 9 - 16
ตาบลโพรงอากาศ อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.33ปรับปรุงถนน
1
2
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง
21 (ฝั่งใต้ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 8,14
ตาบลดอนเกาะกา อาเภอบางน้าเปรีย้ ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.34 ซ่อมปรับปรุง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางลัด
หมู่ที่ 13 เชื่อต่อตาบลดอนฉิมพลี ฉช.ถ.
85-005 ตาบลบึงน้ารักษ์ อาเภอ
บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.35 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมอนทอง 5
หมู่ที่ 9 ตาบลหมอนทอง อาเภอ
บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.36 ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเลียบบึง
หมอนทอง หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตาบล
สิงโตทอง อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
10,000,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
10,000,000

-

-

-

9,747,000

9,747,000

1

2

อาเภอบางน้าเปรี้ยว

-

-

-

1,700,000

1,700,000

1

2

อาเภอบางน้าเปรี้ยว

-

-

-

10,370,000

10,370,000

1

2

อาเภอบางน้าเปรี้ยว

-

-

-

4,485,000

4,485,000

๑๔๓

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.37 ซ่อมแซม
1
2
ปรับปรุงผิวจารจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 13,16,15 ตาบล
บางน้าเปรี้ยว อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.38 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 4 (เลียบบึงหอคอย) ตาบล
บางน้าเปรี้ยว อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.39 ซ่อมแซม
1
2
ผิวจราจร ลาดยาง ถนนสายเกาะชัน
เชื่อมเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ตาบลท่าพลับ
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.40ก่อสร้างทางเท้า
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองอ้อม หมู่ที่
5 ตาบลเกาะไร่ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.41 ก่อสร้างถนน
3
2
ลาดยาง สายทางเข้าบ้านหนองสะแก หมู่ที่
2 ตาบลแหลมประดู่ อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.42 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบ้านโพธิ์
1/1 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองบ้านโพธิ์ อาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
9,986,000

อาเภอบางน้าเปรี้ยว

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

อาเภอบางน้าเปรี้ยว

-

-

-

2,479,000

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
9,986,000

2,479,000

อาเภอบ้านโพธิ์

5,125,400

-

-

-

5,125,400

อาเภอบ้านโพธิ์

1,898,100

-

-

-

1,898,100

อาเภอบ้านโพธิ์

3,000,000

-

-

-

3,000,000

-

-

4,905,400

อาเภอบ้านโพธิ์

-

๑๔๔

4,905,400

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.43 ซ่อมสร้างถนน
1
2
ลาดยางสายตลาดหนองตีนนก หมู่ที่ 5
ตาบลหนองตีนนก อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.44 ขยายเขตประปาส่วน
1
2
ภูมิภาคภายในตาบลแหลมประดู่ อาเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.45 ขยายประปา
1
2
ส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้านหนองกระสังข์
หมู่ที่ 6 ตาบลแหลมประดู่ อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.46 ขยายเขต
1
2
ประปาส่วนภูมภิ าคภายในหมู่บ้านแหลม
ประดู่ หมู่ที่ 4 ตาบลแหลมประดู่ อาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.47 ก่อสร้าง
1
2
รางระบายน้า คสล.สายพิมพาวาส –
เกาะดอน หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะไร่ อาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.48 ปรับปรุงถนน ลาด
1
2
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคลองบ้านโพธิ์ 4 หมู่ 3
ตาบลคลองบ้านโพธิ์ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.49 ซ่อมแซมถนน ลาด
1
2
ยางสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3,1,2
ตาบลหนองตีนนก อาเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด

หน่วยด้าเนินการ
อาเภอบ้านโพธิ์

พ.ศ.
2561
-

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

10,400,000

-

10,400,000

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

3,200,000

-

3,200,000

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

2,800,000

-

2,800,000

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

4,100,000

-

4,100,000

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

5,361,000

-

5,361,000

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

6,401,000

-

6,401,000

๑๔๕

พ.ศ.
2562
2,951,500

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
2,951,500

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.50 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายคลอง
ชลประทาน ซอย 5 (ฝั่งซ้าย) จากบริเวณบ้าน
นายช้อง บุญหลา –บริเวณบ้านนายจารัส
ทองอ่วม หมู่ 1 ตาบลสิบเอ็ดศอก อาเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.51 ก่อสร้างปรับปรุง
1
2
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.52 ปรับปรุงผิวจราจร
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธี Overlay แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา
0.05 เมตร และซ่อมผิวเดิม (เฉพาะจุด) ถนน
สายหลังวัดคลองสวน รหัสสายทาง ฉช.ถ.
10-002 หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะไร่ อาเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.53 ก่อสร้างปรับปรุง
1
2
ผิวจราจรถนนลาดยางสายโปร่งเจริญ – หิน
แร่ ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.54 ซ่อมสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายเขาผานาง – ท่าวัว ตาบลท่า
กระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

อาเภอสนามชัยเขต

-

3,250,000

-

-

3,250,000

อาเภอสนามชัยเขต

-

1,300,000

-

-

1,300,000

๑๔๖

5,868,000

-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
5,868,000

9,100,000

3,536,000

9,100,000

3,536,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.55 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายหนองแสง หมู่ที่ 1 ตาบล
ลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต - ห้วยพูล
ใน ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.56 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายแปลงไผ่ - แปลงแปด หมู่ที่
10 ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.57 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายกระบกหวาน-ท่าทองดา
ตาบลทุ่งพระยา อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.58 ก่อสร้างถนน
2
2
ลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กม.
4 – ขุนคลัง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.59 ซ่อมสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายโพนงาม - สวนป่า ช่วงสี่แยก
แปลงห้า - สามแยกสวนป่า หมู่ที่ 11-5
ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต
- กิจกรรมหลัก 1.60 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยาง ผิวจราจรชนิดแคบซีล สาย
ท่าเลียบ - ชาป่างาม ตาบลท่ากระดาน
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

อาเภอสนามชัยเขต

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
3,557,600

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
3,557,600

อาเภอสนามชัยเขต

-

3,096,600

-

-

3,096,600

อาเภอสนามชัยเขต

-

2,500,000

-

-

2,500,000

อาเภอสนามชัยเขต

3,823,000

-

-

-

3,823,000

อาเภอสนามชัยเขต

10,384,300

-

-

-

10,384,300

-

3,819,000

อาเภอสนามชัยเขต

-

๑๔๗

3,819,000

-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.61 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอสนามชัยเขต
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านเขาจันทร์ - ทางหลวงแผ่นดินสาย
359 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งพระยา อาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
16,500,000

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
16,500,000

- กิจกรรมหลัก 1.62 ก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC)
หมู่ที่ 12 บ้านป่าอีแทน จากสระ สปก. หมู่ที่ 15 บ้านห้วยกบ ตาบลคู้ยายหมี
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอสนามชัยเขต

-

-

-

10,127,000

10,127,000

- กิ จ กรรมหลั ก 1.63 ก่ อ สร้ า ง
ถนน ลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนก
รี ต สายมาบสมบู ร ณ์ - วงเวี ย นไก่
หมู่ ที่ 15 ตาบลทุ่ ง พระยา อาเภอ
สนามชั ย เขต จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา

1

2

อาเภอสนามชัยเขต

-

-

-

12,000,000

12,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.64 ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 1
บ้านอ่างตาแบก จากถนนลาดยางไปอ่าง
เก็บน้าระบม บริเวณทางเข้าวัดอ่าง
ตะแบก ตาบลทุ่งพระยา อาเภอสนามชัย
เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอสนามชัยเขต

-

-

-

14,000,000

14,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.65 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน

1

2

อาเภอสนามชัยเขต

-

-

-

2,000,000

2,000,000

๑๔๘

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
ระบบประปาหมูบ่ ้าน (แบบผิวดินขนาด
กลาง) ของกรมทรัพยากรน้า กลุม่ บ้าน
สุขเจริญ หมู่ที่ 8 ตาบลท่ากระดาน
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.66 ก่อสร้างประปา
1
2
ผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บ้าน (แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก) ของกรมทรัพยากรน้า หมู่ที่ 2
บ้านกระบกหวาน ตาบลทุ่งพระยา
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.67 ก่อสร้างประปา
1
2
ผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บ้าน (แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก) ของกรมทรัพยากรน้า หมู่ที่ 3
บ้านโคกตะเคียนงาม ตาบลทุ่งพระยา
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.68 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยสุสิต ถึง
สระหลวง ตาบลบ้านซ่อง อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.69 ซ่อมสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายโรงเลื่อยจักร – ห้วยหิน หมู่ที่
3 ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

อาเภอสนามชัยเขต

-

-

-

4,500,000

4,500,000

อาเภอสนามชัยเขต

-

-

-

4,500,000

4,500,000

อาเภอพนมสารคาม

-

1,446,000

-

-

1,446,000

อาเภอพนมสารคาม

-

1,542,600

-

-

1,542,600

๑๔๙

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.70 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 10 หนองปาตอง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองยาว อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.71 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากนา
นางสร้อย ถึงสวนปาล์ม ตาบลบ้านซ่อง
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.72 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 13
ตาบลบ้านซ่อง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตาบลเขา
หินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.73 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหน้าวัด
หนองปาตอง หมู่ที่ 2 ตาบลหนองยาว อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.74 ปรับปรุงถนน
1
2
ลาดยาง จากบริเวณบ้านนางสมเวียง นุต
วงศ์ เชื่อมต่อบ้านแก้วน้าตาล หมูท่ ี่ 5
ตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.75 ซ่อมสร้างถนน
1
2
ลาดยางสายโรงเลื่อยจักร-ห้วยหิน หมู่ที่
3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14 ตาบลเกาะขนุน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ
อาเภอพนมสารคาม

พ.ศ.
2561
2,924,300

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
2,924,300

อาเภอพนมสารคาม

-

-

1,974,000

-

1,974,000

อาเภอพนมสารคาม

-

-

1,894,000

-

1,894,000

อาเภอพนมสารคาม

-

-

-

3,600,000

-

3,600,000

อาเภอพนมสารคาม

-

-

-

1,411,000

-

1,411,000

อาเภอพนมสารคาม

-

-

-

2,880,000

-

2,880,000

๑๕๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.76 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายบ่อกุ้ง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 9
ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.77 ปรับปรุงถนนเป็น
1
2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากทาง
หลวง 304 เข้าตลาดเกาะขนุน (ไร่ดอน
พัฒนา) หมู่ที่ 8 ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.78 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณคลองลอย
ชลประทานบริเวณหน้าบ้านนายทรงเดช
ทัพมงคล ไปทางบ้านนางปราณี วรรณุสิทธิ์
หมู่ที่ 6 ตาบลเมืองเก่า อาเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.79 ปูยางถนน
1
2
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นร่องต้นสาโรง
หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองเก่า อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.80 ปูยางถนน
1
2
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นร่องเมืองแมด
หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองเก่า อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
2,200,000

อาเภอพนมสารคาม

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

อาเภอพนมสารคาม

-

-

5,624,400

-

5,624,400

อาเภอพนมสารคาม

-

-

498,900

-

498,900

อาเภอพนมสารคาม

-

-

494,200

-

494,200

อาเภอพนมสารคาม

-

-

494,200

-

494,200

๑๕๑

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
2,200,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.81 ก่อสร้างปรับปรุง
1
2
ผิวจราจรลาดยางสาย หมู่ที่ 1 บ้านวังวุ้ง หมู่ที่ 17 บ้านชมพู ตาบลท่าตะเกียบ
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.82 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยาง สายบ้านเทพเจริญ (ชอย 10)
หมู่ที่ 17 – บ้านทุ่งสาย หมู่ที่ 12 ตาบล
คลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.83 ก่อสร้างปรับปรุง
1
2
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยายชี - หมู่ที่ 17 บ้าน
ชมพู ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.84 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนน
3076 – บ้านเทพประทาน หมู่ที่ 8 ตาบล
คลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.85 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายวังหิน หมู่
ที่ 4 – สายบ้านแปลง เชื่อมห้วยโสม ตาบล
คลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ
อาเภอท่าตะเกียบ

อาเภอท่าตะเกียบ

พ.ศ.
2561
-

17,150,000

พ.ศ.
2562
17,500,000

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
17,500,000

-

17,150,000

อาเภอท่าตะเกียบ

-

-

17,500,000

-

17,500,000

อาเภอท่าตะเกียบ

-

-

7,294,000

-

7,294,000

อาเภอท่าตะเกียบ

-

-

๑๕๒

-

10,500,000

10,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.86 ก่อสร้างปรับปรุง
1
2
อาเภอท่าตะเกียบ
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสาย
หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะหาด - หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองประโยชน์ ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.87 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต
สาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองเรือ - หมู่ที่ 5
บ้านหนองปรือกันยาง ตาบลท่าตะเกียบ
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.88 ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
เทพเจริญ (ซอย 6) หมู่ที่ 17 ตาบล
คลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.89 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกสับใน - ปากน้า
หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองใหม่ อาเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.90 ปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายเข้าวัดแสนภูมราวาส หมู่ที่ 4
ตาบลเมืองใหม่ อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
17,500,000

พ.ศ. 25612565
17,500,000

-

20,500,000

-

-

8,750,000

1

2

อาเภอท่าตะเกียบ

-

-

1

2

อาเภอท่าตะเกียบ

-

-

1

2

อาเภอราชสาส์น

-

2,454,000

-

-

-

2,454,000

1

2

อาเภอราชสาส์น

-

800,000

-

-

-

800,000

๑๕๓

-

พ.ศ.
2565

8,750,000

20,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.91 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง
หนองตาลอ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.92 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในหมู่บ้าน
บ้านเตาอิฐ จากถนนพนมสารคาม –
ราชสาส์น ถึงบริเวณบ้านนายสมพร
เพิ่มพูน หมู่ที่ 4 ตาบลบางคา อาเภอ
ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.93 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน
หนองใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 2 หมู่ที่ 10
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.94 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนหนอง
ใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 3 หมู่ที่ 10
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.95 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน
หนองใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 4 หมู่ที่ 10
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

อาเภอราชสาส์น

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
4,475,900

อาเภอราชสาส์น

-

2,430,400

อาเภอราชสาส์น

-

-

3,102,800

3,102,800

6,205,600

อาเภอราชสาส์น

-

-

3,102,800

3,102,800

6,205,600

อาเภอราชสาส์น

-

-

3,102,800

3,102,800

6,205,600

๑๕๔

-

พ.ศ.
2565
-

-

พ.ศ. 25612565
4,475,900

2,430,400

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.96 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ –
ท่าโพธิ์ – ท่าเบี้ย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9, 10
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.97 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ –
ท่าโพธิ์ – ท่าเบี้ย (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9, 10
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.98 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ –
ท่าโพธิ์ – ท่าเบี้ย (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 9, 10
ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.99 ซ่อมแซม
1
2
ถนนลาดยาง สายบางขวัญ 22 (ซอย
แพรกกระทุ่ม) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5
ตาบลบางขวัญ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.100 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร
ซอย 3 หมู่ที่ 6,11,12 ตาบลบางเตย
อาเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,057,000

พ.ศ.
2565
3,057,000

พ.ศ. 25612565
6,114,000

อาเภอราชสาส์น

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

อาเภอราชสาส์น

-

-

4,616,000

4,616,000

9,232,000

อาเภอราชสาส์น

-

-

1,042,200

1,042,200

2,084,400

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

2,726,300

-

๑๕๕

-

4,212,000

-

-

2,726,300

-

-

4,212,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.101 ซ่อมสร้าง
1
2
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ถนนลาดยาง ถนนสายตรงข้ามวัดโสธร
หมู่ที่ 2 ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.102 ซ่อมสร้างถนน
1
2
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาง
ขวัญ 19 (ซอยสุทัศนานนท์) หมู่ที่ 8
ตาบลบางขวัญ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.103 ซ่อมสร้างถนน
1
2
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
วนท่าแครง ช่วงแยกจากทางหลวงเลี่ยง
เมือง 365 จนสุดเส้นทาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่
2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
3,789,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
3,789,000

-

-

1,536,000

-

1,536,000

-

-

2,500,000

-

2,500,000

- กิจกรรมหลัก 1.104 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิม่ เงินสาราญ
สุข หมู่ที่ 8 ตาบลวังตะเคียน อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

-

-

4,792,000

-

4,792,000

- กิจกรรมหลัก 1.105 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง
บริเวณบ้านนายสมปอง อู่วิเชียร ถึง
บริเวณบ้านนางบุญมี โพธิศริ ิ หมูท่ ี่ 2
ตาบลท่าไข่ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

-

-

1,128,000

-

1,128,000

๑๕๖

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.106 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนน
ลาดยางเดิม ซอยกรเกษม หมู่ที่ 7 ตาบล
คลองเปรง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.107 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก รพ.สต.
คลองนครเนื่องเขต ถึงบ้านนางเสาวนิจ
เงินยอม หมู่ที่ 17 ตาบลคลอง
นครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.108 ก่อสร้างถนน
1
2
ลูกรัง หมู่ที่ 17 (เพื่อเชื่อมต่อตาบล
หนามแดง) ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.109 ก่อสร้างถนน
1
2
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจาเริญรัฐ 2 หมู่
ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตาบลบางเตย อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.110 ก่อสร้าง
3
2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลัด
เล็ก หมู่ที่ 7,11,13 ตาบลบางวัว
อาเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
1,352,000
-

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

-

-

3,537,000

-

3,537,000

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

-

-

589,000

-

589,000

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

-

-

2,609,000

-

2,609,000

-

9,554,000

อาเภอบางปะกง

9,554,000

๑๕๗

-

-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
1,352,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.111 ก่อสร้าง
3
2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 11
หมู่ที่ 5, 7 ตาบลบางผึ้ง อาเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.112 ก่อสร้าง
3
2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางผึ้ง – เกาะ
ลอย หมู่ที่ 1,3,6 ตาบลบางผึ้ง อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.113 ก่อสร้าง
3
2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
กระจูด
ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลสองคลอง อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.114 ก่อสร้าง
1
2
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบ้าน
หลังเขาดินหมู่ที่ 7,6,4 ตาบลเขาดิน
ถึงบริเวณหน้าวัดชลธีบุญญาวาส
(วัดบางหัก) หมู่ที่ 1 ตาบลบางหัก
อาเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.115 ก่อสร้าง
1
2
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองขุด
ใหม่ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 ตาบลสอง
คลอง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

อาเภอบางปะกง

พ.ศ.
2561
11,406,000

พ.ศ.
2562
-

อาเภอบางปะกง

4,195,800

-

-

-

4,195,800

อาเภอบางปะกง

4,120,000

-

-

-

4,120,000

อาเภอบางปะกง

5,880,000

-

-

-

5,880,000

อาเภอบางปะกง

6,875,000

-

-

-

6,875,000

๑๕๘

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
11,406,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.116 ก่อสร้าง
1
2
อาเภอบางปะกง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน
เหลืองเชื่อมหอมศีล หมู่ 6 ตาบลบาง
เกลือ อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.117 ก่อสร้าง
1
2
อาเภอบางปะกง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองก้นบึ้ง
ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 ตาบลสองคลอง
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.118 ซ่อมสร้าง
1
2
อาเภอบางปะกง
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายรัศมีวสั ดุ
ภัณฑ์ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ตาบลหนอง
จอก อาเภอ บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
1,400,000

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
1,400,000

-

4,100,000

-

-

4,100,000

-

6,740,000

-

-

6,740,000

- กิจกรรมหลัก 1.119 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางผึ้ง – ท่า
ข้าม หมู่ที่ 5 ตาบลบางผึ้ง อาเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางปะกง

-

-

9,500,000

-

9,500,000

- กิจกรรมหลัก 1.120 ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลอง
พระยาวิสตู ร (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2, 5
ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางปะกง

-

-

10,728,000

-

10,728,000

๑๕๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.121 ก่อสร้าง
1
2
อาเภอบางปะกง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 6
ซอย 8 (หนองตาตุ่ม) เริ่มจากปากทาง
ถนนริมคลองชลประทาน ถึงหมู่บา้ นหมอ
นิมิต หมู่ที่ 6 ตาบลท่าข้าม อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.122 ลาดยาง
1
2
อาเภอบางปะกง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยทองอุทิตย์
หมู่ที่ 2, 5 ตาบลสองคลอง อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.123 ปรับปรุงผิว
1
2
อาเภอบางปะกง
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านหลังเขาดิน หมู่ที่ 4,6 ตาบลเขาดิน
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
4,200,000

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
4,200,000

-

-

6,117,000

-

6,117,000

-

-

7,467,000

-

7,467,000

- กิจกรรมหลัก 1.124 ก่อสร้างถนน
ลาดยาง สายบางตาอินทร์ ฝั่งตะวันออก
หมู่ที่ 6 ตาบลบางกระเจ็ด อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

7,193,200

-

-

-

7,193,200

- กิจกรรมหลัก 1.125 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 5 ตาบลเสม็ดเหนือ
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

1,055,400

-

-

-

1,055,400

๑๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.126 วางท่อ
1
2
อาเภอบางคล้า
ระบายน้าถนนหนองตัน หมู่ที่ 4 ตาบล
เสม็ดเหนือ อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.127 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอบางคล้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางชัน หมูท่ ี่ 4
ตาบลบางกระเจ็ด อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.128 ซ่อมสร้าง
1
2
อาเภอบางคล้า
ถนนลาดยาง สายสามแยกหัวไทร - สามแยก
สลิดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตาบลบางกระเจ็ด อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
1,960,000

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
1,960,000

-

3,094,000

-

-

3,094,000

-

4,387,000

-

-

4,387,000

- กิจกรรมหลัก 1.129 ก่อสร้าง
ถนน ลาดยาง สายจากคลองชลประทาน
ซอย 4 ถึงบ้านนางสมบุญ บุญเรือง หมู่ที่
1 ตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

-

3,700,000

-

-

3,700,000

- กิจกรรมหลัก 1.130 ก่อสร้างถนน
ลาดยางสาย จากคลองบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตาบล
คลองขุด อาเภอบ้านโพธิ์ เชื่อมถนนสายวัด
ราษฏร์ศรัทราธรรม หมู่ที่ 3 ตาบลเสม็ดใต้
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

-

7,016,000

-

-

7,016,000

๑๖๑

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.131 ขยายผิวจราจร
1
2
อาเภอบางคล้า
พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4
ตาบลท่าทองหลาง อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
4,370,000
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
4,370,000

- กิจกรรมหลัก 1.132 ปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านนาย
สวัสดิ์ หมู่ 1 ตาบลสาวชะโงก อาเภอ
บางคล้า เชื่อม หมู่ 4 ตาบลสาวชะโงก
อาเภอบางคล้า และถนนหมายเลข 304
ตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า

1

2

อาเภอบางคล้า

-

-

11,998,000

-

11,998,000

- กิจกรรมหลัก 1.133 ปรับปรุง
ผิวจราจรพร้อมลาดบางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตถนนสายหนองปลาตะเพียนหนองปรือ เริ่มจากบริเวณสะพานสูง
หมู่ที่ 5 ถึงถนน (ค.ส.ล.) เดิม หมูท่ ี่ 6
ตาบลท่าทองหลาง อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

-

-

3,550,000

-

3,550,000

- กิจกรรมหลัก 1.134 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเรียบคลองบางไผ่หมูท่ ี่ 3
ตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

-

-

๑๖๒

-

11,254,000

11,254,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.135 ก่อสร้างถนน
1
2
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคัน
คลอง ถึงคลองชลประทาน ซอย 4 หมู่ที่
2 ตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.136 ก่อสร้างท่อ
1
2
ระบายน้าแบบบานระบายพร้อมติดตั้ง
เครื่องกว้าน หมู่ที่ 6 ตาบลเสม็ดใต้
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.137 ก่อสร้าง
1
2
ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบน
หมู่ที่ 4 ตาบลท่าทองหลาง อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.138 ก่อสร้าง
1
2
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
เชื่อม หมู่ที่ 6 ตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.139 ก่อสร้าง
1
2
อาคารอเนกประสงค์ ตาบลเสม็ดใต้ อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.140 ขยายผิว
1
2
จราจรพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหนองปรือ หมู่ที่ 6 ตาบลท่า
ทองหลาง อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
4,100,000

อาเภอบางคล้า

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

อาเภอบางคล้า

-

-

-

7,500,000

7,500,000

อาเภอบางคล้า

-

-

-

1,247,000

1,247,000

อาเภอบางคล้า

-

-

-

2,640,000

2,640,000

อาเภอบางคล้า

-

-

-

9,500,000

9,500,000

อาเภอบางคล้า

-

-

-

1,844,000

1,844,000

๑๖๓

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
4,100,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.141 ขยายเขต
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
ประปาส่วนภูมภิ าค หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
16,359,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565
16,359,000

- กิจกรรมหลัก 1.142 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่มเย็น 1
ถึงบ่อ นายประสิทธิ์ ฉุนตู ตาบลบางโรง
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

- กิจกรรมหลัก 1.143 ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1
หมู่ที่ 5 ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

- กิจกรรมหลัก 1.144 ปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 5
ตาบลก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

- กิจกรรมหลัก 1.145 ก่อสร้างถนน
ลาดยาง ซอย 8 หมู่ที่ 4 อาเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

-

-

2,618,000

2,618,000

5,236,000

- กิจกรรมหลัก 1.146 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน กสช. สาย 4
หมู่ที่ 1,4,3 ตาบลบางโรง อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

-

-

13,650,000

13,650,000

27,300,000

1,960,000

๑๖๔

-

-

-

1,960,000

4,420,000

-

-

-

4,420,000

6,482,000

-

-

-

6,482,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.147 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบัว
หมู่ที่ 1 ตาบลบางโรง อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.148 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังวัด
วังขอน หมู่ที่ 6 – 7 ตาบลบางโรง
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.149ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขือ่ น
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน กสช. สาย 2
หมู่ที่ 7 ตาบลบางโรง อาเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,750,000

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

พ.ศ.
2565
3,750,000

พ.ศ. 25612565
7,500,000

-

-

-

2,580,000

2,580,000

5,160,000

-

-

-

3,030,000

3,030,000

6,060,000

20,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.150 ก่อสร้างถนน
ลาดยางบางตลาด – คุ้งกร่าง อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

-

-

10,000,000

10,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.151 ก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้าบางปะกง หมู่ที่ 7 หมู่
ที่ 3 อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

-

-

50,000,000

50,000,000 100,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.152 ซ่อมแซมถนน
พร้อมกาแพงกันดิน ซอยวงษ์เหรียญทอง
หมู่ที่ 6 อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอคลองเขื่อน

-

-

-

8,000,000

๑๖๕

8,000,000

16,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.153 วางท่อระบายน้า
1
2
อาเภอบางคล้า
ถนนหนองตัน หมู่ที่ 4 ตาบลเสม็ดเหนือ
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.154 ก่อสร้าง
ท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ถนนทางหลวงชนบทสายหนองครก –
โปร่งนกเป้า หมู่ที่ 11 ตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอแปลงยาว

- กิจกรรมหลัก 1.155 ก่อสร้าง
ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
อ้อม หมู่ที่ 5 ตาบลเกาะไร่ อาเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบ้านโพธิ์

- กิจกรรมหลัก 1.156 ก่อสร้าง
ที่จอดรถดับเพลิง รถบรรทุกขยะตลอด
ทั้งรถยนต์ส่วนกลางของ เทศบาลตาบล
บางวัว ณ บริเวณสานักงานเทศบาล
หลังใหม่ อาเภอบางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางปะกง

- กิจกรรมหลัก 1.157 ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ถนนเลียบคลองเสม็ดเหนือ หมู่
ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 1 ตาบลเสม็ดเหนือ อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางคล้า

พ.ศ.
2561
2,000,000

-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ. 25612565
2,000,000

-

14,635,000

-

1,936,900

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000

-

2,000,000

-

-

-

1,158,500

-

1,158,500

1,936,900

๑๖๖

14,635,000

พ.ศ.
2565
-

-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.158 ปรับปรุงทาง
2
2
หลวงชนบทสาย ฉช. 3005 แยก ทล.
314 – อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.076 กม.
พร้อมสะพานยาว 400 เมตร (ระยะ
เวลาดาเนินการ 2561-2566 งบ
ประมาณรวม1,635,000,000 บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.159 ก่อสร้าง
2
2
สะพานข้ามแม่น้าบางปะกงและถนน
ต่อเชื่อมตามแนวถนนสาย ง1 และง2
ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทาง
13.136 กม. พร้อมสะพานยาว 320
เมตร (ระยะเวลาดาเนินการ 25612566 งบประมาณรวม
2,410,000,000 บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.160 ปรับปรุงทาง
2
2
หลวงชนบทสาย ฉช. 2004 แยก ทล.
36 – บ้านเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11.200 กม.
(ระยะเวลาดาเนินการ 2561-2564
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.161 ปรับปรุงทาง
2
2
หลวงชนบท สายฉช. 4023 บ้านหัวไทร
– บ้านปากน้า อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.000 กม.
(ระยะเวลาดาเนินการ 2560-2562
งบประมาณรวม 96,000,000 บาท)

พ.ศ.
2561
835,000,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
2564
160,000,000 160,000,000 160,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

960,000,000

290,000,000 290,000,000 290,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

120,000,000

30,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

60,000,000

36,000,000

หน่วยด้าเนินการ
แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

๑๖๗

30,000,000

-

30,000,000

-

พ.ศ.
พ.ศ. 25612565
2565
160,000,000 1,475,000,00
0

290,000,000 2,120,000,00
0

-

210,000,000

-

96,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.162 ปรับปรุงทาง
2
2
หลวงชนบทสายแยก ทล.304 – บรรจบทาง
หลวงชนบทสาย ฉช.3001 อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา, อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะทาง 13.500 กม.
(ระยะเวลาดาเนินการ 2560-2563
งบประมาณรวม 340,000,000 บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.163 ปรับปรุงทาง
2
2
เลี่ยงเมืองสนามชัยเขต (แบ่งปริมาณ
จราจรจากจังหวัดสระแก้ว – ทล. 331)
ระยะทาง 52.600 กม. (ระยะเวลา
ดาเนินการ 2560-2562 งบประมาณ
รวม 375,000,000 บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.164 ปรับปรุงทาง
2
2
หลวงชนบท สาย ฉช.3020 แยก ทล.
314 – บ้านพิมพา อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 7.973
กม.(ระยะเวลาดาเนินการ 2561-2563
งบประมาณรวม 58,000,000 บาท)
- กิจกรรมหลัก 1.165 ปรับปรุงทาง
2
2
หลวงชนบท สาย ฉช. 4049 แยก ทล.
3347 – บ้านหัวไทร อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 5.000 กม.
(ระยะเวลาดาเนินการ 2561-2563
งบประมาณรวม 30,000,000 บาท)

หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ.
2561
180,000,000

พ.ศ.
2562
80,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

156,000,000

219,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

30,000,000

14,000,000

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

๑๖๘

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
80,000,000
-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
340,000,000

-

-

375,000,000

14,000,000

-

-

58,000,000

15,000,000

-

-

30,000,000

-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.166 ปรับปรุง
2
2
ทางหลวงชนบท สาย ฉช. 4050 แยก
ทล.3200 – บ้านบางโรง อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง
5.000 กม. (ระยะเวลาดาเนินการ
2561-2563 งบประมาณรวม
30,000,000 บาท
- กิจกรรมหลัก 1.167 การพัฒนา
2
2
โครงสร้างพื้นฐานระบบประปารองรับ
การพัฒนาชุมชนเมือง

หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
15,000,000

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาบางคล้า และพนม
สารคาม

-

351,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

- กิจกรรมหลัก 1.168 การพัฒนา
ระบบประปารองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

2

2

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา บาง
คล้า และบางปะกง

-

- กิจกรรมหลัก 1.169 วางท่อขยาย
เขตจาหน่ายน้าประปาพื้นที่ดงน้อย
อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

2

2

การประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1

-

2. โครงการที่ 2โครงการวางผังเมืองเพื่อ
รองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
- กิจกรรมหลัก 2.1 วางและจัดทา
ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

กระทรวง/
กรม
2

2

สานักโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
กรมโยธาธิการ
และ
ผังเมือง

2

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
15,000,000
-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
30,000,000

43,000,000

-

435,500,000

200,613,000 125,000,000 125,000,000

-

450,613,000

-

-

45,000,000

-

41,000,000

45,000,000

78,000,000

-

-

-

-

78,000,000

28,000,000

-

-

-

-

28,000,000

๑๖๙

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 2.2 วางและจัดทา
2
2
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 2.3 วางและจัดทา
2
2
ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาการผลิต 1. จังหวัด
2
แรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือเพื่อรองรับ
2.
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
กระทรวง/
กรม
- กิจกรรมหลัก 3.1 พัฒนาทักษะ
ฝีมือให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

1

2

2

2

- กิจกรรมหลัก ๓.๒ เตรียมความพร้อม
แก่กาลังแรงงาน

2

4

- กิจกรรมหลัก 3.3 การบูรณาการ
เพื่อยกระดับเมืองแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์ประสานงานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

2

2

หน่วยด้าเนินการ
กรมโยธาธิการ
ผังเมือง

และ

พ.ศ.
2561
22,000,000

กรมโยธาธิการ
ผังเมือง

และ

28,000,000

1. สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
2. สานักงานจัดหางาน
จังหวัด
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
สานักงานจัดหางาน
จังหวัด

1,815,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

1,765,000
50,000
-

๑๗๐

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

114,815,000 544,325,000 546,090,000

-

-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
22,000,000

-

28,000,000

429,560,000 1,636,605,000

1,765,000

-

3,530,000

-

5,295,000

1,765,000

1,765,000

1,765,000

50,000

60,000

60,000

113,000,000 113,000,000 113,000,000

60,000
-

280,000
339,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.4 ทักษะที่พึง
2
2
ประสงค์ในการทางานรองรับการเติบโต
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกตะวันออก
- กิจกรรมหลัก 3.5 การพัฒนาการ
2
2
ทางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรูด้ ้านอุตสาหกรรมใหม่ และมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ
การปฏิบัตจิ ากสถานประกอบการจริง
หรือสถานการณ์จาลอง
- กิจกรรมหลัก 3.6 การพัฒนา
2
2
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้
เทคโนโลยี ด้วยการศึกษาเชิง
ประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่
- กิจกรรมหลัก 3.7 การพัฒนา
2
2
หลักสูตรเทียบโอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสถานประกอบการในพื้นที่ EEC
- กิจกรรมหลัก 3.8 การพัฒนา
2
2
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC
School) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนทางด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพใน
10 อุตสาหกรรม

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
21,000,000 21,000,000

พ.ศ.
2565
21,000,000

พ.ศ. 25612565
63,000,000

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

-

-

24,000,000

24,000,000

24,000,000

72,000,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

-

-

12,000,000

12,000,000

12,000,000

36,000,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

-

-

45,000,000

45,000,000

45,000,000 135,000,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

-

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

๑๗๑

45,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.9 ศูนย์บ่มเพาะ
2
2
นวัตกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน
ในสถานประกอบการสู่ความเป็นเลิศ
4. โครงการที่ 4โครงการเพิ่มขีด
จังหวัด
2
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs
- กิจกรรมหลัก 4.1 ยกระดับมาตรฐาน
1
และสร้างนวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรมของ
SMEs ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้
อย่างยั่งยืน
- กิจกรรมหลัก 4.2 ยกระดับ
1
อุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเพื่อการลด
ต้นทุนและเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0
- กิจกรรมหลัก 4.3 พัฒนา
๑
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
5. โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระทรวง/
และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้
กรม
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมหลัก 5.1 การสร้างและ
2
พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม

2

หน่วยด้าเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์
1. สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
312,500,000 312,500,000

3,100,000

-

10,250,000

3,100,000

-

พ.ศ.
พ.ศ. 25612565
2565
312,500,000 937,500,000

10,250,000

10,250,000

33,850,000

5,050,000

5,050,000

5,050,000

18,250,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,600,000

2

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

-

-

2

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

434,000

285,500

18,785,500

1,785,500

1,785,500

37,076,000

5

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

110,000

85,500

85,500

85,500

85,500

452,000

๑๗๒

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 5.2 ส่งเสริมและ
2
5
พัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว
- กิจกรรมหลัก 5.3 บริหารจัดการ
2
5
ลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.4 ฐานข้อมูลด้าน
2
5
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงานใน
เขตฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาองค์
2
5
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงงาน
- กิจกรรมหลัก 5.6 ฝึกอบรมการ
2
5
จัดการกากอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังการ
ลักลอบทิ้ง
- กิจกรรมหลัก 5.7 ศึกษาความ
2
5
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการผลิต
ไฟฟ้าความร้อนจากขยะชุมชนและกาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภอ แปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.8 ตรวจประเมิน
2
5
และป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยด้าเนินการ
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

พ.ศ.
2561
154,000

พ.ศ.
2562
60,000

170,000

140,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
60,000
60,000
140,000

140,000

-

พ.ศ.
2565
60,000

พ.ศ. 25612565
394,000

140,000

730,000

-

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

8,000,000

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

2,000,000

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

-

-

5,000,000

๑๗๓

-

5,000,000

-

5,000,000

8,000,000

2,000,000

15,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
6. โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาด้าน
จังหวัด
1. สานักงานจังหวัด
การตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย
2. สานักงานพาณิชย์
จังหวัด
- กิจกรรมหลัก 6.1ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
1
2
สานักงานจังหวัด
รู้ รับ รุกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 6.1 สร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้า

1

2

สานักงานพาณิชย์
จังหวัด

- กิจกรรมหลัก 6.2 สร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้า

1

2

- กิจกรรมหลัก 6.3 พัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับไปสู่การเป็น
Startup Model

1

2

- กิจกรรมหลัก 6.4 สร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้าสินค้าและผลิตภัณฑ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดและสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
1. สานักงานพาณิชย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3. สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
10,730,000

พ.ศ.
2562
6,100,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,362,400
6,462,400

พ.ศ.
2565
6,462,400

พ.ศ. 25612565
33,117,200

6,500,000

-

-

-

-

6,500,000

4,230,000

-

-

-

-

4,230,000

-

-

-

6,100,000

-

6,100,000

-

-

-

-

๑๗๔

3,362,400

-

3,362,400

3,362,400

10,087,200

3,100,000

3,100,000

6,200,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสร้างจิตสานึกด้านการท่องเที่ยวสาหรับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และ
2. กระทรวง/
ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
กรม
3. องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยด้าเนินการ
1. สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
2. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริ
4. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
5. แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา
6. แขวงทางหลวง
ฉะเชิงเทรา
7. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
8. กองพลทหารราบที่
11
9. อาเภอบางปะกง

พ.ศ.
2561
5,278,600

๑๗๕

พ.ศ.
2562
55,470,500

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
27,032,400 63,243,400

พ.ศ.
2565
39,833,400

พ.ศ. 25612565
190,858,300

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.

- กิจกรรมหลัก 1.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่ชุมชน
- กิจกรรมหลัก 1.2 ท่องเที่ยวตาม
รอยเท้าพ่อ

1

4

1

5

- กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาศักยภาพ
สินค้าชุมชน

1

- กิจกรรมหลัก 1.4 ศูนย์การเรียนรู้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตาบล
เขาดินอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.5 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววัดคงคาราม (บน) หมู่ที่ 2 ตาบล
บางปะกงอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.6 พัฒนาบริการ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตาบลเสม็ดใต้
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยด้าเนินการ
10. อาเภอบางคล้า
11. อาเภอคลองเขื่อน
12. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และสานักงาน
จังหวัด

พ.ศ.
2561

1,278,600

พ.ศ.
2562

2,109,600

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

-

-

-

2

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
อาเภอบางน้าเปรีย้ ว

-

-

1

5

อาเภอบางปะกง

-

-

-

1

5

อาเภอบางปะกง

-

-

1

5

อาเภอบางคล้า

-

-

๑๗๖

-

1,333,400

1,333,400

พ.ศ. 25612565

6,055,000

-

7,430,000

-

2,955,000

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

3,500,000

-

3,500,000

2,955,000

7,430,000

พ.ศ.
2565

-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.7 ปรับปรุงตลาด
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
นัดชุมชน หมู่ที่ 2 ตาบลคลองเขื่อน
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.8 จัดทาป้ายแนะนา
1
2
สานักงานการท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
- กิจกรรมหลัก 1.9 ก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
พระพิฆเนศคลองเขื่อน ตาบลบางตลาด
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.10 ก่อสร้าง
ทางจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.11 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคกลางเพื่อการท่องเที่ยว
- กิจกรรมหลัก 1.12 ก่อสร้างลาน
จอดรถบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตลาดบ้าน
ใหม่ร้อยปี อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.13 ประดับไฟ
ตกแต่งส่องสว่างในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(ศาลาว่าการมณฑลปราจีนบุรี) ตาบล

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
2,162,400
-

480,000

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
2,162,400

-

480,000

2
(กรมการ
ท่องเที่ยว)

2

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

-

3,483,600

-

-

-

3,483,600

2
(กรมทาง
หลวงชนบท)
2
(สานักงาน
ปลัดบัญชี
กองทัพบก)
3

2

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

24,800,000

-

-

-

24,800,000

5

กองพลทหารราบที่ 11

-

15,100,000

-

-

-

15,100,000

2

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

4,000,000

-

-

-

-

4,000,000

3

6

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

-

-

-

-

2,000,000

๑๗๗

2,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
หน้าเมือง อาเภอเมืองฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.14 พัฒนา
3
2
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอาเภอบางน้า
เปรี้ยว ตาบลดอนเกาะกาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.15 พัฒนา
3
2
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตลาดโบราณ
นครเนื่องเขต ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.16 ขยายผิวถนน
1
2
จราจรถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ฉช. 4050
แยก ทล.3200เชื่อม ทล.3481 อาเภอ
เมือง,คลองเขื่อน,บางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.17 งานฉะเชิงเทรา
1
2
Expo 2020 สินค้าชุมชน และของดี 4
ภาค
- กิจกรรมหลัก 1.18 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเมืองแปดริ้ว

1

2

- กิจกรรมหลัก 1.19 เทศกาล
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ของดีวิถึชุมชน

1

2

หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565

เทศบาลตาบล
ดอนเกาะกา

-

6,053,600

-

-

-

6,053,600

เทศบาลตาบลนครเนื่อง
เขต

-

3,923,700

-

-

-

3,923,700

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

28,000,000

-

28,000,000

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

-

-

15,000,000

15,000,000

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

-

-

-

-

๑๗๘

3,500,000
-

3,500,000
-

15,000,000

45,000,000

3,500,000

10,500,000

20,000,000

20,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก ๑.๒๐ ส่งเสริมการ
๑
๒
1. สานักงานวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัตศิ าสตร์
จังหวัด
2. สานักงานจังหวัด
3. ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
2. โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างขีด 1. จังหวัด
สานักงานการท่องเที่ยว
ความสามารถของผู้ประกอบการด้านการ 2. กระทรวง/
และกีฬาจังหวัด
ท่องเที่ยว และสร้างจิตสานึกด้านการ
กรม
ท่องเที่ยวสาหรับประชาชน
- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาสินค้าและ
1
2
สานักงานการท่องเที่ยว
บริการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่
และกีฬาจังหวัด
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
- กิจกรรมหลัก 2.2 ยกระดับ
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสามารถของผู้ประกอบการด้าน
ราชนครินทร์
การท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและบริการ
- กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาเส้นทาง
2
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สายวัฒนธรรม 8 อัตลักษณ์เมืองแปดริ้ว
ราชนครินทร์
3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการ
1. จังหวัด
สานักงานการท่องเที่ยว
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. กระทรวง/
และกีฬาจังหวัด
อย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม
กรม
- กิจกรรมหลัก 3.1 ส่งเสริมและ
2
2
สานักงานการท่องเที่ยว
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัด (สป กก)
และกีฬาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

-

-

1,415,000

2,000,000

-

2,800,000

2,000,000

-

-

3,000,000

-

-

1,๘00,000

1,๘00,000

1,๘00,000

๕,๔00,000

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

250,000

30,000

2,200,000

2,900,000

2,900,000

7,580,000

250,000

30,000

200,000

200,000

200,000

880,000

๑๗๙

-

5,800,000

พ.ศ.
2565
-

2,800,000

พ.ศ. 25612565
1,415,000

13,400,000

5,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.2 ติดตั้งกล้องวงจร
1
1
ปิดทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววัดสมาน
รัตนาราม เพื่อรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว
- กิจกรรมหลัก 7.๑ จัดเก็บและ
๑
๓
พัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริหารท่องเที่ยว
ฉะเชิงเทรา 4.0
4. โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้าง
1. จังหวัด
ภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดการ
2. กระทรวง/
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
กรม

- กิจกรรมหลัก 4.1 ส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยวชุมชน
- กิจกรรมหลัก 4.2 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.3 พัฒนาสื่อข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด
2 มิติ (QR Code)
- กิจกรรมหลัก 4.4 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนลุ่มแม่น้าบางปะกง

หน่วยด้าเนินการ
ตารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สานักงานจังหวัด

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

1. สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
2. สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
3. ตารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด

28,000,000

4,352,000

15,000,000

1,000,000

8,000,000

3,352,000

5,000,000

1

2

1

2

1

2

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

1

2

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

๑๘๐

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
700,000

พ.ศ.
2565
-

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

6,๐๐๐,๐๐๐

6,169,000

6,169,000

6,169,000

50,859,000

4,000,000

-

-

-

2,169,000

4,000,000
2,169,000

4,000,000
2,169,000

พ.ศ. 25612565
700,000

16,000,000
23,352,000
5,000,000
6,507,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ให้มีคุณ
ภาพ ปลอดภัยสูง
ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้มีความน่าสนใจและความหลากหลายสู่ตลาดโลก
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
1. โครงการที่ 1โครงการพัฒนา
1. จังหวัด
1. กรมชลประทาน
โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับภาค
2. กระทรวง/
2. กรมทรัพยากรน้าบาดาล
เกษตรกรรม
กรม
3. โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา
4. โครงการส่งน้าและบารุง
รักษาพระองค์ไชยานุชิต
5. อาเภอสนามชัยเขต
6. อาเภอคลองเขื่อน
7. อาเภอบางคล้า
8. อาเภอราชสาส์น
9. อาเภอบางน้าเปรีย้ ว
- กิจกรรมหลัก 1.๑ ก่อสร้างถนน
1
2
แขวงทางหลวงชนบท
สายแยกหมู่ 15 เชื่อม หมู่ 6 ตาบลคลอง
ฉะเชิงเทรา
ตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561
-

-

๑๘๑

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
2564
19,500,000 100,571,300 5,000,000

-

6,800,000

-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
125,071,300

-

6,800,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.๒ ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอสนามชัยเขต
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ชาป่างาม - อ่างระบม หมู่ที่ 8 ตาบล
ท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.๓ ซ่อมสร้างถนน
1
2
อาเภอสนามชัยเขต
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
โพนงาม - สวนป่า ช่วงสี่แยกท่าซุง สี่แยกแปลงห้า หมู่ที่ 3 - 11 ตาบล
ลาดกระทิง ตาบลลาดกระทิง อาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.4 ซ่อมสร้างผิว
1
2
อาเภอสนามชัยเขต
จราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายสุ่งเจริญ - อ่างเตย หมู่ที่ 9
ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.5 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
คอนกรีตสายตาแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบล
ก้อนแก้ว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.6 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านนายทองพูล ดอกไม้ไหว หมู่ที่ 3
ตาบลบางโรง อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,250,000
-

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

8,061,700

-

-

8,061,700

-

-

3,900,000

-

-

3,900,000

-

-

3,๔๖๗,๐00

-

-

3,๔๖๗,๐00

-

-

๑.๖๕๘,๐๐๐

-

-

๑.๖๕๘,๐๐๐

๑๘๒

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
3,250,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.7 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเสื่อม
ป้อมถาวร หมู่ที่ 3 ตาบลก้อนแก้ว อาเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.8 ปรับปรุง
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายดอนถ่อน หมู่ที่ 2
ตาบลบางโรง อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.9 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอคลองเขื่อน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 –
หมู่ 1 ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.10 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอบางคล้า
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคู้บางแตน
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ตาบลบางกระเจ็ด อาเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.11 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอบางคล้า
คอนกรีตสายจากถนน 304 ถึงถนน
เจริญปัญญางาม หมู่ที่ 4 ตาบลเสม็ดใต้
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.12 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอราชสาส์น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน
หนองใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 1 หมู่ที่
10 ตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,316,000
-

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

525,000

-

-

525,000

-

-

3,129,500

-

-

3,129,500

-

-

3,160,000

-

-

3,160,000

-

-

3,9๔๙,๖00

-

-

3,9๔๙,๖00

-

-

3,516,500

-

-

3,516,500

๑๘๓

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
3,316,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.13 ปรับปรุงผิว
1
2
อาเภอราชสาส์น
จราจรถนนลาดยาง สายกกสับนอก กกสับใน หมู่ที่ 3, 4 ตาบลเมืองใหม่
อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.14 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองชวดตาสีหมู่ที่ 10 ตาบล
โพรงอากาศ อาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.15 ก่อสร้างถนน
1
2
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
คอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามคลองสิบห้า
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 13 (ทางเข้าศูนย์
กศน.) ตาบลบึงน้ารักษ์ อาเภอบางน้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.16 ปรับปรุงถนน
1
2
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลอง 21 (ฝั่งใต้ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่
5,6 ตาบลดอนเกาะกา อาเภอบางน้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.17 ก่อสร้างอาคาร
๑
2
โครงการชลประทาน
บังคับน้าบ้านคลองตะเคียน
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.18 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้าลาพระเพลิงใหญ่และการ
ขุดลอก

๑

2

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,981,000
-

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

9,780,000

-

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

12,500,000

โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา

๑๘๔

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
3,981,000

-

-

9,780,000

830,000

-

-

830,000

9,747,000

-

-

9,747,000

-

-

5,000,000

-

12,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.19 ก่อสร้างอาคาร
๑
2
บังคับน้าบ้านไร่แผ่นดินทอง
(พระราชดาริ)
- กิจกรรมหลัก 1.20 อาคารอัดน้า
๒
2
คลองคุ้มราตรีและการขุดลอก (ย้ายมา
จากงานพระราชดาริงานป่ารอต่อ 5
จังหวัด)
- กิจกรรมหลัก 1.21 ก่อสร้างอาคาร
๑
2
บังคับน้าบ้านวังซุง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
- กิจกรรมหลัก 1.22 ปรับปรุงประตู
๑
2
ระบายน้ากึ่งถาวร บางขนากตอกระทุ่ม
กม.9+200
2. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาการ
1. จังหวัด
ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 2. กระทรวง/
สูง และได้มาตรฐาน สากล
กรม

หน่วยด้าเนินการ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
5,000,000

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

กรมชลประทาน

-

7,000,000

-

-

โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา

-

7,500,000

-

-

-

19,000,000

-

โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาพระองค์ไชยานุ
ชิต
1. สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
2. สานักงานเกษตรจังหวัด
3. สานักงานประมงจังหวัด
4. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
5. สานักงานสภาเกษตร
จังหวัด
6. สถานีพัฒนาที่ดนิ
ฉะเชิงเทรา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
8. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

12,368,200 7,486,000 638,546,500

๑๘๕

638,546,500

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
5,000,000

-

7,000,000

-

7,500,000
19,000,000

637,846,500 1,934,793,700

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ

- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
แหล่ง
ชาติ
งปม.

1

2

หน่วยด้าเนินการ
9. คลินิกเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
10. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
11. ศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยา ศาสตร์
ประจาภูมภิ าค ภาคตะวันออก
1.สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
2. สานักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3. สานักงานประมงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
5. สถานีพัฒนาที่ดนิ
ฉะเชิงเทรา
6. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
7. สานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. ศูนย์เทคโนโลยีไมโคร
อิเล็คทรอนิกส์/Nectec/
สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

พ.ศ.
2561

6,368,200

๑๘๖

พ.ศ.
2562

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

6,286,000 14,546,500

14,546,500

พ.ศ.
2565

14,546,500

พ.ศ. 25612565

56,293,700

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาการเลี้ยง
1
2
สัตว์น้าในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม : การ
เลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้าจืดที่มีคณ
ุ ค่า
ทางเศรษฐกิจในบ่อดิน
- กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาศักยภาพ
1
2
การผลิตปศุสัตว์ที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
สู่ผู้บริโภค
- กิจกรรมหลัก 2.4 เพิ่มศักยภาพ
2
2
เพื่อยกระดับเกษตรกรให้สามารถผลิต
ผักปลอดภัยสู่การเป็นต้นแบบการ
จัดการผลิตพืชผักปลอดภัยสูง
- กิจกรรมหลัก 2.5 แปลงสาธิตการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุน
การปลูกผักปลอดภัยสูง

2

2

- กิจกรรมหลัก 2.6 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษโดย
การใช้
ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง

2

5

- กิจกรรมหลัก 2.7 การใช้งานระบบ
บริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
(GISgro)

2

5

หน่วยด้าเนินการ
สานักงานประมงจังหวัด

พ.ศ.
2561
3,000,000

พ.ศ.
2562
-

สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด

3,000,000

-

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
2. ศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจา
ภูมิภาคภาคตะวันออก
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. ศูนย์ประสานงานกระทรวง
วิทยาศาสตร์ ประจาภูมภิ าคภาค
ตะวันออก
1. คลินิกเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
2. ศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจา
ภูมิภาคภาคตะวันออก
1. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
2. ศูนย์ประสานงานกระทรวง
วิทยาศาสตร์ ประจาภูมภิ าคภาค
ตะวันออก

๑๘๗

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
3,000,000

-

3,000,000

-

500,000

500,000

500,000

-

1,500,000

-

200,000

200,000

200,000

-

600,000

-

300,000

-

-

-

300,000

-

200,000

-

-

-

200,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 2.8 ศูนย์เครือข่าย
2
2
ทดสอบมาตรฐานเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยของภาคตะวันออกรองรับการ
เติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
- กิจกรรมหลัก 2.9 ศูนย์บ่มเพาะ
2
2
ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาเกษตรและ
อาหารแปรรูปสู่การยกระดับสินค้า
เกษตร พรีเมี่ยม รองรับการเติบโตของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมและ 1. จังหวัด
พัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 2. กระทรวง/
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
กรม
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยด้าเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

1. สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
2.. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
3. สถานีพัฒนาที่ดนิ
ฉะเชิงเทรา
4. สานักงานเกษตรจังหวัด
5. สานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ฉะเชิงเทรา
6. ศูนย์วิจยั ข้าวฉะเชิงเทรา
7. .ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
8. สานักงานสหกรณ์จังหวัด
9. อาเภอทุกอาเภอ

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
302,300,000 302,300,000

พ.ศ.
2565
302,300,000

321,000,000

321,000,000

321,000,000

พ.ศ. 25612565
906,900,000

963,000,000

8,618,000 5,756,300

๑๘๘

8,415,000

31,046,400

16,926,000

70,761,700

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.1ส่งเสริมและ
1
2
1. สานักงานเกษตรและ
พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มี
สหกรณ์จังหวัด
ความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญา
2. สานักงานเกษตรจังหวัด
เศรษฐกิจพอเพียง
ฉะเชิงเทรา
3. สานักงานประมงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
4.. สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
5.. ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
6. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
- กิจกรรมหลัก 3.2 “5 ประสาน”
2
2
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
การเกษตรและเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน
- กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2

2

- กิจกรรมหลัก 3.4 ส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน
2. สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พ.ศ.
2561
4,118,000

พ.ศ.
2565
10,000,000

พ.ศ. 25612565
28,681,200

-

-

-

-

1,800,000

1,800,000

-

-

-

-

126,000

126,000

2,000,000

๑๘๙

พ.ศ.
2562
4,641,200

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
4,961,000
4,961,000

897,300

1,000,000

1,000,000

-

4,897,300

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.5 ขยายผลหมู่บ้าน
1
5
เศรษฐกิจพอเพียงรอบพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- กิจกรรมหลัก 3.6 การพัฒนา
1
5
หมู่บ้านมั่งมี ศรีสุข ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมหลัก 3.7 ขยายผลหมู่บ้าน
1
5
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
- กิจกรรมหลัก 3.8 ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
อาเภอแปลงยาว
- กิจกรรมหลัก 3.9 ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
อาเภอบางปะกง
- กิจกรรมหลัก 3.10 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอราชสาส์น
- กิจกรรมหลัก 3.11 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอคลองเขื่อน
- กิจกรรมหลัก 3.12 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอบ้านโพธิ์

หน่วยด้าเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

-

10,000,000

2,500,000

-

-

2,500,000

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
2,454,000
2,500,000

พ.ศ.
2565
2,500,000
2,500,000

พ.ศ. 25612565
7,454,000
10,000,000
7,500,000

2

5

อาเภอแปลงยาว

-

-

-

85,400

-

85,400

1

5

อาเภอบางปะกง

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

1

5

อาเภอราชสาส์น

-

-

-

500,000

-

500,000

1

5

อาเภอคลองเขื่อน

-

-

-

-

1,000,000

1

5

อาเภอบ้านโพธิ์

-

-

-

-

1,000,000

๑๙๐

1,000,000
1,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.13 ขยายผล
1
5
อาเภอท่าตะเกียบ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
(องค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชดาริอาเภอท่าตะเกียบ
คลองตะเกรา)
- กิจกรรมหลัก 3.14 ขยายผล
1
5
อาเภอสนามชัยเขต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอสนามชัยเขต
- กิจกรรมหลัก 3.15 ขยายผล
1
5
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 3.16 ขยายผล
1
5
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอบางน้าเปรี้ยว
- กิจกรรมหลัก 3.17 ขยายผล
1
5
อาเภอพนมสารคาม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริอาเภอพนมสารคาม
- กิจกรรมหลัก 3.18 สร้างจิตสานึก
1
5
สานักงานเกษตรจังหวัด
ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลมะม่วงขายตึก
ให้เกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 3.19 ส่งเสริม
1
2
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการเลี้ยง
แพะ
- กิจกรรมหลัก 3.20 เพิ่มศักยภาพ
1
2
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
การผลิตโคเนื้อจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
1,000,000

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

-

-

-

500,000

-

500,000

-

-

-

500,000

-

500,000

-

-

-

500,000

-

500,000

-

217,800

-

๑๙๑

217,800

-

-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
1,000,000

-

-

-

980,700

-

980,700

-

-

-

2,019,300

-

2,019,300

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
ชาติ
งปม.
4. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาการ
1. จังหวัด
แปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิต
2. กระทรวง/
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP
กรม
- กิจกรรมหลัก 4.1 พัฒนาและ
1
2
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สู่
นวัตกรรม
- กิจกรรมหลัก 4.2 วิจัย พัฒนา
2
2
โดยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรและอาหารจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
5. โครงการที่ 5โครงการเสริมสร้าง
จังหวัด
ภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
- กิจกรรมหลัก 5.1 เพิ่มช่องทาง
1
2
การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
- กิจกรรมหลัก 5.2 จาหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยและของดีเมืองแปดริ้ว

1

2

หน่วยด้าเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พ.ศ.
2561
5,000,000

พ.ศ.
2562
-

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

5,000,000

-

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
18,000,000 23,000,000

พ.ศ.
2565
23,000,000

พ.ศ. 25612565
69,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

54,000,000

1. สานักงานเกษตรจังหวัด
2. สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

3,500,000 1,992,800

-

2,500,000

2,500,000

10,492,800

2,000,000

-

-

2,500,000

2,500,000

7,000,000

สานักงานเกษตรจังหวัด

1,500,000

1,992,800

-

๑๙๒

-

-

3,492,800

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทังเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
1. โครงการที่ 1โครงการเพิ่มคุณภาพ
จังหวัด
1. สานักงานศึกษาธิการ
การศึกษา
จังหวัด
2. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
3. สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
4. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
6. อาเภอบางปะกง
- กิจกรรมหลัก 1.1 การพัฒนาบุคลากรใน
1
2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
นครินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.2 เสริมสร้างศักยภาพ
1
4
สานักงานพัฒนาสังคมและ
และการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.3 ฝึกทักษะด้านอาชีพ

1

3

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
5,150,000 9,352,000

พ.ศ.
2561
2,300,000

พ.ศ.
2562
-

-

-

-

-

-

๕,150,000

๕,150,000

-

-

-

2,300,000

๑๙๓

500,000

พ.ศ.
2565
5,650,000

พ.ศ. 25612565
22,452,000

500,000

1,000,000

๕,150,000 ๑5,450,000

-

2,300,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
และการมีงานทา
- กิจกรรมหลัก 1.4 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดแสมขาว หมู่ที่ 3ตาบลสองคลอง อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.5 เพิ่มคุณภาพการ
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รองรับ EEC
- กิจกรรมหลัก 1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
การมีงานทาจากสถานศึกษาสู่ชุมชน
2. โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มคุณภาพงาน
สาธารณสุข

หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565

1

2

อาเภอบางปะกง

-

-

-

1,652,000

-

1,652,000

1

2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

-

-

-

750,000

-

750,000

1

2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

-

-

-

1,300,000

-

1,300,000

1. จังหวัด
2.
กระทรวง/
กรม
1

4

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2,300,000

-

-

-

-

2,300,000

1

4

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2,979,000

-

-

-

-

2,979,000

- กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพ

2

4

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

17,283,530 17,283,530 18,100,000

18,100,00
0

18,100,000

88,867,060

- กิจกรรมหลัก 2.4 ส่งเสริมสุขภาพ

2

4

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

4,060,000

4,500,000

4,500,000

21,620,000

- กิจกรรมหลัก 2.1 ค่ายครอบครัวห่วงใย
ร่วมแก้ไขเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า
(Smart kid)
- กิจกรรมหลัก 2.2 ขยายเครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุต้นแบบระดับตาบล (Smart Aging)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

26,622,530 21,343,530 22,600,000

22,600,000

115,766,060

22,600,000

๑๙๔

4,060,000

4,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
ประชากรทุกกลุม่ วัย และการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค และการคุม้ ครองผู้บริโภค
3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
จังหวัด
1. สานักงานการท่องเที่ยว
การกีฬา และนันทนาการ
และกีฬาจังหวัด
2. สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
3. อาเภอแปลงยาว
- กิจกรรมหลัก 3.1 เสริมสร้างระเบียบ
1
3
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
วินัยและการเคารพกฎกติกาของสังคมผ่าน
กระบวนการการกีฬา สูเ่ ยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมหลัก 3.2 สนับสนุนการกีฬาและ
1
3
สานักงานการท่องเที่ยวและ
นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน
กีฬาจังหวัด
มีสุขภาพที่ดี จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

1,000,000

-

1,000,000

-

-

1,469,100

11,656,300

469,100

469,100

469,100

1,407,300

1,000,000

3,000,000

1,000,000

-

1,419,000

2

อาเภอแปลงยาว

-

-

- กิจกรรมหลัก 3.4 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุต
ซอล บริเวณด้านหน้าสานักงานเทศบาลตาบล
บางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

2

อาเภอบางปะกง

-

-

พ.ศ. 25612565

2,888,100

-

1

พ.ศ.
2565

5,830,000

-

- กิจกรรมหลัก 3.3 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่
9ตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๑๙๕

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

5,830,000

-

-

1,419,000

5,830,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
4. โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จังหวัด
1. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และค่านิยมความเป็นไทย
2. สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
3. กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด
4. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
- กิจกรรมหลัก 4.1เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมไทยสู่สังคมเป็นสุข

1

2

- กิจกรรมหลัก 4.2 พัฒนาเยาวชน เพื่อสังคม
เป็นสุข

1

2

- กิจกรรมหลัก 4.3 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผูเ้ รียนทุกระดับเพื่อสังคมน่าอยู่
"คนดีศรีโสธร"
5. โครงการที่ 5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1

2

1. จังหวัด
2.
กระทรวง/
กรม

1. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
2. สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด

พ.ศ.
2561
1,485,600

1,485,600

-

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-

1. กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด
2. ที่ทาการปกครองจังหวัด
3. สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
4. แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

1,274,000

๑๙๖

พ.ศ.
2562
740,000

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
492,500 1,620,900

พ.ศ.
2565
1,620,900

พ.ศ. 25612565
5,959,900

-

328,4๐๐

328,4๐๐

2,142,400

-

800,000

800,000

2,340,000

492,500

492,500

492,500

1,477,500

4,548,360 48,984,960

20,322,66
0

14,790,760

89,920,740

740,000
-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.

- กิจกรรมหลัก 5.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.2 ชุมชนคนพ้นภัย

หน่วยด้าเนินการ
5. ตารวจภุธรจังหวัด
6.สานักงานขนส่งจังหวัด
7. สานักงานยุติรรมจังหวัด
8. สานักงานจังหวัด
กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

-

2,456,400

3,500,000

พ.ศ. 25612565

3,500,000

12,956,400

1

2

1

1

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

594,000

-

-

-

-

594,000

- กิจกรรมหลัก 5.3 บูรณาการเครือข่าย
ด้านการป้องกันภัยจากสารเคมีและ วัตถุ
อันตราย
- กิจกรรมหลัก 5.4 ถนนต้นแบบแห่ง
ความปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

1

1

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

300,000

-

-

-

-

300,000

1

1

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

380,000

-

-

-

-

380,000

- กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาและยกระดับ
ด้านการอานวยความปลอดภัยทางถนน ใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.6 เสริมสร้างทักษะการ
เอาตัวรอดให้กับเยาวชนในสถานการณ์วิกฤต
ด้านสาธารณภัย
- กิจกรรมหลัก 5.7 การเสริมสร้างทักษะ
การป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนและการ
ป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1

1

1

4

1

4

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

๑๙๗

3,500,000

พ.ศ.
2565

-

-

300,000

300,000

300,000

900,000

-

-

1,320,000

1,320,000

1,320,000

3,960,000

-

-

-

899,800

899,800

1,799,600

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 5.8 พัฒนาศักยภาพกลไก
1
4
สานักงานพัฒนาสังคมและ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.9 การเตรียมความพร้อม
1
4
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ของครอบครัวในจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับเขต
ความมั่นคงของมนุษย์
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.10 พัฒนาระบบ
1
4
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ความมั่นคงของมนุษย์
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนที่ทางสังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(Social Map)
สานักงานพัฒนาสังคมและ
- กิจกรรมหลัก 5.11 Paedriew Social
1
4
ความมั่นคงของมนุษย์
Expo 2021 งานมหกรรมแสดงผลงานด้านการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.12 รณรงค์ป้องกันและ
1
4
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ฉะเชิงเทรา
ONE มุ่งสู่ Thailand 4.0
- กิจกรรมหลัก 5.13 พัฒนาระบบ
1
1
กองอานวยการรักษาความ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
มั่นคงภายในจังหวัด
เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.14 จัดตั้งศูนย์ควบคุม
1
1
ตารวจภูธรจังหวัด
และสั่งการจราจรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

๑๙๘

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
500,000
500,000

พ.ศ.
2565
500,000

พ.ศ. 25612565
1,500,000

365,000

365,000

1,095,000

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

-

-

-

-

-

2,031,900

-

2,031,900

-

-

-

1,500,000

-

1,500,000

-

-

-

2,000,000

-

2,000,000

-

-

5,000,000

-

-

๙,500,000

365,000

5,000,000

-

5,000,000

-

15,000,000

๙,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 5.15 พัฒนาและขยาย
1
1
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เครือข่ายด้านการข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.16 การสร้างการรับรู้
1
4
สานักงานยุติธรรมจังหวัด
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.17 สานใจไทยสู่ใจใต้
1
1
ที่ทาการปกครองจังหวัด
- กิจกรรมหลัก 5.18 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร หมู่ 10 ตาบลท่า
ตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.19 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร หมู่ 6 ตาบลท่าตะเกียบ
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.20 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร หมู่ 16 ตาบลท่า
ตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.21 เพิ่มประสิทธิภาพ
การจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บน
ถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 5.22 รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
223,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
223,000
223,000

พ.ศ.
2565
223,000

พ.ศ. 25612565
892,000

558,000

558,000

558,000

1,674,000

256,000

256,000

512,000

-

-

-

-

-

1

4

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

1,950,000

-

-

1,950,000

1

4

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

1,950,000

-

-

1,950,000

1

4

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

1,950,000

-

-

1,950,000

1

4

แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

2

1

สานักงานขนส่งจังหวัด

-

1,416,000

1,416,000

1,416,000

๑๙๙

1,416,000

5,664,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
งปม.
- กิจกรรมหลัก 5.23 นักเรียนรุ่นใหม่มี
2
4
สานักงานขนส่งจังหวัด
ใบขับขี่
- กิจกรรมหลัก 5.24 สนามจราจรเยาวชน
เสริมสร้างจิตสานึกความปลอดภัย

2

พ.ศ.
2562
84,400

-

368,560

368,560

1

สานักงานขนส่งจังหวัด

840,000

6,190,000

1

1

1. มรภ.ราชนครินทร์
2, กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด
3. ที่ทาการปกครองจังหวัด
มรภ.ราชนครินทร์

150,000

-

1

1

690,000

1

1

กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด
ที่ทาการปกครองจังหวัด

1

1

1

4

6. โครงการที่ 6โครงการเสริมสร้างความ
จังหวัด
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมหลัก 6.1 พัฒนาศักยภาพชุมชน
และส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 6.2 หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง 12 หมู่บ้าน
- กิจกรรมหลัก 6.3 ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 6.4 ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อความมั่นคง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 6.5 อบรมพัฒนาแกนนา
ร่วมใจพัฒนายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
เป็นสุข

พ.ศ.
2561
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
84,400
84,400

พ.ศ.
2565
84,400

พ.ศ. 25612565
337,600

368,560

368,560

1,474,240

9,618,400 10,308,400

10,308,400

37,265,200

-

-

-

690,000

-

690,000

-

4,677,200

3,638,800

3,638,800

3,638,800

15,593,600

ที่ทาการปกครองจังหวัด

-

822,800

1,339,800

1,339,800

1,339,800

4,842,200

ที่ทาการปกครองจังหวัด

-

4,639,800

4,639,800

4,639,800

13,919,400

๒๐๐

-

690,000

150,000
2,760,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ
งปม.
7. โครงการที่ 7โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. จังหวัด
และสวัสดิการสังคมของประชาชน
2.
กระทรวง/
กรม
- กิจกรรมหลัก 7.1 ขยายโอกาสการมีงาน
2
4
ทาให้ผู้สูงอายุ
- กิจกรรมหลัก 7.2 การพัฒนาจังหวัด
1
4
ฉะเชิงเทรา Smart City

หน่วยด้าเนินการ
1. สานักงานจังหวัด
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัด

พ.ศ.
2561
69,200

พ.ศ.
2562
66,400

69,200

66,400

สานักงานจังหวัด

-

๒๐๑

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
5,075,000
75,000

75,000
5,000,000

75,000
-

พ.ศ.
2565
75,000

พ.ศ. 25612565
5,360,600

75,000

360,600

-

-

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
1. โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์และ
1. จังหวัด
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. กระทรวง/
กรม

- กิจกรรมหลัก 1.1 พลิกฟื้นผืนป่าสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ตรวจยึดและพื้นที่
เสื่อมโทรม

1

ยุทธศาสตร์
ชาติ

5

หน่วยด้าเนินการ
1. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. สานักจัดการป่าไม้ที่
9 (ปราจีนบุรี)
3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤๅไน
4. สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 (กรมควบคุม
มลพิษ)
5.คลินิกเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
1. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. สานักจัดการป่าไม้ที่
(ปราจีนบุรี)

พ.ศ.
2561
37,172,000

พ.ศ.
2562
63,222,400

1,950,000

-

๒๐๒

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
42,441,300 56,484,000

-

-

พ.ศ.
พ.ศ. 25612565
2565
39,354,000 238,673,700

-

1,950,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.2 อนุรักษ์ปอ้ งกัน
1
ช้างป่า
- กิจกรรมหลัก 1.3 สร้างแกนนา
อาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ใน
เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.4 วิจัยและถ่ายทอด
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากคลืน่ ความถี่
เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า
- กิจกรรมหลัก 1.5 วิจัยและถ่ายทอด
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากคลืน่ ความถี่
เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า
- กิจกรรมหลัก 1.6 พัฒนาแหล่งน้า
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้า ของพื้นที่
ป่าต้นน้า
- กิจกรรมหลัก 1.7 ป้องกันและฟื้นฟู
ประสิทธิภาพระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมหลัก 1.8 อนุรักษ์ฟนื้ ฟู
บึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 7 ตาบลเมืองเก่า
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.9 ขุดลอกขยายสระ
น้ากลุ่มเขาหวายตอนล่าง หมู่ที่ 22 ตาบล
ท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อาเภอสนามชัยเขต

1

5

1

5

2

5

1

5

2

5

2

5

2

5

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
14,950,000

-

-

-

-

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ. 25612565
14,950,000

944,000

944,000

2,832,000

-

3,500,000

3,500,000

7,000,000

-

-

3,500,000

3,500,000

7,000,000

-

-

-

สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13
(กรมควบคุมมลพิษ)
สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

-

22,500,000

-

4,500,000

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

-

คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ
นารี
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
เขาอ่างฤๅไน

๒๐๓

-

944,000

พ.ศ.
2565
-

1,500,000

22,500,000 22,500,000
-

-

-

-

-

1,500,000

-

67,500,000

-

4,500,000

3,500,000

3,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.10 อนุรักษ์ฟื้นฟู
2
คลองปะปะโทน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5,14,16
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.11 ขุดสระน้า
2
สาธารณประโยชน์สระบึงยายหลานบ้าน
ชมพู หมู่ที่ 17 ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.12 ขุดลอกสระ
2
ประปาแพรก หนามเตียน หมู่ที่ 3 ตาบล
คลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.13 ขุดลอกขยายสระ
2
น้ากลุ่มเขาหวายตอนล่าง หมู่ที่ 22 ตาบล
ท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.14 อนุรักษ์ฟื้นฟู
2
คลองบางพระ หมู่ที่ 2,4,6,8,10 ตาบล
บางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 1.15 พัฒนาแหล่งน้า
2
บาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภค
- กิจกรรมหลัก 1.16 พัฒนาแหล่งน้า
2
บาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดสาหรับ
โรงเรียนทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

5

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
3,232,300
-

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

-

-

-

5

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

-

-

5

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

-

5

สานักงานทรัพยากรน้า
ภาค 6

-

5

กรมทรัพยากรน้าบาดาล 10,560,000

5

กรมทรัพยากรน้าบาดาล 18,882,000

๒๐๔

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
3,232,300

3,000,000

-

3,000,000

-

1,630,000

-

1,630,000

-

-

-

3,500,000

3,500,000

-

-

-

4,500,000

4,500,000

4,320,000

5,280,000

5,280,000

5,280,000 30,720,000

11,436,000

4,765,000

9,530,000

9,530,000 54,143,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.17 พัฒนาแหล่งน้า
2
บาดาลเพื่อการเกษตร
- กิจกรรมหลัก 1.18 ส่งเสริมเกษตรกร
2
ปลูกบารุงไม้เศรษฐกิจ
- กิจกรรมหลัก 1.19 จัดทาแปลงสาธิต
2
การปลูกบารุง ไม้เศรษฐกิจ
- กิจกรรมหลัก 1.20 จัดทาระบบ
1
ติดตามและเฝ้าระวังช้างภายในพืน้ ที่เสี่ยง
อาเภอสนามชัยและอาเภอท่าตะเกียบ
2. โครงการที่ 2โครงการเสริมสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

5

องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เขตศรีราชา
องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เขตศรีราชา
สานักงานจังหวัด

5
5

จังหวัด

- กิจกรรมหลัก 2.1 สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเสนอแม่น้าบางปะกง เป็น
แรมซาร์ไซต์

1

5

- กิจกรรมหลัก 2.2 เสริมสร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1

5

1. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. สานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด
3. สานักงานจังหวัด
4. ภาคีบางปะกง
1. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. ภาคีบางปะกง
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
2,720,000 5,100,000

พ.ศ.
2561
5,780,000

พ.ศ.
2562
2,380,000

-

1,550,000

-

-

-

1,550,000

-

1,586,400

-

-

-

1,586,400

-

-

3,000,000

-

750,000

200,000

-

๒๐๕

-

5,456,300

-

500,000

3,000,000

3,451,900

7,550,000

พ.ศ.
พ.ศ. 25612565
2565
5,100,000 21,080,000

6,500,000 23,708,200

-

200,000

-

400,000

-

500,000

-

1,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 2.3 ส่งเสริมปลูกไม้
1
เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

สานักงานปฏิรูปทีด่ ิน
จังหวัด

พ.ศ.
2561
550,000

พ.ศ.
2562
-

- กิจกรรมหลัก 2.4 อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

5

สานักงานจังหวัด

-

- กิจกรรมหลัก 2.5 จัดการขยะชุมชน
ตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด”ลดมลพิษ
เมืองระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่
สิ่งแวดล้อมที่ดี

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

-

1,801,900

- กิจกรรมหลัก 2.6 เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมลงสู่แม่นาบางปะกงอย่
้
างยั่งยืน

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

-

-

- กิจกรรมหลัก 2.7 อนุรักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่วม

1

5

สานักงานพลังงาน
จังหวัด

-

3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วม

1. จังหวัด
2. กระทรวง /
กรม
3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 (กรมควบคุม
มลพิษ)

21,750,000

๒๐๖

2,654,400

500,000
13,763,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

๑,500,000

1,451,900

-

500,000

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
550,000

๑,500,000

๑,500,000

4,500,000

4,500,000 12,253,800

350,000

500,000

-

500,000

7,154,400

350,000

2,000,000

29,250,200 30,600,200 15,637,200 111,000,600

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ
3. สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 2
4. สานักงานประมง
จังหวัด
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

พ.ศ.
2561

3,750,000

พ.ศ.
2562

5

- กิจกรรมหลัก 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การกาจัดขยะของท้องถิ่นสู่มาตรฐานอย่าง
เป็นระบบตามแนวทาง Roadmap ของ
รัฐบาล
- กิจกรรมหลัก 3.๓ บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดฉะเชิงเทราแบบ
บูรณาการ
- กิจกรรมหลัก 3.4 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

-

๑

5

-

-

3,637,200

3,637,200

2

5

-

13,000,000

13,000,000

13,000,000

-

39,000,000

- กิจกรรมหลัก 3.5 เฝ้าระวัง
แหล่งกาเนิดมลพิษและการรับมือภัยพิบัติ
จากมลพิษ

2

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
1. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 2
สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13
(กรมควบคุมมลพิษ)

13,000,000

-

-

-

-

13,000,000

-

1,250,000

พ.ศ. 25612565

1

100,000

-

พ.ศ.
2565

- กิจกรรมหลัก 3.1 เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
เพื่อรองรับการพัฒนาสู่อตุ สาหกรรมเชิง
นิเวศ

๒๐๗

-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

100,000

-

5,000,000

-

200,000

3,637,200 ๑๐,๙๑๑,๖๐๐

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.6 ก่อสร้างระบบ
2
บาบัดน้าเสียชุมชน/ฟื้นฟูคณ
ุ ภาพน้าในคู
คลอง
- กิจกรรมหลัก 3.7 ติดตามเฝ้าระวัง
3
คุณภาพน้าในลาน้าบางปะกง

ยุทธศาสตร์
ชาติ

5
5

หน่วยด้าเนินการ
สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13
(กรมควบคุมมลพิษ)
อาเภอบางคล้า

พ.ศ.
2561
5,000,000

พ.ศ.
2562
-

-

50,000

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
5,000,000

-

50,000

- กิจกรรมหลัก 3.8 ประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน / ชุมชน
สะอาด” ระดับตาบลและ “อาเภอสะอาด”
ระดับจังหวัด
- กิจกรรมหลัก 3.9 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจในร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- กิจกรรมหลัก 3.10 คัดแยกขยะและ
พัฒนาขยะโดยชุมชน

2

5

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

208,000

208,000

208,000

-

624,000

2

5

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

55,000

55,000

55,000

-

165,000

2

5

-

50,000

50,000

50,000

-

150,000

- กิจกรรมหลัก 3.11 ฟื้นฟูและบรรเทา
ปัญหาน้าเน่าบริเวณหลอดตาโต

2

5

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(เทศบาล
ตาบล
แสนภูดาษ)
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(เทศบาล
ตาบลแสนภูดาษ)

-

300,000

300,000

300,000

-

900,000

๒๐๘

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 3.12 การศึกษา
2
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรมตลอดลุ่มน้าบางปะกงรองรับการ
เติบโตและการขยายเมืองรองรับการเติบโต
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์

4. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาการบริหาร 1. จังหวัด
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. กระทรวง /
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรม
และภัยธรรมชาติ

- กิจกรรมหลัก 4.1 ก่อสร้างกาแพง
ป้องกันดินสไลด์ ถนนซอย 4/1 (กอบัว)
หมู่ที่ 2 ตาบลคลองเขื่อน อาเภอคลองเขื่อน

1

1. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
2. สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
3. สานักงานพลังงาน
จังหวัด
4. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
5. อาเภอบางคล้า
6. อาเภอคลองเขื่อน
7. องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสองคลอง
5

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 25612563
2564
2565
2565
12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000

85,426,000

106,280,000

145,140,000 244,100,000 295,749,000 876,695,000

-

-

อาเภอคลองเขื่อน

๒๐๙

1,640,000

-

-

1,640,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 4.2 การอนุรกั ษ์และ
1
ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล
(ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล) หมู่ที่
10 เชื่อนปากคลองสีล้งด้านซ้าย (ช่วงที่ 2)
ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร
- กิจกรรมหลัก 4.3 สร้างเขื่อนป้องกัน
2
ตลิ่งริมคลองแสนแสบบริเวณที่ว่าการอาเภอ
บางน้าเปรี้ยวช่วงที่ 2 ตาบลบางน้าเปรี้ยว
อาเภอบางน้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ความยาว 37 เมตร)
- กิจกรรมหลัก 4.4 ก่อสร้างเขื่อน
1
ป้องกันตลิ่งริมคลองบางกระเจ็ด หมู่ที่ 2
บริเวณวัดสามแยก (ช่วงที่ 2) ตาบล
บางกระเจ็ด อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.5 สร้างเขื่อนป้องกัน
2
ตลิ่งริมคลองท่าลาดบริเวณหลังโรงเรียน
วัดพงษาราม หมู่ 2 ตาบลเกาะขนุน อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ความยาว
50 เมตร)
- กิจกรรมหลัก 4.6 ก่อสร้างเขื่อน
1
ป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลอง
เจริญวัย ด้านซ้าย (ช่วงที่ 2) ตาบลสอง
คลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

1. สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
2. องค์การบริหารส่วน
ตาบสองคลอง
อาเภอบางปะกง

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

พ.ศ.
2561
-

5,000,000

-

6,000,000

-

๒๑๐

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
12,600,000

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
12,600,000

-

-

-

-

5,000,000

15,000,000

-

-

-

15,000,000

-

-

-

-

6,000,000

14,000,000

-

-

-

14,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 4.7 ก่อสร้างเขื่อน
1
ป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลอง
เจริญวัยด้านขวา (ช่วงที่ 2) ตาบลสอง
คลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.8 ก่อสร้างเขื่อน
1
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้าบางปะกง บริเวณ
ฝั่งตรงข้ามวัดสมานรัตนาราม หมูท่ ี่ 4 ตาบล
สาวชะโงก อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.9 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
1
ตลิ่งริมแม่น้าบางปะกง บริเวณวัดคุ้งกร่าง
พร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 ตาบลบางตลาด
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.10 ก่อสร้างเขื่อน
1
ป้องกันตลิ่งริมคลองท่าไข่ พร้อมปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณวัดต้นตาล ตาบลวังตะเคียน
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.11 เขื่อนป้องกันตลิ่ง
2
ริมแม่น้าบางปะกง บริเวณศาลเจ้าตระกูลซึ้ม
หมู่ที่ 1 ตาบลบางสวน อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ความยาว 95 เมตร)
- กิจกรรมหลัก 4.12 เขื่อนป้องกันตลิ่ง
2
ริมคลองบริเวณริมคลองวัดบึงตาหอม ตาบล
ดอนเกาะกา อาเภอบางน้าเปรีย้ ว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ความยาว 215 เมตร)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

5

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
14,000,000

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
14,000,000

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

-

-

12,000,000

-

-

12,000,000

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

-

-

-

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

-

14,250,000

-

-

-

14,250,000

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

26,450,000

-

-

-

-

26,450,000

๒๑๑

25,000,000 25,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 4.13 เขื่อนป้องกันตลิ่ง
2
ริมแม่น้าบางปะกง บริเวณศาลเจ้าหลักเมือง
ตาบลบางคล้า อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.14 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้าบางปะกง บริเวณ
สานักงาน ปปช. ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.15 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้าบางปะกง บริเวณ
สานักงาน กกต. ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.16 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณหลัง
เทศบาลตาบลเกาะขนุน ตาบลเกาะขนุน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.17 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณวัดหนองรี
ตาบลพนมสารคาม อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.18 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมคลองบางพระ บริเวณวัด
ราษฎร์บารุงวนาราม ตาบลบางเตย อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

5

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2561
21,000,000

พ.ศ.
2562
-

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

-

25,000,000

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

-

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

-

5

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

5

กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๑๒

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
21,000,000

-

-

25,000,000

38,000,000

-

-

38,000,000

-

11,000,000

-

-

11,000,000

-

-

-

4,500,000

-

4,500,000

-

-

-

-

32,000,000 32,000,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 4.19 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกัน
2
ตลิ่งริมคลองลาดขวาง บริเวณวัดลาดขวาง
ตาบลลาดขวาง อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.20 ก่อสร้างเขือ่ นป้องกัน
2
ตลิ่งริมคลองสิบเก้าและบึงตาอู๋ บริเวณวัดพุทธ
อุดมวิหารและสถานีอนามัยสิงโตทอง ตาบล
สิงโตทอง อาเภอบางน้าเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.21 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมคลองหนึ่ง บริเวณวัด
สุทธาวาส หมู่ที่ 13 ตาบลคลองหลวงแพ่ง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.22 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมคลองสัยัด บริเวณวัดโพนงาม
หมู่ที่ 4 ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.23 ก่อสร้างเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้าบางปะกง บริเวณ
ศาลเจ้า ตุยอวนต๋ง หมู่ที่ 1 ตาบลสาวชะโงก
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมหลัก 4.24 ปรับปรุงระบบ
2
ป้องกันตลิ่งแม่น้าบางปะกงระหว่างจุด
J.P.G.3 และ J.P.G.4
- กิจกรรมหลัก 4.25 ป้องกันตลิ่งแม่น้า
2
บางปะกง จานวน 4 แห่ง จุดที่ 9, จุดที่
10, จุดที่ 11, จุดที่ 12

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

5

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
23,500,000

กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

5

กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

-

27,500,000

5

กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

-

-

28,800,000

28,800,000

5

กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

-

-

20,000,000

20,000,000

5

กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

2

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

9,175,000

-

-

-

-

9,175,000

2

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

11,415,000

-

-

-

-

11,415,000

๒๑๓

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
23,500,000

-

27,500,000

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 4.26 งานท่อลอด
2
คลองบางไผ่ กม. 6+827
- กิจกรรมหลัก 4.27 งานท่อลอด
2
คลองหัวสวน กม. 5+510
- กิจกรรมหลัก 4.28 งานท่อลอด
2
คลองต้นสาโรง กม. 2+800
- กิจกรรมหลัก 4.29 ระบบป้องกันตลิ่ง
2
วัดเซนต์ปอล ช่วงที่ 3
- กิจกรรมหลัก 4.30 ป้องกันตลิ่งแม่น้า
2
บางปะกง จานวน 4 แห่ง จุดที่ 14, จุดที่
16, จุดที่ 17, จุดที่ 19
- กิจกรรมหลัก 4.31 ปรับปรุงเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งท้ายจุด JGP.4
- กิจกรรมหลัก 4.32 ปรับปรุงเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งท้ายจุด JGP.6
- กิจกรรมหลัก 4.33 ปรับปรุงเขื่อน
2
ป้องกันตลิ่งวัดท่าอิฐ
- กิจกรรมหลัก 4.34 ระบบป้องกันตลิ่ง
2
วัดเซนต์ปอล ช่วงที่ 4
- กิจกรรมหลัก 4.35 สถานีสูบน้าคลอง
2
บางไผ่ โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บางปะกง
- กิจกรรมหลัก 4.36 ปรับปรุงสถานีสูบ
2
น้า โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางปะกง

ยุทธศาสตร์
ชาติ

5
5
5
5
2
2
2
2
5
5
5

หน่วยด้าเนินการ
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

พ.ศ.
2561
6,386,000

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
-

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
6,386,000

-

7,130,000

-

-

-

7,130,000

-

9,900,000

-

-

-

9,900,000

-

32,000,000

-

-

-

32,000,000

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

-

-

7,500,000

-

-

7,500,000

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

๒๑๔

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
แหล่ง
งปม.
- กิจกรรมหลัก 4.37 อาคารป้องกันการ
2
กัดเซาะ บริเวณสถานีสูบน้า โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาบางปะกง
- กิจกรรมหลัก 4.38 ป้องกันตลิ่งแม่น้า
2
บางปะกง จานวน 5 แห่ง จุดที่ 14, จุดที่
16, จุดที่ 17, จุดที่ 19 และจุดที่ 20
- กิจกรรมหลัก 4.39 ระบบป้องกันตลิ่ง
2
4 แห่ง ( จุดที่ 3 / 4, จุดที่ 4/5, จุดที่5/6,
จุดที่6/7)
- กิจกรรมหลัก 4.40 ป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย
2
แม่น้าบางปะกง จานวน 7 แห่ง (จุดที่
20,22,24,25,36,37,40)
- กิจกรรมหลัก 4.41 ป้องกันตลิ่งแม่น้า
2
บางปะกง จานวน 10 แห่ง (จุดที่
23,28,43/1,43/2,34,35,38,42,39,30)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด้าเนินการ

พ.ศ.
2561
-

พ.ศ.
2562
-

งบประมาณด้าเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564
25,000,000

พ.ศ.
2565
-

พ.ศ. 25612565
25,000,000

5

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

2

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

-

-

-

36,000,000

-

36,000,000

5

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

2

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

-

-

-

-

96,700,000

96,700,000

2

โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาบางปะกง

-

-

-

-

93,249,000

93,249,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

-

จังหวัด

งบประมาณด้าเนินการ
ผลผลิต

หน่วย
ด้าเนินการ

การบริหาร สานักงาน
จัดการ จังหวัด

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 25612565

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

45,000,000

๒๑๕

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)

๒๑๖

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
038-512520 ต่อ 117 email : ccs_plan@hotmail.com

