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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
      1.1 ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด 
  ประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์ 

เมืองฉะเชิงเทรากับความเป็นชาติไทย 
ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นเมืองที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และบทบาท

ความส าคัญต่อความเป็นชาติไทย โดยปรากฏหลักฐานความเจริญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จวบจนสมัย 
พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) มีหลักฐานยืนยันว่า เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่บริเวณปากน้ าโจ้โล้ 
ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาที่อยู่ใกล้ราชธานีของประเทศ 

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีบทบาทเป็นเมือง “อู่ข้าว อู่น ้ า” เป็นที่ รวบรวมไพร่พล                       
และเป็นแหล่งเสบียงที่ส าคัญของทัพหลวง ในคราวที่ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองละแวกของเขมร เพ่ือกวาดต้อนคน
ไทยกลับคืนมา 

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะเป็ นพระยา
ก าแพงเพชร ได้ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทัพไปเมืองจันทบูร (จันทบุรี) เพ่ือสร้างสมก าลังรบในการกอบกู้
เอกราชได้ปะทะกับทหารพม่าที่บริเวณปากน้ าโจ้โล้ อ าเภอบางคล้า และด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก่  
การท าสงครามกองโจร จึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่าย 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้ าโจ้โล้ มาสร้างเมืองและก าแพงเมือง บริเวณบ้านท่าไข่ ชิดกับล าน้ า
บางปะกง ให้เป็น “เมืองเขื่อนขัณฑ์” ป้องกันการรุกรานของอังกฤษและฝรั่งเศสมิให้เข้าถึงพระนครได้โดยง่าย 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ “จตุสดมภ์” เป็นระบอบ “เทศาภิบาล” 
ฉะเชิงเทราได้รวมเข้าเป็นหนึ่งในมณฑลปราจีนที่จัดตั้งขึ้น ร่วมกับเมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก และเมืองพนมสารคาม 
โดยมีที่ท าการมณฑล ตั้งอยู่ ณ เมืองปราจีนบุรี ต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ย้ายที่ท าการมณฑลปราจีนมาอยู่ที่
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ 

ผู้มีคุณูปการต่อการสร้างเมืองฉะเชิงเทรา 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้ า 

โจ้โล้ อ าเภอบางคล้า มายังที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในปัจจุบัน พร้อมกับสร้างก าแพงเมืองและป้อมปราการ บริเวณ 
บ้านท่าไข่ ชิดกับล าน้ าบางปะกง ในปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ท าให้ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญตั้งแต่
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 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ ท าการมณฑลปราจีนจากเมืองปราจีนบุรี  มาอยู่ที่     
เมืองฉะเชิงเทรา ท าให้ฉะเชิงเทรากลายเป็นเมืองหลักของมณฑลปราจีน 
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กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ 
กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างเมืองฉะเชิงเทราในฐานะเป็นแม่กองในการก่อสร้าง

ก าแพงเมืองฉะเชิงเทรา และป้อมปราการรักษาปากน้ าบางปะกง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ นับเป็นผู้สร้างความส าเร็จยิ่งใหญ่ให้เมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากก าแพงเมืองถือเป็นสัญลักษณ์
ของ “อาณาเขต” ที่แน่นอนในการสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา                         
นอกจากนี้ ขณะที่สร้างก าแพงเมือง กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ ยังสร้างวัดเมืองขึ้น เพ่ือเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่พ่ึงทางใจให้กับทหารและประชาชนในยามศึกสงครามด้วย 

พลตรี  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ 
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ด ารงต าแหน่งข้าหลวง

พิเศษจัดราชการ ต าแหน่ง “เทศาภิบาล” มณฑลปราจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ รวมเวลาทั้งหมด ๑๒ ปีเต็ม                    
ที่ได้บริหารบ้านเมือง สร้างความเจริญไว้อย่างมากมาย เป็นผู้ริเริ่มสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้สามารถรองรับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุท่ีไหลบ่ามาตามกระแสลัทธิจักรวรรดินิยมอันรุนแรงในขณะนั้น 

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
วัฒนานุวงศ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๖๓ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ เป็นองค์ 
ต้นราชสกุลวัฒนวงศ์ และเป็นพระโอรสองค์ที่ ๔ ในเจ้าจอมมารดาบัว ประสูติเมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๔๐๖ เมื่อเจริญพรรษา พระบรมชนกนาถ โปรดฯ ให้ทรงศึกษาวิชาการอย่างธรรมเนียมราชสกุล อาทิ  
ทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอักขรสมัย คือ หนังสือไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นราชองครักษ์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ รับราชการในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
ราชองครักษ์ ต่อมาทรงรับต าแหน่งอัครราชทูตประจ ากรุงปารีส 

ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ทรงด ารงต าแหน่ง
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีน (สมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนชื่อเป็น “สมุหเทศาภิบาล”) ต่อจากหม่อมเจ้า
อลังการ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเป็น  
กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ 

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ พระชันษา ๖๑ ปี 

การปกครองเมืองฉะเชิงเทรา 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองฉะเชิงเทรา มีบทบาทส าคัญ                            

ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือหัวเมืองจัตวาที่อยู่ใกล้ราชธานีของประเทศ เจ้าเมืองฉะเชิงเทรามีราชทินนาม                 
เป็น “พระวิเศษฤาชัย” 

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฉะเชิงเทรามีบทบาทเป็นเมือง “อู่ข้าว อู่น้ า” เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖                        
ได้ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล และเป็นแหล่งเสบียงที่ส าคัญของทัพหลวง ในคราวที่ทรงกรีฑาทัพ 
ไปตีเมืองละแวกของเขมร เพ่ือกวาดต้อนคนไทยกลับคืนมา และเจ้าเมืองฉะเชิงเทราได้เลื่อนขึ้นเป็น  
พระยาวิเศษฤาชัย 



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

 ๓ 

ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระยาก าแพงเพชร ซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางหนึ่งในการเดินทัพได้ปะทะกับทหารพม่าที่บริเวณปากน้ าโจ้โล้ อ าเภอบางคล้า 
แต่ด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะแก่การท าสงครามกองโจร พระยาก าแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไป 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นกับกรมพระกลาโหม 
ภายหลังสังกัดกรมมหาดไทย ในสมัยรัชกาลที่  ๓ ฉะเชิงเทรามีบทบาทในฐานะ “เมืองหน้าด่าน”                              
ที่ส าคัญ ป้องกันการรุกรานของชาติตะวันตก 

ปี พ.ศ. ๒๓๗๗ รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้ าโจ้โล้ มาสร้างเมืองและก าแพง
เมืองบริเวณบ้านท่าไข่ ชิดกับล าน้ าบางปะกง และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างก าแพงพร้อมป้อมปราการรักษาปากน้ า
บางปะกง เพ่ือให้เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองเขื่อนขัณฑ์ ป้องกันการรุกรานของข้าศึกมิให้เข้าถึงพระนคร 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้นโยบาย “การเมือง” น าหน้า 
“การทหาร” ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากจตุสดมภ์ เป็นระบอบ “เทศาภิบาล” และแบ่งส่วน
ราชการออกไปเป็นล าดับชั้น คือ มณฑล จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตามล าดับ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕  
ได้ประกาศจัดตั้งมณฑลปราจีน โดยรวบรวมเอาหัวเมืองตามล าน้ าบางปะกง มี ๑. เมืองปราจีนบุรี ๒. เมืองนครนายก 
๓. เมืองพนมสารคาม และ ๔. เมืองฉะเชิงเทรา รวม ๔ เมือง เรียกว่า “มณฑลปราจีน” และได้ทรงโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ งพลตรีพระยาฤทธิรงค์รณเฉท (ศุข ชู โต) เป็นผู้บัญชาการมณฑลปราจีนคนแรก และให้ เรียก                     
“ข้าหลวงเทศาภิบาล” (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนชื่อเป็น “สมุหเทศาภิบาล”) 

วันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารภว่า  
เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่มีราชการมากกว่าเมืองอ่ืนๆ ทั้งจะมีทางรถไฟผ่านไปและเป็นเมืองอยู่ในมณฑล    
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ท าการมณฑลปราจีน มาตั้งอยู่ ณ เมืองฉะเชิงเทรา ท าให้เมืองฉะเชิงเทรา           
ได้กลายเป็นเมืองหลักของมณฑลปราจีน 

พ.ศ. ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนราชการพล
เรือนในหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่กระทรวงกลาโหมและกรมท่ามาขึ้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รวมเมืองชลบุรี พนัสนิคม 
และบางละมุง ให้มารวมไว้ในมณฑลปราจีน แต่เมืองพนัสนิคมกับเมืองบางละมุง มีฐานะไม่ถึงขนาดที่จะเป็น
เมืองได้ จึงได้ยุบเป็นอ าเภอ และรวมอยู่ในชลบุรี 

ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้โอนการปกครองจังหวัดในมณฑลจันทบุรี ซึ่งได้ยกเลิกมณฑลมารวมอยู่ในมณฑล
ปราจีน อีก ๓ เมือง คือ ๑. จันทบูร ๒. ตราด ๓. ระยอง ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๔ เมือง คือ ๑. ปราจีนบุรี  
๒. ฉะเชิงเทรา ๓. ชลบุรี ๔. นครนายก รวมเป็น ๗ เมือง 

พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้ เปลี่ ยนค าว่า “เมือง” เป็น  “จั งหวัด” และให้ เรียก “ผู้ ว่ าราชการเมือง”                           
ว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ครั้นภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ เรียกต าแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 
ว่า “ข้าหลวงประจ าจังหวัด” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้เรียกข้าหลวงประจ าจังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด                    
ว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” สืบมาจนกระทั่งบัดนี้ 

เมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ การปกครองในระบอบเทศาภิบาล ที่เริ่ม
มี ม า เมื่ อ  พ .ศ . ๒ ๔ ๓ ๕  ก็ ยุ ติ ล ง  ห ลั งจ าก ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ย ระ เบี ยบ ราชการบ ริ ห าร                             
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ และรัฐบาลได้กระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕             
จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งภาค มีเขตความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ซึ่งเป็นการตั้งภาค                
ครั้งสุดท้ายแล้วจึงยกเลิกไป 
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1.2 ความเป็นมาและสภาพทั่วไป 
 จังหวัดฉะเชิ งเทรา หรืออีกชื่ อหนึ่ งที่ คนท้องถิ่นนิ ยมเรียกคือ “แปดริ ว” เป็นเมืองอู่ข้ าวอู่น้ า  
อุดมสมบูรณ์ ที่ได้ชื่อว่า แปดริ้ว เพราะมีการน าปลาช่อนขนาดใหญ่มาแล่ออกได้แปดริ้ว ค าว่า“ฉะเชิงเทรา”                  
เพ้ียนมาจากค าเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอ านาจปกครองแผ่นดินอยู่นั้น 
เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอ านาจการปกครองของขอมมาก่อน พ้ืนที่บางส่วนของเมืองฉะเชิงเทราเป็นชุมชน
โบราณ ในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) ปัจจุบันยังมีหลักฐานเป็นรอยถนนขอมตัดผ่านอ าเภอ                        
พนมสารคาม ตรงไปยังอ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อ
แม่น้ าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ า
เป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ครั้นเรียกกันไปนานๆเสียงก็เพ้ียนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” 
เมืองที่อยู่บนฝั่ งแม่น้ าก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วยแต่ก็มีความเห็นอ่ืนที่แตกต่างออกไปว่าชื่อ 
"ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพ้ียนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรม
ราชาธิราช เสด็จไปตีได้ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากกว่า  และชื่อ “ฉะเชิงเทรา”                   
มีต้นเค้ามาจากหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะภาค 1 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                    
ซึ่งมีความอ้างถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า“...ชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้าง ชื่อเขมรบ้าง เป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้าง                    
อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร เมืองแปดริ วเป็นชื่อไทย” 
 

 

ภาพ ๑ ปลาช่อนแปดริ ว 

   ความเป็นมาของค าว่ า "แปดริ้ว" ก็มี เล่าขานกันมาหลายกระแส บ้างก็ว่าที่ ได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว                      
เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ า ล าน้ าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้ านานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อนซึ่งเป็นปลา
น้ าจืดรสดี  ขนาดใหญ่โตและชุกชุม  เมื่อน ามาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามาจากนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง  
"พระรถเมรี" เล่าว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วช าแหละศพออกเป็นชิ้นๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามล าน้ าท่าลาด                      
บางส านวนเล่าว่า ชื่อ “แปดริ้ว” ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาพูดของชาวจีน ที่เรียกเมืองนี้ว่า “แป๊ะลี้” หมายถึง         
เมืองร้อยลี้  เหตุที่เรียกเช่นนี้เป็นเพราะชุมชนวัดโสธรที่ชาวจีนเดินทางมาค้าขาย อยู่ห่างจากปากอ่าวบางปะกง
ระยะทางประมาณร้อยลี้  ส าหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา                     
ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวา ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) แต่ส าหรับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล 
เมื่อ พ.ศ.2136 ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะแก่การท าสงครามกองโจร ท าให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้าด่าน                             
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ที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 และในปี พ.ศ.2476 
มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ค าว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครอง
เมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือกเป็นสถานที่
ภาคมีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด ซึ่งนับเป็นบทบาทที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 1) ลักษณะทางกายภาพ 
              ที่ตั งและอาณาเขต 
               จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศาเหนือ                   
และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาคตะวันออก 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 ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี  และอ่าวไทย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่ประมาณ 
1,250,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของพ้ืนที่จังหวัด ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ ๒ เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่                
มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพ้ืนที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพ้ืนที่ราบ                       
ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ                         
โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพนม
สารคามและอ าเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้ าทะเล ๓๐ - ๘๐ เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ า                 
บางปะกงไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ คือ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโพธิ์                 
และออกสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจ าแนกลักษณะภูมิประเทศ ออกได้ ๓ เขตใหญ่ๆ คือ 
๑) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า เป็นบริเวณที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเป็น

พ้ืนที่ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ าเพ่ือการชลประทานอย่างเพียงพอ เขตพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าจะครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๓๗.๗ของพ้ืนที่จังหวัด หรือประมาณ ๒,๐๔๒.๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น 
อ าเภอคลองเขื่อน และบางส่วนของอ าเภอแปลงยาวและอ าเภอพนมสารคาม ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง                    
และสาขานี้จะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ที่ราบฉนวนไทย” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทราเพราะท่ีราบลุ่มผืนนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการค้าที่ส าคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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๒) เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เขตพ้ืนที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกและทาง
เหนือที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ ประมาณร้อยละ ๕๑.๑ หรือ
ประมาณ ๒,๒๐๕.๖ ตารางกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ                
และบางส่วนของอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอแปลงยาวความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้ าทะเลเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร 
ไม่เหมาะแก่การท านา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด  

๓) เขตที่ราบสูงและภูเขาเทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสิ้นสุดลง ในเขตท้องที่
ของจังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ ๑๑.๒หรือประมาณ ๑,๑๗๔.๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ของอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอท่าตะเกียบและบางส่วนของอ าเภอแปลงยาว 

ลักษณะทางกายภาพของพื นที่  
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพ้ืนที่ ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

พื้นที่ส่วนที่ ๑ เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัด ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์ 
และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ด้านทิศตะวันตก ได้รับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง การบริการและ
ที่อยู่อาศัย และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของบ้านเมืองฉะเชิงเทรา 

พื้นที่ส่วนที่ ๒ เป็นพ้ืนที่ ฝั่งแม่น้ าบางปะกง (พ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด) อยู่ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางส่วนของอ าเภอบางคล้า อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอบ้านโพธิ์ซีกตะวันออก อ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยวซีกตะวันออก อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอราชสาส์น อ าเภอแปลงยาว อ าเภอสนามชัยเขต 
(บางส่วน) ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และพืชไร่  ขณะนี้มีเขื่อนทดน้ าบางปะกง              
ในท้องที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๔๓ ความจุต้นทุน ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ส าหรับอ าเภอแปลงยาวจะเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

พื้นที่ส่วนที่ ๓ เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่ง ต้นน้ า ล าธาร  
ในปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติ แควระบม – สียัด เนื้อที่ ๗๔๖,๖๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ ก่อสร้างพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองสียัด ความจุ 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแล้วเสร็จต้นปี ๒๕๔๓ 
เป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปาของชุมชน 
 

ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 
จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ๒ ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 
อิทธิพลของลมนี้จะท าให้จังหวัดประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ซึ่งท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนทั่วไป แบ่งออกตามฤดูกาลได้ ๓ ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปก
คลุม ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน บางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย ๓๕ - ๓๘ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย                    
๒๐๐ – ๓๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ข้าวโพดและถ่ัวต่างๆ 
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้             
พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ท าให้มีฝนฟ้าคะนอง
เกือบทั่วไปและตกหนักบางพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง โดยมีปริมาณฝน
เฉลี่ย ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การท านาและปลูกไม้ผล ฝนส่วนใหญ่ที่ตกลงมาเป็นฝน 
ที่ตกในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตกในพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ 
ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล ประกอบกับการตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ดังนั้นจึงมีปริมาณฝนตกเพียงพอตามฤดูกาล ความชื้นใกล้เคียงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่านท าให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า 
และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่ าสุดเฉลี่ย ๑๘ – ๒๑ องศาเซลเซียส ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย                  
๕๐ – ๑๐๐ มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ 

อุณหภูมิ 
เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในภาคตะวันออกที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน  จึงมีอากาศร้อน

มากกว่าจังหวัดที่อยู่ตามชายฝั่ง และในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวกว่า โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ๒๗.๙ 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๐ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๒๒.๘ องศาเซลเซียส                
โดยอุณหภูมิต่ าสุดที่เคยวัดได้อยู่ที่ ๘.๘ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ส่วนอุณหภูมิสูงสุด                 
ที่เคยวัดได้อยู่ที่ ๔๑.๐ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

ปริมาณน ้าฝนในแต่ละเดือน 

ตารางท่ี 1 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 – 2560  
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2560 

 

รายการ 
2557 2558 2559 2560 

(2014) (2015) (2016) (2017) 
ฝนรวม (มิลลิเมตร) 1116.4 1046 1463.2 1102.2 
จ านวนวันฝนตก (วนั) 117 99 106 77 
ฝนสูงสุด (มลิลิเมตร) 99.5 56.5 82.2 101.3 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวดัชลบุร ี
 

 

สถิติข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่  ๔ ต าบล                 
ลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพายุหมุนเขตร้อน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม มีหย่อมความกดอากาศทาง                 
ซีกโลกได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียทางทะเลอันดามันผ่านพ้ืนที่คาบสมุทรทางตอนใต้ไปแทนที่หย่อม
ความกดอากาศต่ าทางซีกโลกเหนือ ท าให้เกิดลมมรสุมตะวันเฉียงใต้ พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร พัดพา
ความชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่งกลายสภาพเป็นฝนตกในภาคพ้ืนทวีป ลมมรสุมนี้จะท าให้เกิดฝนตกโดยทั่วไป                 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม จากนั้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
พาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากภาคพ้ืนทวีปทางทิศเหนือเข้ามาในประเทศไทยท าให้อากาศหนาว  
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และแห้งแล้งโดยทั่วไป ส าหรับช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนมากท่ีสุด พบว่าจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีปริมาณน้ าฝนสูงสุดใน ๒๔ ชั่วโมง ที่เคยตรวจวัดได้ คือ ๑๓๐.๕ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีจ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย ๑๑๓ วัน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุด          
ในรอบปี โดยมีปริมาณฝน ๒๕๖.๔ มิลลิเมตร และมีค่าการระเหยเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนเมษายน                    
วัดได้ ๑๗๒.๑ มิลลิเมตร และจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าฝนพบว่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยจะมีค่าผันแปร                
อยู่ระหว่าง 1,027.45 -1,758.71 มิลลิเมตร โดยจะตกในช่วงฤดูฝนตั้ งแต่ เดือนพฤษภาคม -ตุลาคม                      
ปริมาณฝนน้อยละหว่างช่วงเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม 

 
ภาพ ๒ ทิศทางและช่วงเวลาการเกิดลมมรสุมและพายุจรที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย 

 

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
การปกครอง 
จังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ อ าเภอ ๙3 ต าบล และต าบล                            

ในเขตเทศบาล ๒ ต าบล ๘๙๒ หมู่บ้าน ๓4 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง ๓2 เทศบาลต าบล) ๑ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ๗4 องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ภาพ 3 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
 

1) อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

      อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2439 มี พ้ืนที่ 
378.663 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอคลองเขื่อน                             
และอ าเภอบางคล้า ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) ทิศตะวันตกติดต่อกับ
เขตลาดกระบังและเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 19 ต าบล 192 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย ต าบลหน้าเมือง ต าบลคลองนครเนื่องเขต ต าบลท่าไข่ ต าบลบ้านใหม่ ต าบลคลองนา                      
ต าบลบางตีนเป็ด ต าบลบางไผ่ ต าบลจุกเฌอ ต าบลบางแก้ว ต าบลบางขวัญ ต าบลวังตะเคียน ต าบลโสธร                     
ต าบลบางพระ ต าบลบางกะไห ต าบลหนามแดง ต าบลคลองเปรง ต าบลคลองอุดมชลจร ต าบลคลองหลวงแพ่ง                            
และต าบลบางเตย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง                    
1 เทศบาลต าบล และ 18 องค์กรบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบล
นครเนื่องเขต องค์การบริหารส่วนต าบลนครเนื่องเขต องค์การปกครองบริหารส่วนต าบลท่าไข่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจุกเฌอ องค์การบริการส่วนต าบลบางแก้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร องค์กรบริหารส่วน
ต าบลบางพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเปรง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอุดมชลจร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง          
และองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

2) อ้าเภอบางคล้า 

 อ าเภอคลองบางคล้า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 จนถึงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2446                     
ได้ประกาศยุบอ าเภอหัวไทรรวมกับอ าเภอบางคล้า  มีพ้ืนที่ 227.890 ตารางเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอ
บ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอราชสาส์น และอ าเภอแปลงยาว ทิศใต้ติดต่อกับ
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อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอ า เภอคลองเขื่อน                 
เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 9 ต าบล 56 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลบางคล้า ต าบลปากน้ า ต าบลบางสวน 
ต าบลบางกระเจ็ด ต าบลท่าทองหลาง ต าบลสาวชะโงก ต าบลเสม็ดเหนือ ต าบลเสม็ดใต้ และต าบลหัวไทร 

                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ า เภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 2 เทศบาลต าบล                         
7 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลต าบลบางคล้า เทศบาลต าบลปากน้ า องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองหลาง องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลสาวชะโงก องค์การบริหารส่ วนต าบลเสม็ด เหนือ องค์การบริหารส่ วนต าบลเสม็ดใต้                              
และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 

3) อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 

      อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 มี พ้ืนที่  498.659 ตารางกิโลเมตร  
ทิศ เหนื อติดต่อกับอ าเภอองครักษ์  (จั งหวัดนครนายก) ทิ ศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอบ้ านสร้ าง                            
(จังหวัดปราจีนบุรี) และอ าเภอคลองเขื่อน ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดต่อกับ                   
เขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) และอ าเภอล าลูกกา (จังหวัดปทุมธานี)  เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น                  
10 ต าบล 148 หมู่บ้ าน  ประกอบด้วย ต าบลดอนฉิมพลี  ต าบลบางขนาก ต าบลบางน้ าเปรี้ยว                          
ต าบลโพรงอากาศ ต าบลศาลาแดง ต าบลดอนเกาะกา ต าบลสิงโตทอง ต าบลหมอนทอง ต าบลบึงน้ ารักษ์                
และต าบลโยธะกา 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว แบ่งออกเป็น  6 เทศบาลต าบล 8 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี  
เทศบาลต าบลบางขนาก เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบล
บางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ เทศบาลต าบลศาลาแดง องค์การบริหารส่วนศาลาแดง 
เทศบาลดอนเกาะกา องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลโยธะกา 

 4) อ้าเภอบางปะกง  
    อ าเภอบางปะกง จัดตั้ งขึ้น เมื่ อ  พ .ศ. 2450 มี พ้ืนที่  257 .893 ตารางกิ โล เมตร                           

ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอพานทอง (จังหวัดชลบุรี) 
ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอเมืองชลบุรี (จังหวัดชลบุรี) และอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดต่ อกับอ าเภอบางบ่อ                    
(จังหวัดสมุทรปราการ)เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 12 ต าบล 107 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลท่าข้าม 
ต าบลพิมพา ต าบลท่าสะอ้าน ต าบลหอมศีล ต าบลบางปะกง ต าบลบางวัว ต าบลบางสมัคร ต าบลบางเกลือ         
ต าบลบางผึ้ง ต าบลสองคลอง ต าบลหนองจอก และต าบลเขาดิน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบางปะกง แบ่งออกเป็น 10 เทศบาลต าบล 6 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลท่าข้าม เทศบาลต าบลพิมพา เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน เทศบาลต าบลหอมศีล องค์การบริหารส่วนต าบลหอมศีล เทศบาลต าบล
บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลต าบลบางวัว เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 
เทศบาลต าบลบางสมัคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ เทศบาลต าบลบางผึ้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
สองคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
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5) อ้าเภอบ้านโพธิ์ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2447 มีพ้ืนที่ 217.593 

ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบางคล้า และอ าเภอ
แปลงยาว ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง (จังหวัดชลบุรี) และอ าเภอบางปะกง ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอ าเภอบางปะกง และอ าเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 17        
ต าบล 73 หมู่บ้ าน  ประกอบด้วย ต าบลเทพราช ต าบลเกาะไร่  ต าบลบ้ านโพธิ์  ต าบลลาดขวาง                             
ต าบลแสนภูดาษ ต าบลคลองขุด ต าบลคลองบ้านโพธิ์ ต าบลบางซ่อน ต าบลคลองประเวศ ต าบลดอนทราย 
ต าบลหนองตีนนก ต าบลหนองบัว ต าบลท่าพลับ ต าบลบางกรูด ต าบลแหลมประดู่ ต าบลสนามจันทร์                   
และต าบลสิบเอ็ดศอก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านโพธิ์  แบ่งออกเป็น  4 เทศบาลต าบล  
12 องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเทพราช เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เทศบาลต าบล                
ลาดขวาง เทศบาลต าบลแสนภูดาษ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะไร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์  องค์การบริหารส่วนต าบล                   
คลองประเวศ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก  องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลบางกรูด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมประดู่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนามจันทร์ และองค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 

6) อ้าเภอพนมสารคาม 

อ าเภอพนมสารคาม  เดิมคือ เมืองพนมสารคาม ก่อนที่ จะถูกลดฐานะเป็นอ าเภอ                          
มี พ้ื นที่  550 .000  ตารางกิ โล เมตร ทิ ศ เหนื อติดต่อกับอ าเภอบ้ านสร้าง และอ าเภอศรีม โหสถ                            
(จังหวัดปราจีนบุรี)ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอศรีมหาโพธิ (จังหวัดปราจีนบุรี) และอ าเภอสนามชัยเขต                    
ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอแปลงยาว ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอราชสาส์น                       
แบ่งออกเป็น 8 ต าบล 87 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลเกาะขนุน ต าบลเขาหินซ้อน ต าบลพนมสารคาม 
ต าบลบ้านซ่อง ต าบลท่าถ่าน ต าบลหนองยาว ต าบลหนองแหน และต าบลเมืองเก่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพนมสารคาม แบ่งออกเป็น  5 เทศบาลต าบล  
6 องค์การบริหารส่ วนต าบล ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเกาะขนุน  เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน                        
เทศบาลต าบลพนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง เทศบาลต าบลท่าถ่าน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน และองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

             7) อ้าเภอสนามชัยเขต 

อ าเภอสนามชัยเขต เดิมมีฐานะเป็นเมือง ชื่อว่า เมืองสนามไชยเขตร จนกระทั่งปี พ.ศ.2344 
ได้ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสนามไชยเขตร ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับอ าเภอพนมสารคาม ในปี พ.ศ.2454 และในปี                 
พ.ศ.2509 ได้ยกฐานะเป็น “กิ่งอ าเภอสนามชัยเขต” จนกระทั่ง พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สนามชัยเขต       
มีพ้ืนที่ 1,666.000 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) และอ าเภอ
กบินทร์บุรี (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอกบินทร์บุรี (จังหวัดปราจีนบุรี) และอ าเภอ                  
เขาฉกรรจ์ (จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอแปลงยาว ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอพนมสารคาม แบ่งออกเป็น 4 ต าบล 70 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลคู้ยายหมี 
ต าบลท่ากระดาน ต าบลทุ่งพระยา และต าบลลาดกระทิง 



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

 ๑๒ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสนามชัยเขต แบ่งออกเป็น  1 เทศบาลต าบล                        
4 องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย เทศบาลสนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี                 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา และองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 

8) อ้าเภอแปลงยาว  
อ าเภอแปลงยาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 มีพ้ืนที่ 237.230 ตารางกิโลเมตร  

ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น และอ าเภอพนมสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอ
สนามชัยเขต ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอเกาะจันทร์ (จังหวัดชลบุรี) ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอพนัสนิคม (จังหวัดชลบุรี) อ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 4 ต าบล  48 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย ต าบลแปลงยาว ต าบลวังเย็น ต าบลหัวส าโรง และต าบลหนองไม้แก่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอแปลงยาว แบ่งออกเป็น  4 เทศบาลต าบล 3 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย เทศบาลต าบลแปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา เทศบาลต าบลวังเย็น 
เทศบาลต าบลหัวส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น 

9) อ้าเภอราชสาส์น 

อ าเภอราชสาส์น ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 และได้รับ
การยกฐานะเป็นอ าเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2537 มีพ้ืนที่ 134.900 ตารากิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดต่อกับอ าเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอพนมสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับ
อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอบางคล้า ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 3 ต าบล 31 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย ต าบลบางคา ต าบลเมืองใหม่ และต าบลดงน้อย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอราชสาส์น แบ่งออกเป็น 3 องค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบางคา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงน้อย 

10) อ้าเภอท่าตะเกียบ 

  อ าเภอท่าตะเกียบ เดิมตั้งขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอท่าตะเกียบ เมื่อวันที่  1 เมษายน 2534                   
และได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอท่าตะเกียบ เมื่อปี พ.ศ.2539 มีพ้ืนที่ 1,054.721 ตารางกิโลเมตร                  
ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอสนามชัยเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอวังน้ าเย็นและอ าเภอ              
วังสมบูรณ์ (จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอแก่งหางแมว (จังหวัดจันทบุรี) และอ าเภอบ่อทอง                 
(จังหวัดชลบุรี) ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอบ่อทอง อ าเภอเกาะจันทร์ (จั งหวัดชลบุรี) และอ าเภอแปลงยาว 
แบ่งออกเป็น 2 ต าบล 47 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลท่าตะเกียบ และต าบลคลองตะเกรา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าตะเกียบ แบ่งออกเป็น 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา 

11) อ้าเภอคลองเขื่อน 

อ าเภอคลองเขื่ อน  ตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่  18  พฤษภาคม 2536 มี พ้ืนที่  127 ,400                         
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ าเภอบางคล้า ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบางคล้า และอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว เขตการปกครองแบ่งออกเป็น   5 ต าบล 32 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย ต าบลก้อนแก้ว ต าบลคลองเขื่อน ต าบลบางเล่า ต าบลบางโรง และต าบลบางตลาด 



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

 ๑๓ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอคลองเขื่อน แบ่งออกเป็น 5 องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลก้อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเล่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางโรง และองค์การบริหารส่วนต าบลบางตลาด 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อ้าเภอ 
เขตการปกครอง 

ต้าบล 
(ปกครองท้องที่) 

ต้าบล 
(ในเขตเทศบาล) 

หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางคล้า 
อ าเภอแปลงยาว 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
อ าเภอบางปะกง 
อ าเภอบ้านโพธิ ์
อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอราชสาสน์ 
อ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอท่าตะเกียบ 
อ าเภอคลองเข่ือน 
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๕ 

รวม ๙๑ ๒ ๘๙๒ ๓4 ๗4 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลประชากรปี พ.ศ. 2561 
 

จังหวัด/อ้าเภอ ชาย หญิง รวม จ้านวนบ้าน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 349,706 363,554 713,260 286,027 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 77,346 82,661 160,007 68,192 
อ าเภอบางคล้า 21,972 23,700 45,672 18,688 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 43,817 44,452 88,269 25,439 
อ าเภอบางปะกง 44,498 46,808 91,306 48,414 
อ าเภอบ้านโพธิ ์ 25,493 27,122 52,615 20,291 
อ าเภอพนมสารคาม 40,157 42,547 82,704 35,294 
อ าเภอราชสาสน์ 6,281 6,489 12,770 4,393 
อ าเภอสนามชัยเขต 37,399 37,356 74,755 24,205 
อ าเภอแปลงยาว 22,834 22,757 45,591 20,899 
อ าเภอท่าตะเกียบ 23,580 23,046 46,626 16,083 
อ าเภอคลองเข่ือน 6,329 6,616 12,945 4,129 

 

 จ านวนประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 713,260 คน แยกเป็นชาย 349,706 คน 
เป็นหญิง 363,554 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 286,027 ครัวเรือน 

ที่มา : ที่ท าการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 



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

 ๑๔ 

โครงสร้างประชากรของจังหวัด 
 

ตารางท่ี 4 แสดงโครงสร้างประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทราปี พ.ศ. 2555-2558 
 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

 
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 

0-19 ปี 180,834  179,914  179,288 167,666 174,421 171,993 
20-39 ปี 211,806  211,319  211,603 198,654 209,660 209,085 
40-59 ปี 191,367  195,485  179,481 200,939 203,146 206,872 
60-79 ปี 75,847  78,341  83,943 86,938 87,824 90,175 

80-100 ปีขึ้นไป 13,435  14,168  16,846 17,569 17,588 18,139 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากข้อมูลโครงสร้างประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทราปี พ.ศ. 2554 -2559 จะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
โครงสร้างประชากรของจังหวัดก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ประชากรในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปก าลังเพ่ิมขึ้น
แบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ประชากรในวัยแรงงานก าลังลดลง ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราการเพ่ิมที่ลดลง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4 โครงสร้างประชากร 
ด้านแรงงาน 
ปี 2557 มีก าลังแรงงาน จ านวน 431,613 คน ปี 2558  มีก าลังแรงงาน จ านวน 431,111 คน

และปี 2559 มีก าลังแรงงาน จ านวน  434,042 คน ปี 2560 มีก าลังแรงงาน จ านวน 432,745 คน และปี
2561 จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 665,427 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
รวม 431,387 คน และผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 234,040 คน ผู้มีงานท าในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 
429,136 คน (ร้อยละ 99.48) ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ท างานในภาคเกษตร จ านวน 92,199 คน (ร้อยละ 
21.48) ท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 336,937 คน (ร้อยละ 78.52) โดยท างานในสาขาการผลิต จ านวน 
156,372 คน (ร้อยละ 36.44) รองลงมาคือการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ จ านวน 
50,026 คน (ร้อยละ 11.66) และผู้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 97,735 คน 
(ร้อยละ 22.77) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ านวน 93,684 คน (ร้อยละ 21.83)  

การว่างงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ว่างงาน จ านวน 2 ,251 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 แยกเป็น         
ชาย จ านวน 2,055 คน (ร้อยละ 91.29) หญิง จ านวน 196 คน (ร้อยละ 8.71) 

ที่มา: ส้านักงานแรงงานจังหวดัฉะเชงิเทรา  
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อัตราการว่างงาน 
จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับท่ีต่ าเพียงร้อยละ 0.9                         

(ปี 2559) ซึ่งแสดงถึงภาวการณ์มีงานท าที่ดีของประชาชนในจังหวัด 

ตารางท่ี 5 แสดงอัตราการว่างงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

หน่วย : ร้อยละ 

เพศ 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 
ชาย 1.4 2.4 1.7 1.1 1.4 1.1 1.0 1.5 0.9 
หญิง 1.7 1.2 1.3 0.7 0.9 1.0 0.7 1.0 0.7 

รวม 1.5 1.9 1.5 0.9 1.1 1.1 0.9 1.3 0.9 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
แรงงานต่างด้าว จากข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560                    

พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 25,982 คน เป็นเพศชาย 15,599 คน และเพศหญิง 
10,383 คน ประกอบด้วย 

1) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 9 ประเภททั่วไป 568 คน ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม 
11,516 คน เป็นชาวเมียนมา 6,775 คน ชาวลาว 507 คน และชาวกัมพูชา 4,234 คน และประเภท
น าเข้าตาม MOU 13,173 คน เป็นชาวเมียนมา 4,965 คน ชาวลาว 868 คน และชาวกัมพูชา 7,340 คน 

2) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน 557 คน  
3) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้ าน้อยมีจ านวน 178 คน  

ข้อมูลส้ารวจประชากรแฝง จากส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2558 พบว่าประชากรแฝง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีจ านวน 201,699 คน ประชากรแฝงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 -39 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 41.89 ของประชากรแฝงทั้งหมด และคาดการณ์ว่าประชากรแฝงในปี พ.ศ.2560 จังหวัดฉะเชิงเทรา
น่าจะมีประชากรแฝงประมาณ 204,286 คน 
            ทั้งนี้ จากข้อมูลประชากรจะเห็นว่ามีจ านวนประชากรแฝงในระดับสูงมาก ส่วนหนึ่งเกิดจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรามีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ตั้งของแหล่งงานขนาดใหญ่ ที่ให้มีแรงงาน
ย้ายเข้ามาท างานจ านวนมาก ท าให้แรงงานที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่  ประกอบกับจากการ
คาดการณ์จะเกิดการจ้างงานและมีประชากรแฝงจะเพ่ิมสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโครงการพัฒนา               
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
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 2) ข้อมูลเศรษฐกิจ 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรในภูมิภาค 

และกรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในจังหวัด ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้านพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะพร้าว 
มะม่วง และหมาก เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ และสุกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมากที่สุดของประเทศ ไก่เนื้อ 
เป็ด และโคเนื้อ ด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาทิเช่น กุ้งกุลาด า ปลาน้ าจืด ปลาน้ ากร่อย และกิจการ
ประมงทะเล ส าหรับในด้านอุตสาหกรรมนับว่าศักยภาพค่อนข้างสูง มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนมาก                    
มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม             
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,600 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ พลาสติก 
และผลิตภัณฑ์จากไม้ ฯลฯ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางปะกง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอ                
พนมสารคาม อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอแปลงยาว ตามล าดับ มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดต่อคนเท่ ากับ  433,400 บาทต่อปี  เป็น อันดับที่  5  ของประเทศ และเป็ น อันดับ  3                            
ของภาคตะวันออกโดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 231,100 ล้านบาท                 
คิดเป็นร้อยละ 67.79ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 รายได้ประชากร 
เศรษฐกิจโดยทั่ วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิ ตทางด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างรายได้

ประกอบด้วยการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วงการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเครื่องจักร การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก จากข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2559 ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา                  
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 433,400 บาท และจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ                  
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายได้เฉลี่ยประมาณ                      
26,062 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 21,437 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน 

ตารางที่ 6 แสดงรายได้ รายจ่ายและหนี สินต่อครัวเรือนของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          หน่วย : บาท 
ประเภท 2550 2552 2554 2556 2558 2560 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน  20,665   21,252   23,031  34,548 27,555 26,062 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 16,231 19,009 17,958 26,071 21,783 21,437 
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 151,114   95,398   102,745   217,298 224,259 272,016 
 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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รายได้จากการจัดเก็บภาษี 
รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากรพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามประเภทภาษี                    

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 จะเห็นได้ว่ารายได้จากภาษีของจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่                       
มาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล รองลงมาคือภาษีมูลค่าเพ่ิมรายละเอียดแสดงดังตาราง 

ตารางท่ี 7 ผลการจัดเก็บภาษีอากรปีงบประมาณ 2558 - 2561 (รวมผลจัดเก็บทางอินเทอร์เน็ต) 
ของส้านักงานสรรพากรพื นที่ฉะเชิงเทรา 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทภาษ ี
ปีงบประมาณ  (ตุลาคม - กันยายน) 

2558 2559 2560 2561 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2,479.660 2,691.984 2,281.307 2,273.064 
ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 5,425.711 5,858.752 4,082.492 5,557.847 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,078.588 4,353.493 3,627.493 4,335.503 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 321.376 370.254 303.746 459.130 
อากรแสตมป์ 113.349 107.076 89.140 134.933 
รายได้อื่นๆ 3.414 3.914 3.582 3.718 
รวมทุกประเภทภาษ ี 12,422.098 13,385.473 10,387.759 12,764.195 

ที่มา : ส านักงานสรรพากรพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 –กรกฏาคม 2561 
 

ด้านเกษตรกรรม 
 ทรัพยากรดินและการเกษตร 

    กลุ่มชุดดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการจัดหมวดหมู่ดิน ตามลักษณะและสมบัติดินจากปัจจัย
การเกิด และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทรัพยากรดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย                   
กลุ่มชุดดิน เช่น กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม เช่น ดินเหนียว ดินเปรี้ยว ดินเลนเค็มทะเล และอ่ืน ๆ ส่วนพืชที่ปลูก
ส่วนใหญ่ 3 อันดับแรกจะเป็นข้าวนาปี มันส าปะหลัง ข้าวนาปรัง ตามล าดับส าหรับข้อมูลลักษณะกลุ่มชุดดิน              
ที่ส าคัญของแต่ละอ าเภอมีรายละเอียดดังนี้ (ส านักพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

                     พบชุดดินในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 4 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน
ที่ 3 พบในพ้ืนที่ต าบลคลองหลวงแพ่ง ต าบลอุดมชลจร ต าบลคลองเปรง ต าบลหนามแดง ต าบลบางเตย                  
ต าบลคลองนครเนื่องเขต ต าบลบางกะไห ต าบลวังตะเคียน ต าบลท่าไข่ ต าบลบางพระ ต าบลหน้าเมือง                
ต าบลบางขวัญ และต าบลคลองนา เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่  8                    
พบในพ้ืนที่ ต าบลหน้าเมือง ต าบลบางแก้ว ต าบลบ้านใหม่ ต าบลบางตีนเป็ด ต าบลคลองนา ต าบลบางไผ่ 
ต าบลคลองจุกเฌอ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน 
เงาะ ยูคาลิ ปตั ส  ยางพารา และมะม่ วง 3 ) กลุ่ มชุ ดดิ นที่  2  พบ ใน พ้ืนที่ ต าบลคลองหลวงแพ่ ง                               
ต าบลคลองอุดมชลจร และต าบลคลองเปรง เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 
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2) อ้าเภอบางคล้า 

พบชุดดินในพื้นที่รวมทั้งหมด 5 ชุด และมีชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน
ที่ 8 พบในพ้ืนที่ต าบลปากน้ า ต าบลบางคล้า ต าบลบางสวน และต าบลสาวชะโงก เป็นชุดดินที่มีความ
เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง 2) กลุ่มชุด
ดินที่ 2 พบในพ้ืนที่ต าบลบางกระเจ็ด ต าบลหัวไทร ต าบลเสม็ดเหนือ ต าบลท่าทองหลาง และต าบลเสม็ดใต้ 
เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว และ 3) กลุ่มชุดดินที่ 3 พบในพ้ืนที่ต าบลบางกระเจ็ด ต าบลหัวไทร 
ต าบลเสม็ดเหนือ และต าบลเสม็ดใต้ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 

      3) อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 

                     พบชุดดินในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 6 ชุด และมีชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุด
ดินที่ 2/3 พบในพ้ืนที่ต าบลบึงน้ ารักษ์ ต าบลดอนฉิมพลี ต าบลเกาะกา ต าบลสิงโตทอง ต าบลหมอนทอง                 
และต าบลบางน้ าเปรี้ยว เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่ 2/11 พบในพ้ืนที่
ต าบลดอนเกาะกา ต าบลสิงโตทอง ต าบลหมอนทอง ต าบลโยธะกา ต าบลบางขนาก ต าบลโพรงอากาศ                 
และต าบลบึงน้ ารักษ์ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 2 พบในพ้ืนที่บึงน้ ารักษ์ 
ต าบลดอนฉิมพลี ต าบลศาลาแดง ต าบลบางน้ าเปรี้ยว และต าบลโยธะกา และต าบลบางขนาก เป็นชุดดินที่มี
ความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 

      4) อ้าเภอบางปะกง 

                     พบชุดดินในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 5 ชุด และมีชุดที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน                
ที่ 3 พบในพ้ืนที่ต าบลพิมพา ต าบลหนองจอก ต าบลบางเกลือ ต าบลบางสมัคร ต าบลบางวัว ต าบลท่าสะอ้าน 
และต าบลบางผึ้ง เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่ 13 พบในพ้ืนที่ต าบลบางปะกง 
และต าบลท่าข้าม เป็นชุดดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืช เนื่องจากมีปัญหาน้ าท่วมท าให้พืชเสียหายในฤดูฝน
และมีปัญหาดินมีเกลือหรือดินเค็ม 3) กลุ่มชุดดินที่ 16 พบในพ้ืนที่ต าบลบางผึ้ง และต าบลท่าข้าม เป็นชุดดินที่
มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 

 5) อ้าเภอบ้านโพธิ์  
                     พบชุดดินรวมทั้งหมด 8 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดินที่ 3                  
พบในพ้ืนที่ต าบลเทพราช ต าบลลาดขวาง ต าบลแสนภูดาษ ต าบลสนามจันทร์ ต าบลท่าพลับ ต าบลบ้านโพธิ์ 
ต าบลคลองบ้านโพธิ์ ต าบลบางซ่อน ต าบลดอนทราย และต าบลหนองตีนนก เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสม              
ในการปลูกข้าว 2) กลุ่มดินที่ 11 อยู่ในพ้ืนที่ต าบลดอนทราย ต าบลหนองบัว ต าบลหนองตีนนก และต าบล               
สิบเอ็ดศอก มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 2 อยู่ในพ้ืนที่ต าบลคลองขุด ต าบลสิบเอ็ดศอก 
และต าบลแหลมประดู่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 

6) อ้าเภอพนมสารคาม  
พบชุดดินรวมทั้งหมด 22 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดินที่ 35B 

พบในพ้ืนที่ต าบลท่าถ่าน ต าบลเกาะขนุน ต าบลบ้านซ่อง ต าบลเข้าหินซ้อน และต าบลหนองแหน เป็นชุดดินที่มี
ความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และ
มะม่วง 2) กลุ่มชุดดินที่ 2 พบในพ้ืนที่ต าบลหนองยาว ต าบลบ้านซ่อง ต าบลท่าถ่าน ต าบลพนมสารคาม ต าบล
บ้านเก่า และต าบลหนองแหน มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 35 พบในพ้ืนที่ต าบล
หนองยาว ต าบลบ้านซ่อง ต าบลเขาหินซ้อน และต าบลหนองแหน เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง 

 



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

 ๑๙ 

7) อ้าเภอสนามชัยเขต 
พบชุดดินในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 31 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุด

ดินที่ 46 พบในพ้ืนที่ต าบลลาดกระทิง ต าบลคู้ยายหมี ต าบลท่ากระดาน และต าบลทุ่งพระยา เป็นชุดดิน                  
ที่เหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด และยูคาลิปตัส 2) กลุ่มชุดดินที่ 46B พบในพ้ืนที่ต าบลลาดกระทิง และต าบล
ทุ่งพระยา เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรดและยูคาลิปตัส 3) กลุ่มชุดดินที่ 25 พบในพ้ืนที่ต าบล 
ท่ากระดาน และต าบลทุ่งพระยา เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 

8) อ้าเภอแปลงยาว 
พบชุดดินในพ้ืนที่รวมทั้งหมด 15 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุด

ดินที่ 46B พบในพ้ืนที่ต าบลหัวส าโรง ต าบลแปลงยาว ต าบลวังเย็น และต าบลหนองไม้แก่น เป็นชุดดิน                   
ที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกยูคาลิปตัส และยางพารา 2) กลุ่มชุดดินที่ 43/24 พบในพ้ืนที่ต าบลวังเย็น                
และต าบลหนองไม้แก่น เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกยูคาลิปตัสและสับปะรด 3) กลุ่มชุดดินที่ 18 
พบในพ้ืนที่ต าบลแปลงยาว และต าบลวังเย็น เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว และอ้อย 

9) อ้าเภอราชสาส์น  
พบชุดดินรวมทั้งหมด 8 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดินที่ 2   

พบในพ้ืนที่ต าบลดงน้อย ต าบลบางคา และต าบลเมืองใหม่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว                
2) กลุ่มชุดดินที่ 11 พบในพ้ืนที่ต าบลดงน้อย ต าบลบางคา และต าบลเมืองใหม่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 8 พบในพ้ืนที่ต าบลบางคา และต าบลเมืองใหม่ เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสม
ส าหรับข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง 

10) อ้าเภอท่าตะเกียบ 
  พบชุดดินรวมทั้งหมด 32 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน                   

ที่ 46B พบในพ้ืนที่ต าบลท่าตะเกียบและต าบลคลองตะเกรา เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด ยูคา
ลิปตัสและยางพารา 2) กลุ่มชุดดินที่ 46 พบในพ้ืนที่ต าบลท่าตะเกียบ เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูก
สับปะรด และยูคาลิปตัส 3) กลุ่มชุดดินที่ 36B พบในพ้ืนที่ต าบลท่าตะเกียบและต าบลคลองตะเกรา                      
เป็นชุดดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย และยูคาลิปตัส 

11) อ้าเภอคลองเขื่อน 
  พบชุดดินรวมทั้งหมด 4 ชุด และชุดดินที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มชุดดิน                  

ที่ 2/11 พบในพ้ืนที่ต าบลบางโรง ต าบลก้อนแก้ว ต าบลคลองเขื่อน และต าบลบางตลาด เป็นชุดดินที่มีความ
เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 2) กลุ่มชุดดินที่ 3 พบในพ้ืนที่ต าบลบางโรง ต าบลก้อนแก้ว และต าบลคลองเขื่อน 
เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว 3) กลุ่มชุดดินที่ 8 พบในพ้ืนที่ต าบลบางโรง ต าบลคลองเขื่อน 
ต าบลบางตลาด และต าบลบางเล่า เป็นชุดดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด 
อ้อย ทุเรียน เงาะ ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะม่วง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ๖3,738 ครัวเรือนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด 
1,913,580 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด 1,700,253.95 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด 7,345,623 ไร่ โดยอ าเภอ                   
ที่ เพาะปลูกพืชสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่  อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว                    
ตามล าดับ (ข้อมูลการผลิต 1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 

 
 
 
 



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

 ๒๐ 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 5 ผลผลิตทางการเกษตร 
 

 
 
 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี  2560/2561 
ข้อมูลการผลติ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 

ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 

ชนิดพืช 
รวม 

พื นที่ปลูก (ไร่) 
พื นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ราคา(บาท/

กก.) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ข้าวนาปี*60/61 625,415.00 611,254.00 26,255.00 650.79 397,801.00 9.02 3,587.44 
ข้าวนาปรัง*60 392,074.00 390,592.00 16,111.00 717.74 280,342.00 7.49 2,100.01 
ข้าวเหนียวนาป ี 3,946.00 3,946.00 1,032.00 455.22 1,796.00 10.00 17.96 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์*60/61 1,689.00 1,562.00 132.00 725.67 1,134.00 6.80 7.71 
มันส าปะหลัง *60 213,994.00 211,901.00 10,687.00 3,368.53 713,794.00 2.03 1,445.43 
อ้อยโรงงาน 9,258.00 9,258.00 179.00 5,042.61 52,428.00 4.75 248.77 
สับปะรดโรงงาน*60 9,582.00 9,497.00 512.00 4,618.51 43,862.00 10.52 461.21 
ยางพารา*60 201,516.00 167,422.00 8,281.00 182.68 30,585.00 49.33 1,508.85 
มะม่วง 27,210.25 24,960.25 7,738.00 857.38 21,409.00 23.73 507.77 
มะพร้าวอ่อน 12,994.00 13,629.00 4,654.00 899.38 12,258.00 9.39 115.09 
มะพร้าวแก่ 8,657.00 6,349.00 5,495.00 693.11 4,401.00 8.78 28.63 
หมาก 7,768.00 7,763.00 1,510.00 1,010.44 7,844.00 17.75 139.23 
ปาล์มน้ ามัน*60 27,587.00 22,498.00 1,164.00 2,196.22 49,410.00 3.79 187.32 
ไม้เศรษฐกิจ (สน+ยูคาฯ) 277,897.75 213,732.00 5,017.00 26,828.81 5,734.18 167.30 959,346.78 
กะเพรา 26.00 26.00 36.00 853.85 22.00 22.50 0.50 
โหระพา 6.00 6.00 6.00 700.00 4.00 25.00 0.11 
สะระแหน ่ 24.00 24.00 12.00 856.00 21.00 83.50 1.72 
ข่า 1,669.00 1,669.00 1,373.00 1,371.24 2,289.00 30.00 68.66 
ตะไคร ้ 2,671.00 2,671.00 2,331.00 1,148.37 3,067.00 12.60 38.65 
ชะอม 546.00 546.00 178.00 359.00 196.00 35.00 6.86 
ข้าวโพดหวาน 25.00 25.00 20.00 650.00 16.00 10.00 0.16 
ไผ่ตง 1,284.00 1,284.00 131.00 2,250.00 983.00 7.00 6.88 
มะนาว 632.00 198.00 721.00 887.32 176.00 40.00 7.03 



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

 ๒๑ 

ชนิดพืช 
รวม 

พื นที่ปลูก (ไร่) 
พื นที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
เกษตรกร 

(ราย) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ราคา(บาท/

กก.) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
พลู 164.00 164.00 57.00 830.18 136.00 26.67 3.63 
คะน้า 191.00 191.00 175.00 487.00 181.00 21.67 3.92 
กวางตุ้ง 170.50 169.00 174.00 1,066.51 180.00 17.00 3.06 
ผักชีฝรั่ง 140.00 140.00 124.00 1,000.00 140.00 50.00 7.00 
ผักชี 74.00 74.00 44.00 1,167.00 86.00 110.00 9.50 

หมายเหตุ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์* : ปลูก 1 มีนาคม ๒๕60 ถึง  31 ตุลาคม ๒๕60  
: พื้นที่ปลูกข้าว จะเกินพื้นที่จริง เนื่องจากท านาเฉลี่ย 2 ปี ต่อ 5 ครั้ง 
* หมายถึง ข้อมูลเอกภาพที่ได้จากการประชุมร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 

 
 

   
ข้อมูลเชิงสถิติที่ส้าคัญเชิงพื นที่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่               
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ 2,433,075 ไร่ และพ้ืนที่นอกการเกษตร 
ประมาณ 911,300 ไร่ (ปี 2560) 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ประเภทเนื อที่ (ไร่) 2559/2560 ร้อยละ 

พื นทีท่ั งหมด 3,344,375.00  
พื้นที่ป่าไม ้ 442,593.75 13.23 
พื้นทีเ่กษตรกรรม 2,433,075.00 72.75 
พื้นที่อุตสาหกรรม 42,350.00 1.27 
พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง 219,237.50 6.56 
พื้นที่น้ า 96,100.00 2.87 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 111,025.00 3.32 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านการประมง 
จงัหวัดฉะเชิงเทรามีการท าประมงทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม  นับเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่สร้างรายได้

เข้าจังหวัด และประชากรส่วนใหญ่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า  ผลผลิตสัตว์น้ าส่วนใหญ่ของฉะเชิงเทรา
มาจากการท าประมงชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งขาวแวนาไม และปลากะพง โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์
ปริมาณผลผลิตไว้ที่ 28,000 ตัน รองลงมาคือ การท าประมงน้ าจืด ซึ่งมีปลาสลิดและปลานิลเป็นผลผลิตหลัก
ป ระม าณ  15,000-17,000 ตั น ต่ อปี  แล ะการท าป ระม ง พ้ื น บ้ าน  ค าดการณ์ ป ริม าณ ผลผลิ ต                              
จ านวน 1,700 ตัน  
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ตารางที่ 10 รายงานจ้านวนผู้ประกอบการ จ้านวนฟาร์มและเนื อที่เลี ยงรวม จ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น ้า ปี 2561 

 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2561) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 ด้านการประมง 

ประเภท จ้านวนผู้ประกอบการ (ราย) จ้านวนฟาร์ม (แห่ง) เนื อที่เลี ยงรวม (ไร่) 
ปลาน ้าจืด 3,210 3,212 36,986.51 
กุ้งทะเล 3,715 3,728 36,740.75 
หอยทะเล 171 171 2,208.50 
กุ้งน ้าจืด 838 847 8,361.15 
ปลาทะเล 360 360 2,919.38 
ปลาสวยงาม        22 22 130.33 
สัตว์น ้าอ่ืนๆ 136 136 184.10 
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ด้านการปศุสัตว์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกษตรกรท าการปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก  ได้แก่  ไก่ไข่  ไก่เนื้อ  เป็ดเนื้อ สุกร  

เป็นต้น  ซึ่งจังหวัดที่มีการเลี้ยงไก่ไข่มากท่ีสุดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รองลงมาได้แก่ นครนายก 
และชลบุรี 

ตารางท่ี 11 รายงานจ้านวนปศุสัตว์ จ้าแนกตามชนิดสัตว์ ปี 2561 
 

ล้าดับที ่ ชนิดสัตว์ 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ 
1 สุกร 285,520 216,075 245,976 254,696 2.2ปี/รุ่น 
2 ไก่เนื้อ 6,556,990 3,194,276 3,592,878 3,907,833 4.5ปี/รุ่น 
3 ไก่ไข่ 7,134,791 5,864,185 7,248,477 7,091,908 1.6ปี/รุ่น 
4 ไก่พื้นเมือง 520,682 1,061,881 692,980 342,889 3ปี/รุ่น 
5 เป็ดเนื้อ 1,406,094 951,603 1,022,759 1,014,874 4ปี/รุ่น 
6 เป็ดไข ่ 160,697 94,093 95,992 108,077 1.6ปี/รุ่น 
7 โคเนื้อ 20,228 

 
13,960 

 
16,309 33,406 ราคาเฉลี่ย 

28,000 บาท/ตัว 
8 กระบือ 2,880 2,672 1,753 3,100 ราคาเฉลี่ย 

35,000 บาท/ตัว 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 ด้านปศุสัตว์ 
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      ด้านอุตสาหกรรม 
      1. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

    คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท า
แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 -2564) เพ่ือสนับสนุนการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและรายได้ของประชาชน พ้ืนที่เป้าหมาย 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  และจะรวมพ้ืนที่
อ่ืนที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพ่ิมเติม   

 อุตสาหกรรม เป้ าหมาย  ได้ แก่  Super Cluster/Cluster ที่ ใช้ เทคโน โลยี ขั้ น สู งและ 
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 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 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม   
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

 การแบ่งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ก าหนดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 
“พัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยชั นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC” ซึ่งจะประกอบด้วย 
Super Cluster/Cluster เป็นอุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการใช้
เท ค โน โลยี ที่ สู งขึ้ น เ พ่ื อ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพ่ิ ม ได้ ป ระกอบ ด้ ว ย  5  อุ ต ส าห ก รรม เดิ ม  (First S-Curve)                              
และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต   

 ความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด EEC คือการเป็นฐานที่ตั้งส าคัญของภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกหลากหลาย และมีจ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา
รวมกัน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์   นิคมอุตสาหกรรม 
ที เอฟ ดี และนิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา และจากยุทธศาสตร์ของ EEC ก าหนดให้จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองใหม่ ในรูปแบบเมืองพักอาศัยที่ทันสมัยตามมาตรฐานโลก รองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ โดยเปิดพ้ืนที่ใหม่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อ
ระหว่างเมืองฉะเชิงเทรา กับจังหวัดชลบุรี ท าให้นักลงทุนในพ้ืนที่สามารถเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังแหล่ง
ท างานได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมถึงการขนส่งสินค้าทางรางที่จะมีนัยส าคัญต่อไปส าหรับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

 การลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นท าเลที่มีศักยภาพและความเหมาะสมเนื่องจาก               
อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ และที่ส าคัญ                    
คืออยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศระดับนานาชาติ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอู่ตะเภา  
ศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ า ได้แก่ แหลมฉบังและมาบตาพุด ดังนั้น จังหวัดฉะเชิงเทราควรมีการเตรียมความ
พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การรักษาพยาบาล  การคมนาคมและ
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ขนส่ง และด้านสาธารณูปโภค  รวมไปถึงการเตรียมการอีกหลากหลายมิติ เช่น การท างานด้านเกษตรกรรม  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม คุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการหาน้ าในลุ่มน้ าและลุ่มน้ า
ข้างเคียงมาเพ่ิม เพ่ือรองรับอนาคตและเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองตามพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก  อีกด้วย 

 ส าหรับทิศทางการพัฒนาเมือง มีหลักการพัฒนาพ้ืนที่รองรับบทบาทเมืองตามนโยบาย EEC 
ประกอบด้วย ปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองเดิม  พัฒนาพ้ืนที่เมืองใหม่ในรูปแบบสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) และพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา อู่ตะเภา และระยอง ซึ่งจะได้รับ
การพัฒนาเอ้ือต่อภาคธุรกิจเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา และกระจายความแออัดจากรุงเทพฯ  ในส่วนของ
จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการพัฒนาเมืองใหม่เพ่ือรองรับการพัฒนาของพ้ืนที่ 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 โดยส่งเสริมการพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC 

 3) การพัฒนาเมืองเกษตรกรรมอย่างยั่ งยืน   มุ่ งเน้นการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรที่มี
ความส าคัญ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งน้ า  และพ้ืนที่โล่งว่าง  เพ่ือการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิ ตของ
ประชากรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             2. ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                  ในปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
จ านวน 2,173 โรงงาน เงินลงทุน 294,244.84 ล้านบาท คนงาน 135,445 คน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 291 โรงงาน รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง
การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 209 โรงงาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 185 โรงงาน 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง โรงงานมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 307 โรงงาน              
เงินลงทุน 99,821.88 ล้านบาท คนงาน 33,959 คน แบ่งออกเป็น 

1. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ มีโรงงานจ านวน 158 โรงงาน เงินลงทุน 66,244.46  ล้านบาท 
คนงาน 23,811 คน 

2. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีโรงงานจ านวน 118 โรงงาน เงินลงทุน 28,050.72  
ล้านบาท คนงาน 9,108 คน 

3. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี มีโรงงานจ านวน 31 โรงงาน เงินลงทุน 5,526.70 ล้านบาท 
คนงาน 1,040 คน 

 
 
 



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

 ๒๖ 

 ตารางที่ 12 ข้อมูลสรุปในภาพรวมด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕61 
 

จ้านวนโรงงานจ้าแนกตามจ้าพวกโรงงาน 
 ในนิคมอุตสาหกรรม 307 โรงงาน 
 โรงงานจ าพวกที่ 1 (นอกนิคมฯ) 68 โรงงาน 
 โรงงานจ าพวกที่ 2 (นอกนิคมฯ) 194 โรงงาน 
 โรงงานจ าพวกที่ 3 (นอกนิคมฯ) 1,604 โรงงาน 
 รวมทั้งสิ้น 2,173 โรงงาน 
ข้อมูลคนงาน/เงินทุน (เฉพาะจ้าพวก 2 และ 3) 
 จ านวนประชากร 679,370 คน 
 จ านวนคนงานรวม 135,445 คน 
     - คนงานชาย 88,193 คน 
     - คนงานหญิง 47,252 คน 
 จ านวนเงินทุนรวม 294,244.848 ล้านบาท 
จ้านวนโรงงานจ้าแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ 
ล าดับที ่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 181  โรงงาน 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 142  โรงงาน 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 15  โรงงาน 
4 สิ่งทอ 37  โรงงาน 
5 อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกายยกเว้นรองเท้า 14  โรงงาน 
6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 11  โรงงาน 
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 90  โรงงาน 
8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 40  โรงงาน 
9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 40  โรงงาน 

10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท าแม่พิมพ์ 53  โรงงาน 
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 85  โรงงาน 
12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 12  โรงงาน 
13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 20  โรงงาน 
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 185  โรงงาน 
15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 93  โรงงาน 
16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 49  โรงงาน 
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 291  โรงงาน 
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 110  โรงงาน 
19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 109  โรงงาน 
20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 209  โรงงาน 
21 การผลิตอื่นๆ 387  โรงงาน 

รวม 2,173 โรงงาน 

 
 



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

 ๒๗ 

ตารางท่ี ๑3 ยอดสะสมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ณ ปี พ.ศ. 2558-2561 
 

รายการ ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
จ านวนโรงงาน 1,920 2,000 2,103 2,173 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 225,563.74 241,381.14 276,597.18 294,244.84 
จ านวนคนงาน (คน) 115,092 121,800 129,760 135,445 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 
 
 

ตารางท่ี ๑4 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบและขยายกิจการโรงงาน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

 

รายการ ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
จ านวนโรงงาน 131 111 97 89 
เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 35,216.04 15,817.40 17,280.06 17,768.26 
จ านวนคนงาน (คน) 7,960 6,708 1,779 5,685 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 
 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 
10 กันยายน 2561) อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนใหม่ เดือนมกราคม – กันยายน 2561 เป็นโรงงานประกอบ
กิจการใหม่ และขยายโรงงาน จ านวน 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 
ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ แจ้งเริ่ม ประกอบ/ขยาย 

จ้านวน 
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
จ้านวน 
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 

ประกอบกิจการใหม ่ 69 5,204.51 2,172 40 3,591.90 1,112 
ขยายโรงงาน 20 12,563.76 3,513 9 21,286.07 3,463 

รวม 89 17,768.26 5,685 49 24,877.97 4,575 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ๒๘ 

ตารางท่ี ๑6 ข้อมูลประกอบกิจการใหม่/ขยายโรงงาน กิจการโรงงาน รายกลุ่มอุตสาหกรรม  
ตั งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 

ล้าดับ 
ที่ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ประกอบกิจการใหม่ ขยายโรงงาน รวม 

จ้านวน
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
จ้านวน
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
จ้านวน
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 

1 อุตสาหกรรมอาหาร 2 10.10 30 6 914.23 937 8 924.33 967 
2 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 15.00 8 0 0.00 0 1 15.00 8 
3 สิ่งทอ 2 506.18 82 0 0.00 0 2 506.18 82 
4 อุตสาหกรรมเครื่องแต่ง

กายยกเว้นรองเท้า 
1 14.00 30 0 0.00 0 1 14.00 30 

5 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม ้

0 0.00 0 1 7.00 69 1 7.00 69 

6 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบ
แต่งในอาคารจากไม้ แก้ว 
ยาง หรือโลหะอื่นๆ 

2 30.50 25 0 0.00 0 2 30.50 25 

7 ผลิตกระดาษและ
ผลิตภณัฑ์กระดาษ 

1 80.00 42 0 0.00 0 1 80.00 42 

8 การพิมพ์ การเยบ็เลม่ ท า
ปกหรือการท าแม่พิมพ ์

0 0.00 0 1 215.00 54 1 215.00 54 

9 เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์
เคม ี

4 65.00 99 0 0.00 0 4 65.00 99 

10 ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 2 46.04 35 0 0.00 0 2 46.04 35 
11 ผลิตภณัฑ์พลาสติก 3 44.87 93 1 150.00 113 4 194.87 206 
12 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1 14.90 12 0 0.00 0 1 14.90 12 
13 ผลิตโลหะขั้นมลูฐาน 0 0.00 0 2 681.58 116 2 681.58 116 

14 ผลิตภณัฑ์โลหะ 4 2,118.27 170 3 178.00 519 7 2,296.27 689 
15 ผลิตเครื่องจักรและ

เครื่องกล 
2 265.00 214 0 0.00 0 2 265.00 214 

16 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ ์

3 45.45 48 2 660.00 550 5 705.45 598 

17 ผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะและอุปกรณ ์

4 63.57 106 1 0.00 19 5 63.57 125 

18 การผลิตอื่นๆ 37 1,885.62 1,178 3 9,757.95 1,136 40 11,643.58 2,314 
รวม 69 5,204.51 2,172 20 12,563.76 3,513 89 17,768.26 5,685 

 
 
 



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

 ๒๙ 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในพ้ืนที่                         
เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร รวมทั้ งอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและมีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก                    
และเหล็กกล้า  อุตสาหกรรมพลาสติก อุ ตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์                       
และยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 3 นิคม ซึ่งมีการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมครบทุกอ าเภอ                   
และมีอัตราขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี โดยในปี พ.ศ.2561 อ าเภอบางปะกง มีโรงงานอุตสหกรรมกระจุกตัว
มากที่สุด รองลงมาคือ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอแปลงยาว           
และอ าเภอบ้านโพธิ์ ตามล าดับ  โดยนักลงทุนนิยมลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
และอ าเภอบางปะกง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบในการผลิต มีการคมนาคม                   
ที่สะดวกและรวดเร็วแต่ปัจจุบันเริ่มพบว่านักลงทุนเริ่มย้ายฐานการผลิตมายังอ าเภอบ้านโพธิ์มากขึ้น                        
ส่วนเงินลงทุนในอุตสาหกรรม พบว่าอ าเภอบางปะกงเป็นอ าเภอที่มีเงินลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีโรงงานขนาด
กลางและขนาดใหญ่  รองลงมาคือ อ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอแปลงยาว มีเงินลงทุนเป็นอันดับสามใกล้เคียง
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราและอ าเภอพนมสารคาม  ซึ่งเป็นไปตามความหนาแน่นของภาคอุตสาหกรรม                   
ภาคแรงงานอุตสาหกรรม พบว่าอ าเภอบางปะกงเป็นพ้ีนที่ที่มีการกระจายแรงงานมากที่สุด ต่อด้วยอ าเภอ                  
เมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอแปลงยาวและอ าเภอบ้านโพธิ์  ตามล าดับ ส าหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ มีจ านวนแรงงานน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 8 ด้านอุตสาหกรรม 

 

 



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

 ๓๐ 

ด้านเหมืองแร่ 
    จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีประทานบัตร เหมืองแร่ ทั้งสิ้น 10 แปลง เปิดการท าเหมือง                          

จ านวน 5 แปลง  และหยุดการท าเหมือง 5 แปลง แร่ที่ส าคัญได้แก่ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต                  
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง แร่หินประดับชนิดแกรนิต
แร่เหล็ก และ แร่ทรายแก้ว 

 
ตารางที่ ๑7 สถิติแร่และผลผลิตแร่ ประจ้าปี 2561 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561) 

 

ล้าดับ ชนิดแร่ ปริมาณแร่ที่ผลิตได้   
1 หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง 181,894.00 เมตริกตัน 
2 ทรายแก้ว   80,180.00 เมตริกตัน 
3 หินประดับชนิดหินแกรนิต         67.90 ลูกบาศก์เมตร 

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

ล้าดับ ประเภทรายได้ ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
(ณ เดือน ส.ค. 61) 

จ้านวนเงิน(บาท) โรงงาน 
จ้านวนเงิน(บาท) 

เหมืองแร่ 
จ้านวนเงิน 

(บาท) 

โรงงาน 
จ้านวนเงิน(บาท) 

เหมืองแร่ 
จ้านวนเงิน 

(บาท) 
 

1 ค่าภาคหลวงแร ่ 3,435,300.96 - 2,545,478.86 - 3,368,500.96 
2 ค่าขายแร่ของกลาง - - 88,200.00 - - 
3 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด - 2,600.00 - - - 
4 ค่าธรรมเนียมแร ่ - - - - - 
5 ค่าธรรมเนียมโรงงาน 4,497,430.00 4,521,283.50 - 10,314,147.00 21,525.00 
6 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตลด็ - - - 4,400.00 - 
7 ค่าเช่าอสังหารมิทรัพย ์ 11,680.00 - 314,487.52 - - 
8 ค่าปรับเปรียบเทียบคด ี 943,000.00 899,720.00 10,000.00 547,400.00 - 
9 ค่าปรับอื่น ๆ  - 42,000.00 - - 

10 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 328,722.91 - 2,966,644.63 - 4,050,134.62 

ด้านการพาณิชยกรรม 
ในปี 2560 (ณ เดือนสิงหาคม 2560) มีผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจที่ยังคงอยู่ในจังหวัด 

จ านวน ๕,๑๒๕ ราย จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 1,3๕๕ ราย บริษัทจ ากัด              
จ านวน 3,๗๕๙ ราย บริษัทมหาชน จ ากัด 2 ราย 

ตารางที่ ๑9 แสดงทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ กลุ่มทะเบียนและอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
การประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคลที่คงอยู่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560 

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 

ปี นิติบุคคล   
สมาคม ทค/รค หสม. หจก บจก บมจ รวม 

2560 6 1 2 1,355 3,759 2 5,125 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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 ๓๑ 

รายได้จากการจ้าหน่ายสินคา้ OTOP  
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-

2560 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอ รายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางท่ี 20 แสดงรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
หน่วย : บาท 

จังหวัด 2557 2558 2559 2560 
ฉะเชิงเทรา 1,970,600,449 2,077,104,539 2,327,102,805 2,516,533,434 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560) 

เมื่อพิจารณาด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา                  
(พ.ศ.2550-2559) พบว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย                   
รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 3.0 ต่อปี  เมื่อเปรียบเทียบจังหวัดฉะเชิงเทราในระดับภาคตะวันออก พบว่า                   
พ.ศ.2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา เท่ากับ 256,648 ล้านบาท  ถือเป็นอันดับ 3      
ในภาคตะวันออกรองจากจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง แนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นผลจากการ
ที่เป็นเขตต่อเนื่องกับศูนย์กลางกรุงเทพฯ และปริมณฑล และได้รับอิทธิพลจากพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่          
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard : ESB) ที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย 
ประกอบกับนโยบายของประเทศที่จะต่อยอดการพัฒนา ESB ไปสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastrern Economic Corridor : EEC)  ซึ่งจะพบว่าโครงสร้างการผลิตปรับเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการมากขึ้น โดยภาคเกษตรกรรมมีบทบาทลดลง  จากการเติบโตภาคอุตสาหกรรมและบริการส่งผลให้
ปริมาณจราจรและการขนส่งมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณรถบรรทุก ตามแนวโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมสายส าคัญในการเชื่อมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด นอกจากนี้ศักยภาพด้านการขนส่งระบบราง 
เส้นทางรถไฟสายตะวันออกผ่านอยู่ 3 สาย และในอนาคตจะมี โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟ
รางคู่ซึ่งจะมีส่วนส าคัญต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จะกระตุ้นให้พ้ืนที่โดยรอบสถานีได้รับการพัฒนาส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การอยู่อาศัย และกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  

 
การท่องเที่ยว 
เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มริมน้ า จึงพบว่าตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน ฉะเชิงเทรานับว่าเป็นดินแดนแห่งการเพาะปลูก มีดินตะกอนอันสมบูรณ์
ด้วยแร่ธาติ รวมทั้งอุดมด้วยแหล่งน้ า โดยมีแม่น้ าบางปะกงเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัด ชาวบ้านส่วนใหญ่
ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ าและริมล าคลองสาขาย่อย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่งผลให้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
งานเทศกาลประเพณีต่างๆ  แสดงให้เห็นถึงความผูกพันกับสายน้ าบางปะกง และจังหวัดเป็นจังหวัดที่เก่าแก่
ส่งผลให้ในพื้นที่มแีหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนมาก โดยสรุปงานเทศกาลประเพณีของจังหวัด ดังนี้ 
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แหล่งท่องเที่ยว 
 1) อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศาลหลักเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทรา อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีน                        
(ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ า (สมาคมสงเคราะห์การกุศล) ป้อมก าแพงเมือง
ฉะเชิงเทรา/สวนมรุพงษ์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ตลาดโบราณนคร
เนื่องเขต เขื่อนทดน้ าบางปะกง วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดหน้าเมือง) วัดสมานรัตนาราม วัดหนามแดง 
วัดสัมปทวนนอก วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล) วัดชมโพธิยาราม วัดพยัคฆอินทราราม (วัดเจดีย์) วัดจีนประชา
สโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วัดอุภัยภาติการาม (วัดซ าปอกง) วัดเซนต์ปอล พระต าหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ภาคกลาง และอาคารไม้สัก 100 ปี ค่ายศรีโสธร (กองพันทหารช่างที ่2 รักษาพระองค)์ 

2) อ้าเภอบางคล้า ประกอบด้วย วัดสาวชะโงก วัดเสม็ดเหนือ วัดแจ้ง วัดปากน้ า วัดโพธิ์บางคล้า 
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ล่องเรือรอบเกาะลัด ตลาดน้ าบางคล้า วิส าหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก และเรนโบว์อโรคยา 

3) อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว ประกอบด้วย วัดโพรงอากาศ วัดคลองเจ้า และวัดบึงตาหอม 
4) อ้าเภอบางปะกง ประกอบด้วย วัดหงส์ทอง วัดเขาดิน ตลาดท่าสะอ้าน เกาะนก                 

และล่องเรือชมปลาโลมาบริเวณปากอ่าวแม่น้ าบางปะกง 
5) อ้าเภอบ้านโพธิ์ ประกอบด้วย ตลาดคลองสวน 100 ปี วัดคลองสวน วัดเทพราชปวราราม 

วัดผาณิตาราม วัดพนมพนาวาส และมินิมูร่าห์ฟาร์ม 
6) อ้าเภอพนมสารคาม ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ วัดโพธิ์ใหญ่ วัดสุวรรณคีรี สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 
7) อ้าเภอสนามชัยเขต ประกอบด้วย วัดพระธาตุวาโย วัดท้าวอู่ไท อ่างเก็บน้ าลาดกระทิง 

และศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) 
8) อ้าเภอแปลงยาว ประกอบด้วย วัดโกรกแก้ววงษ์พระจันทร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  
9) อ้าเภอราชสาส์น ประกอบด้วย ถ้ านางสิบสอง 
10) อ้าเภอท่าตะเกียบ ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อเขากา อ่างเก็บน้ าคลองสียัด และเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
11) อ้าเภอคลองเขื่อน ประกอบด้วย เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ วัดสามร่ม วัดคุ้งกร่าง  

คุ้มวิมานดินและสวนปาล์มฟาร์มนก 

 สถานที่ส้าคัญคู่บ้านคู่เมือง 
  1) วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
      วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่สร้างขึ้นปลาย

สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สิ่งปลูกสร้างที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดในวัด คือ “พระอุโบสถ” ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐาน “พระพุทธโสธร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา 
 พระอุโบสถของวัดโสธรฯ ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ รวมทั้งสิ้น ๕ หลัง พระอุโบสถหลังแรก 
เป็นศาลาเรือนไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ จึงมีการสร้างพระอุโบสถหลังที่ ๒ พระอุโบสถหลังนี้ สันนิษฐานว่า 
สร้างโดยพระยาวิเศษฤาชัย (ช้าง) เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในแผ่นเงิน
จารึกเจดีย์ใหญ่วัดพยัคฆ์อินทาราม (วัดเจดีย์) ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา พระอุโบสถหลังที่ ๓ 
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สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยพลตรีพระยาสุรนารถเสนีย์ ผู้บัญชาการทหาร (ผบ.พล ๙ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีโสธร
ปัจจุบัน) เป็นผู้หาทุนในการด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือขยายพระอุโบสถให้กว้างขวางขึ้นกว่าหลังเดิม พระอุโบสถ
หลังนี้ถูกรื้อถอนไป เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระอุโบสถหลังที่ ๔ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื่องจาก
บ้านเมืองขยายตัวมากขึ้น และพระอุโบสถหลังเดิมไม่สามารถรองรับจ านวนประชาชนที่ เดินทางมานมัสการ
หลวงพ่อพุทธโสธรที่มากขึ้นได้ ส่วนพระอุโบสถหลังที่ ๕ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการบูรณะพระอุโบสถวัดโสธรฯ ให้งดงาม             
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
และเสด็จพระราชด าเนินมาประกอบพิธียกยอดฉัตรทองค า เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ พระอุโบสถหลังนี้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นด้วยความรู้ทางสถาปัตยกรรมที่ครบถ้วน     
ทั้งพุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์และวิจิตรศิลป์ 

 2) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง 
 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ ชาวบ้านเรียกว่า  
“วัดเมือง” ในปี พ.ศ. ๒๓๙๑ ถูกกบฏอ้ังยี่เผากลายเป็นวัดร้าง พระยาวิเศษฤาชัย (บัว) เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา    
ได้ปฏิสังขรณ์วัดเมืองขึ้นใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
เสด็จเมืองฉะเชิงเทรา พระราชทานนามวัดเมืองว่า “วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์” ซึ่งแปลว่า “วัดที่อาของพระเจ้าแผ่นดิน
ทรงสร้าง” 

 3) วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) 
 วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ตั้งอยู่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยนายเสือและนางอิน ภรรยา ภายในวัด
ประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และเจดีย์องค์เล็กอีก ๒ องค์ วัดพยัคฆอินทาราม
ยังเป็นสถานที่ส าคัญที่ค้นพบแผ่นเงินจารึกอันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา จารึกประวัติ
ของ “นายช้าง” และ “นายเสือ” สองพ่ีน้องต้นตระกูลเก่าแก่ก่อนสมัยอยุธยา ซึ่งได้เห็นการเคลื่อนย้ายและ
เปลี่ยนแปลงของเมืองฉะเชิงเทราในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“นายเสือ” ไดเ้ป็นปลัดเมืองฉะเชิงเทรา “นายเสือ” และ “นางอินทร์” ภรรยา ก็ได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ที่ต าบลบ้านใหม่
แห่งนี้ เมื่อการสร้างวัดแล้วเสร็จลงในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ วัดจึงได้รับนามว่า “วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)” ส่วน “นายช้าง” 
เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ได้สร้างพระอุโบสถท่ีวัดโสธร 
 

 4) วัดอุภัยภาติการาม 
 วัดอุภัยภาติการาม เดิมชื่อว่า “วัดซ าปอกง” ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อซ าปอกง” 
ซึ่งในประเทศไทยมี ๓ องค์ องค์หนึ่งอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร (ฝั่งธนบุรี) อีกองค์หนึ่งอยู่ที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชด าเนินมาที่วัดอุภัยภาติการาม เมื่อวันที่ 
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงิน ๒๐๐ บาท เพ่ือสมทบในการสร้างอาคารและ
ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป (ซ าปอกงแปดริ้ว) พร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดอุภัยภาติการาม” และ
พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” 
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 5) วัดจีนประชาสโมสร 
 วัดจีนประชาสโมสร เดิมชื่อวัด “เล่งฮกยี่” ตั้งอยู่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัด
จีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ได้เสด็จพระราชด าเนินมาที่วัดจีนประชาสโมสร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงิน 
๘๐ บาท และพระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดจีนประชาสโมสร” 

 6) ป้อมก้าแพงเมืองฉะเชิงเทรา 
 ป้อมก าแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๗๗  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักษ์รณเรศร์ 
เป็นแม่กองก่อสร้าง เพ่ือป้องกันข้าศึกทางทะเลเข้าโจมตีพระนคร ก าแพงมีลักษณะก่ออิฐถือปูน มีแผนผัง    
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ ขนานกับแนวแม่น้ าบางปะกง ขนาดความกว้าง         
ของก าแพงเมือง ตามแนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก ๒๗๕ เมตร ความยาวตามแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ ๕๖๕ เมตร 
ตัวก าแพงเมืองมีความหนา ๑ เมตร ความสูงของก าแพง ๔.๙๐ เมตร มีคูเมืองขนาดความกว้างประมาณ ๔๕ – ๕๐ 
เมตร อยู่ห่างจากแนวก าแพงเมืองออกไปเป็นระยะทางประมาณ ๗๕ – ๑๐๐ เมตร ปากคูเมืองทางด้านทิศเหนือและ
ใต้ บรรจบกับแม่น้ าบางปะกง ซึ่งใช้เป็นปราการส าคัญของเมืองทางด้านทิศตะวันออก ภายในก าแพงมีเชิงเทิน 
ป้อมสังเกตการณ์ ป้อมปืนบริเวณมุมก าแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 7) ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา 
 ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง 
อันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเมืองแปดริ้วให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวงมาแต่อดีตกาล ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 
๒ เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ 
อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ 

 8) ศาลาว่าการมณฑลปราจีน (ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า) 
 ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เมืองฉะเชิงเทราเป็นศูนย์อ านาจรัฐและ
เป็นที่ตั้งของที่ว่าการมณฑลปราจีน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ เมื่อประเทศไทยยกเลิกระบบเทศาภิบาล ศาลาว่าการ
มณฑลแห่งนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ใช้เป็นที่ตั้ง
ส านักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ อาคารหลังนี้ถูกเพลิงไหม้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรอาคารร้างที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมี
พระราชด าริ ให้บูรณะอาคารหลังนี้ขึ้นใหม่ ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 9) ศาลมณฑลปราจีน 
 อาคารศาลมณฑลปราจีน ตั้งอยู่ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๐  
ในอดีตเป็นที่ตั้งของศาลมณฑลปราจีน ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกของยุโรป เมื่อวันที่        
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะด ารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอฯ ได้เคยเสด็จประทับเป็นองค์
ประธานคณะผู้พิพากษาที่อาคารแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่ท าการพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา 
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 10) ต้าหนักกรมหม่ืนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ 
   ต าหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๗ ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพ่ือเป็นที่พ านักของกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาล                  
ถือเป็นบ้านพักข้าราชการแห่งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต าหนักนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา ๒ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ในการเสด็จประทับแรมครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน                
พระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมลายพระหัตถ์ความว่า “ให้ ไว้ส าหรับเรือนเทศาภิบาลมณฑลปราจิณ                           
(เมืองฉะเชิงเทรา) เป็นที่ระลึกในการที่ได้มาอยู่ในที่นี้ได้ความสุขสบายมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม 
ร.ศ.๑๒๖” พระบรมฉายาลักษณ์ดังกล่าวยังอยู่เป็นอนุสรณ์คู่ต าหนักมาจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ ต าหนักกรมหมื่น
มรุพงษ์ศิริพัฒน์ ยังเคยเป็นที่ประทับและทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                           
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยามที่เสด็จฯ เยือนเมืองฉะเชิงเทราด้วย 

 11) อาคารไม้สัก ๑๐๐ ปี กองพันทหารช่างท่ี ๒ รักษาพระองค์ 
   อาคารไม้สัก ๑๐๐ ปี ค่ายศรีโสธร (กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์) ตั้งอยู่ ถนนศรีโสธร 
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ เดิมเป็นกองพลที่ ๙ มณฑลปราจีน 
เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่  ๘ และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอฯ ได้เสด็จ
พระราชด าเนินมายังกองพันทหารช่างที่ ๒ (นามหน่วยเดิม) ซึ่งเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก 
ปัจจุบันบริเวณอาคารไม้สัก ๑๐๐ ปี เป็นที่ตั้งของกองบังคับการกองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค ์
 12) อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
    อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ าโจ้โล้ (คลองท่าลาด) 
ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จยกทัพผ่าน
เมืองฉะเชิงเทราไปเมืองจันทบูร เพ่ือสร้างสมก าลังพลในการกอบกู้เอกราช ขณะที่เสด็จผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปะทะ
กับพม่าบริเวณปากน้ าโจ้โล้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์รบชนะพม่าซึ่งมีก าลัง
เหนือกว่าและได้พักทัพบริเวณนี้ ดังนั้น จึงมีการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์สถานไว้ ณ บริเวณที่เสด็จ
ผ่านปากน้ าโจ้โล้ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ ากัดเซาะจนพระเจดีย์พังทลาย ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงมีการสร้างพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่ 

วัฒนธรรมประเพณี ที่ส้าคัญ  
  ประเพณีและสถานที่ส้าคัญ 

   1) ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร 
       ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นประเพณีโบราณที่จัดขึ้นมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ชาวเมือง
ฉะเชิงเทราจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรเป็นประจ า ปีละ ๓ ครั้ง ในงานเทศกาลกลางเดือน ๕ งานเทศกาล
กลางเดือน ๑๒ และงานเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันขึ้น ๑๒ ค่ า ถึงวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๒ ของทุกปี จะมีประเพณี
แห่หลวงพ่อพุทธโสธรทั้งทางบกและทางน้ า การแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก จัดในวันขึ้น ๑๒ ค่ า เดือน ๑๒ 
ชาวเมืองฉะเชิงเทรา  จะท าพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประดิษฐานบนรถขนาดใหญ่ เพื่อแห่รอบเมืองและ
ประพรมน้ ามนต์ ให้ประชาชนที่มารออยู่ข้างทาง ส่วนวันขึ้น ๑๕ ค่ า ถึงวันแรม ๑ ค่ า เป็นวันแห่หลวงพ่อ                 
พุทธโสธรทางน้ า ในวันนี้จะมีการอันเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประดิษฐานในเรือขนาดใหญ่ที่ตกแต่ง                  
อย่างงดงามแล้วแล่นไปตามล าน้ าบางปะกงเพ่ือให้ประชาชนได้นมัสการหลวงพ่อตามท่าเรือ ตลอดล าน้ า 
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 2) ประเพณีสักการะเจ้าพ่อเขากา 
      เจ้าพ่อเขากา มีประวัติว่าเป็นทหารของพระเจ้าตากสินมหาราช เชื่อกันว่า เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินยกทัพ

ไปตีเมืองจันทบูร โดยผ่านมาทางปากน้ าโจ้โล้ อ าเภอบางคล้า แล้วเดินทัพมาตามคลองท่าลาดป่าพนมสารคามนั้น             
เจ้าพ่อเขากาเกิดป่วยและเสียชีวิตลง เพ่ือนทหารจึงช่วยกันฝังร่างของท่านไว้ในป่าและสร้างศาลไว้ใกล้กับ
บริเวณที่ฝังศพ เจ้าพ่อเขากาได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาพบเห็นอยู่เป็นประจ า และยังช่วยเหลือ
ชาวบ้านให้หายเจ็บป่วยด้วย ชาวบ้านจึงพากันแก้บนด้วยการเผาข้าวหลาม เผือก มัน และเครื่องบวงสรวงอ่ืนๆ 
เป็นการตอบแทน 

 ประเพณีสักการะเจ้าพ่อเขากา เป็นประเพณีประจ าถิ่นของอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นิยมจัดขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี ในวันนี้ ประชาชนจะน าเครื่องบวงสรวงมาสักการะเจ้าพ่อเขากา
ตั้งแต่เช้ามืด เครื่องบวงสรวงส าคัญ คือ ข้าวหลาม ยาเส้น และเหล้าป่า เพราะเชื่อว่าเป็นของที่เจ้าพ่อชื่นชอบ
เป็นพิเศษ ทั้งนี้ ก่อนวันงานจะมีการแข่งขันเผาข้าวหลาม และมีมหรสพสมโภชตลอดคืน 

 3) ประเพณีบุญบั งไฟ อ้าเภอท่าตะเกียบ 
  งานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอท่าตะเกียบ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ริเริ่มขึ้นโดย
ชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอท่าตะเกียบ ระยะแรกเป็นงานเล็กๆ ที่จัดกันภายในหมู่บ้าน ต่อมา
มีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมงานมากขึ้น จึงได้พัฒนากลายเป็นประเพณีบุญบั้งไฟประจ าอ าเภอท่าตะเกียบจนถึง
ทุกวันนี้ งานประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นในเดือน ๖ หรือเดือน ๗ อันเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูการท านา เพ่ือเป็นการบูชา
พญาแถน และขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล งานจัดเป็นเวลา ๒ วัน (เสาร์ – อาทิตย์) ที่ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกียบ ในงานมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนเซิ้งนางร า การแสดงศิลปวัฒนธรรมเซิ้งบั้งไฟ 
และการแข่งขันจุดบั้งไฟ 

 4) ประเพณีขึ นเขาเผาข้าวหลาม 
 ชาวบ้านเชื้อสายเขมรชุมชนหัวส าโรง รับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประเพณี “บุญข้าวหลาม” ของชุมชน

ลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอ าเภอพนมสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกัน ผสมผสานกับประเพณีการปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจ าลองของชาวไทยภาคกลางในกลางเดือน ๓ ในวันขึ้น ๑๔ ค่ า ชาวบ้านจะเผาข้าวหลาม  เพ่ือน าไป
ถวายพระในเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ า โดยพากันเดินไปขึ้นเขาดงยาง เพ่ือปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง ณ  
วัดสุวรรณคีรี บนเขาดงยางและน าข้าวหลามไปรับประทานบนเขา ชาวไทยเชื้อสายเขมรรับประเพณีบุญข้าวหลาม
เข้าเป็นประเพณีของตนเอง และปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวลาว 
 5) ประเพณีแห่ธงตะขาบ 

 ประเพณีแห่ธงตะขาบเป็นประเพณีของชาวรามัญที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณวัดพิมพาวาส อ าเภอบางปะกง  
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายนของทุกปี ในวันพิธีแห่ธงตะขาบแต่ละบ้าน
จะจัดเตรียมธงตะขาบเพ่ือน าไปถวายวัด การแห่นิยมแห่ทางบก เมื่อถึงวัดชาวบ้านจะน าธงตะขาบไปผูกไว้กับ
ต้นเสาในศาลาวัดเพ่ือท าพิธี เมื่อถึงเวลา พระสงฆ์จะน าสายสิญจน์มาวางรอบธง จากนั้นพิธีถวายธงจะเริ่มขึ้น
ด้วยการกล่าวบทนมัสการคุณพระศรีรัตนตรัย ตามด้วยการสรงน้ าพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เสร็จแล้วชาวบ้าน
จะน าธงตะขาบขึ้นไปไว้บนเสาหงส์ โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าทุกครั้งที่ธงตะขาบส่ายเพราะแรงลม จะท าให้
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์ 

 6) ประเพณีท้าบุญล้อมบ้าน 
 ประเพณีท าบุญล้อมบ้านเป็นพิธีกรรมล้อมบ้าน (ฮีบ้าน) ของชาวไทยพวนอ าเภอพนมสารคาม  
ซึ่งมีความเชื่อว่าในหมู่บ้านเกิดมีคนป่วยและล้มตายติดต่อกันหลายคน ชาวบ้านเกิดความกลัว ผู้เฒ่าผู้แก่       
ในหมู่บ้านจึงพาชาวบ้านไปไหว้ศาลขอให้คุ้มครอง เจ้าพ่อได้มาเข้าทรงบอกว่า ดวงบ้านดวงเมืองก าลังมีเคราะห์ 
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เนื่องจากตั้งหมู่บ้านไม่มีหลักบ้านหลักเมือง ชาวบ้านจึงตั้งหลักบ้านหลักเมืองไว้บริเวณใกล้ๆ ศาล เรียกกันว่า 
“หลักศีล” และให้ท าบุญเสียเคราะห์หมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนท ากระทงหน้าวัว ปั้นคน  
โค กระบือ ม้า สุนัข ไก่ ข้าวด า ข้าวแดง ใส่มาในกระทงหน้าวัว ช่วยกันหาหญ้าคามาถักต่อกันให้ยาวเพ่ือ
ล้อมรอบหมู่บ้าน ให้น าหญ้าคาและกระทงหน้าวัวนี้มารวมกัน ณ บริเวณศาล ท าบายศรีปากชาม สู่ขวัญหลักบ้าน
หลักเมือง ท าบายศรีพุ่มสู่ขวัญชาวบ้าน เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้ว คนทรงอัญเชิญเจ้าพ่อประทับทรง เจ้าพ่อจะท าพิธี
ท าน้ ามนต์รดกระทงรดหญ้าคา และให้น าหญ้าคาที่ท าพิธีแล้วไปล้อมรอบหมู่บ้าน น ากระทงไปส่งตามแยกต่างๆ ของ
หมู่บ้านเป็นการส่งผี ส่งเคราะห์ร้ายออกไปจากหมู่บ้าน และไม่ให้ผีหรือเคราะห์ร้ายใดๆ เข้ามาในหมู่บ้านได้อีก 

ตารางท่ี 21 ข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีที่ส้าคัญของแต่ละเดือน ปี ๒๕๖๑ 
 

เดือน วัน ประเพณี สถานที่จัด 
มกราคม 1 ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่ จัดทุกพ้ืนท่ีอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กุมภาพันธ์ 16  
(ข้ึน 1 ค่ า เดือน 3) 

ประเพณีตรุษจีน วัดโสธรวรารามวรวิหาร/โรงเจ  ทกุแห่ง 

 ขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 งานประเพณสีักการะเจ้าพ่อเขากา บริเวณศาลเจ้าพ่อเขากา รมิอ่างเก็บน้ า
สียัด ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ขึ้น 14-15 ค่ า  เดือน 3 งานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม  โรงเรียนชุมชนหัวส าโรง ต าบลหัวส าโรง 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ประเพณีบุญข้าวหลามหรืองาน
เผาข้าวหลาม  

วัดหนองแหน และวัดสุวรรณครีี   
ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   

มีนาคม 21-25 
(ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี) 

งานมะม่วง อาหารและของดี
อ าเภอบางคล้า   

ที่ว่าการอ าเภอบางคล้า 

 30 
(ข้ึน 14 ค่ า เดือน 5) 

ประเพณีวันร าลึกอัญเชิญพระ
พุทธโสธรขึ้นจากน้ า  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต าบลหนา้
เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

เมษายน 30 มี.ค.-8 เม.ย. 
 

ประเพณีงานวันมะม่วงและของดี
เมืองแปดริ้ว  

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 12-14 ประเพณีสงกรานต์แปดริ้ว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 13-15 ประเพณีแห่ธงตะขาบ จดั ณ วัด
พิมพาวาส (ใต้) ต าบลพิมพา  
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัดพิมพาวาส (ใต้) ต าบลพิมพา  อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พฤษภาคม 12-14 ประเพณีวันเกษตรกรท าบุญกลาง
ทุ่งไถ่ชีวิตควาย  

ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 อังคารที่ 2 เดือน 6 ประเพณีบุญล้อมบ้าน  พิพิธภัณฑ์บ้านซ่อง ต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มิถุนายน เสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ประเพณีบุญบั้งไฟ  ตลาดหนองคอก ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เดือน วัน ประเพณี สถานที่จัด 
กรกฎาคม 5 งานสักการะพระยาศรีสุนทร

โวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  
บริเวณอนสุาวรีย์พระยาศรสีุนทรโวหาร 
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สิงหาคม กลางเดือน 9 ของทุกปี ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง วัดพิมพาวาส (ใต้) ต าบลพิมพา อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กันยายน ๒๐ ประเพณีวันกตัญญูต่อสายน้ า
อ าเภอบ้านโพธ์ิ  

วัดสนามจันทร์ ต าบลบ้านโพธ์ิ 
อ าเภอบ้านโพธ์ิ (ศาลาอเนกประสงค์ ริม
ฝั่งแม่น้ าบางปะกง) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตุลาคม 23 ประเพณีวันปิยมหาราชร าลึก  จัด ณ ศาลาจัตรุมุข ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ขึ้น 12 ค่ า เดือน 12-แรม 6 
ค่ า เดือน 12 

ประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อ
พุทธโสธรประจ าปี  

วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา       

 ขึ้น 12 ค่ า เดือน 12 งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร  
(ประเพณแีห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางบก)   

รอบอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

พฤศจิกายน ขึ้น 1๔ ค่ า เดือน 12 งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร  
(ประเพณแีห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางน้ า) 

จัดขบวนแห่ทางเรือตามแม่น้ าบางปะกง 
ผ่านอ าเภอบ้านโพธิ์ไปถึงอ าเภอบางปะกง 

 ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร  
(ประเพณแีห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางน้ า) 

จัดขบวนแห่ทางเรือตามแม่น้ าบางปะกง
ไปถึงอ าเภอคลองเขื่อน และอ าเภอบาง
คล้า  

 ขึ้น 14-15 ค่ า เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง ย้อนเวลา หา
วิถีไทย  

บริเวณเขื่อนริมแม่น้ าบางปะกง หน้า
โรงพยาบาล 

 เสาร์-อาทิตย์ กลางเดือน ประเพณีวิ่งควาย  บ้านธรรมรัตน์ใน ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ธันวาคม 28 พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช  
 

ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสนิ
มหาราช อ าเภอบางคล้า  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 31 สวดมนต์ข้ามป ี ทุกวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

หมายเหตุ : บางประเพณีก าหนดวันจัดตามปฏิทนิจันทรคติไทย ท าให้วันและเดือนทีจ่ัดในแต่ละปี พ.ศ.ไม่ตรงกัน 
ที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ชาติพันธุ์ และศาสนิกชนต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีวัดที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 365 วัด มัสยิด จ านวน 66 แห่ง และคริสตจักร (ทุกนิกาย) 

จ านวน 23 แห่ง  วัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในอ าเภอพนมสารคามมากที่สุด จ านวน 66 วัด รองลงมา
คือ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 48 วัด โดยวัดส่วนใหญ่เป็นวัดราษฎร์ นิกายมหานิกาย  มีวัดพระอารามหลวง 2 แห่ง 
คือ วัดโสธรวรารามวรวิหารและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งตั้งอยู่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราทั้งสองแห่ง  มีประชากรหลายเชื้อ
ชาติด้วยกัน คือ จีน เขมร ลาว รามัญ ประชากรชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่
อดีต ส่วนหนึ่งเข้ามาค้าขาย ส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนเข้ามา ปัจจุบันพ้ืนที่บางแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงมี
ชาวไทยเชื้อชาติดังกล่าวอยู่ และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอาไว้อย่างดี 
 1) ชาวจีน 

      ชาวจีนเข้ามาในฉะเชิงเทราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ส่วนใหญ่เข้ามาแสวงโชค โดยตั้งหลัก
แหล่งอยู่ในเขตเมืองฉะเชิงเทราและเมืองปราจีนบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชาวจีนจากเมืองฉะเชิงเทราขยายตัวพา
กันมาตั้งหลักแหล่งในเขตบ้านท่าเกวียน และบ้านเกาะขนุน เพราะเป็นแหล่งชุมชนทางการค้าและการคมนาคม      
ในสมัยหลัง ชาวจีนเข้าไปค้าขาย ท าสวนผักสวนผลไม้ และแต่งงานกับคนไทยในพ้ืนที่ ท าให้ปัจจุบันนี้มีชาวบ้าน
ที่เป็นลูกหลานของคนจีนอยู่ท่ัวไป 
  2) ชาวลาว 
             จากค าบอกเล่าของคนในท้องถิ่น ชาวลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราอพยพ                 
มาจากเวียงจันทน์ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีที่แล้ว โดยมาสร้างหมู่บ้านที่บ้านเมืองกาย อ าเภอพนมสารคาม โดยชุมชน
แห่งนี้คงจะตั้งอยู่บนเส้นทางเดินทัพในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังตั้งถิ่นฐานที่คลองท่าไข่ อ าเภอเมืองและอ าเภอสนาม
ชัยเขต มีทั้งลาวพวน ลาวเวียง และลาวเมืองพลาน ส าหรับอ าเภอสนามชัยเขตมีลาวเวียง ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอน
ท่านา ต าบลคู้ยายหมี 
  3) ชาวรามัญ 
             ปัจจุบันชาวรามัญ (มอญ) ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณคลอง ๑๔ ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว และที่ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง 
  4) ชาวเขมร 
              ชาวเขมรอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ฉะเชิงเทราในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในคราวที่ไทยเสียดินแดน
ให้กับฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต าบลบางตีนเป็ด ต่อมาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น ชาวเขมรจึงได้ย้ายถิ่นฐาน
มาอยู่ที่บ้านดงน้อย อ าเภอราชสาส์น บ้านดงยาง และบ้านสระสองตอน อ าเภอพนมสารคาม บ้านแปลงยาว 
และบ้านหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 
  5) ชาวพุทธ 
              จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าของสมญา “เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ” ประชาชนส่วนใหญ่                           
เป็นพุทธมามกะ มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยมี “หลวงพ่อพุทธโสธร” เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ                 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสืบสานประเพณี พิธีกรรมทางพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง 
  6) ชาวมุสลิม 
              จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือที่ เรียกกันว่า “ชาวมุสลิม” ที่มีเชื้อสาย
หรือบรรพบุรุษมาจากมลายู หรือมาเลย์ ซึ่งเป็นเชื้อสายที่มีจ านวนมากที่สุด ในประเทศไทย ได้มาตั้งถิ่นฐาน                      
อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนคลอง ๑๘ คลอง ๑๙ คลอง ๒๐ คลอง ๒๑ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และบางส่วน
อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางปะกง ในปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา                
มีชาวมุสลิมตั้งรกรากถ่ินฐานอาศัยอยู่ท่ีอ าเภอบางน้ าเปรี้ยวมากท่ีสุด 
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 7) ชาวคริสต์ 
              ชาวคริสต์ในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น สันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนายรายณ์ฯ 
บาทหลวงองค์แรกที่ได้มาอาศัยอยู่ที่แปดริ้ว คือคุณพ่อดือปอง ส่วนใหญ่ชาวคริสต์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา                    
เป็นคนเชื้อสายจีน มีการตั้งหมู่บ้านชุมชนคาทอลิก และวัดต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น วัดเซนต์ปอล 
วัดเซนต์ร็อก วัดเซนต์แอนโทนี เป็นต้น 

สถิติและจ้านวนนักท่องเที่ยว 
    ในปี 256๑ พบว่ามีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3,239,899 คน 

และมีจ านวนนักท่องเที่ยว 560,611 คน และนักทัศนาจร 2,679,288 คน เพ่ิมขึ้นจากปี  2559                           
ซึ่งมีผู้ เยี่ยมเยือน (Visitor) ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3,047,651 คน และมีจ านวนนักท่องเที่ยว 
539,823 คน และนักทัศนาจร 2,507,828 คน ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

 ค่าเฉลี่ยการพักแรมของผู้เยี่ยมเยือน ประจ าปี 2560 คือ 1.84 วัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่ง
มีวันพักแรมเฉลี่ย 1.83 วัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2560 คือ 1,240.21 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 27.01 

 จากจ านวนผู้เยี่ยมเยือน ระยะเวลาการพักอาศัยและค่าใช้จ่ายต่อวันที่เพ่ิมมากข้ึนท าให้รายได้
จากการท่องเที่ยวในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็น 4,655.60 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 415.19 ล้านบาท 

ตารางท่ี 22 ข้อมูลนักท่องเที่ยวปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
 

 มกราคม – ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) 
ไทย (Thai) 
ต่างชาติ (Foreigners) 

2,740,014 
2,712,317 

27,697 

3,047,651 
3,018,439 

29,212 

3,239,899 
3,209,047 

30,852 

1,694,388 
1,680,062 

14,326 
นักท่องเที่ยว (Tourist) 

ไทย (Thai) 
    ต่างชาติ (Foreigners) 

520,621 
512,936 

7,385 

539,823 
539,456 

7,367 

560,611 
552,960 

7,651 

 

นักทัศนาจร (Excursionist) 
ไทย (Thai) 

    ต่างชาติ (Foreigners) 

2,219,663 
2,199,381 

20,282 

2,507,828 
2,485,983 

21,845 

2,679,288 
2,656,087 

23,201 

 

ระยะ เวล าวัน พั ก เฉลี่ ย  Average Length of Stay 
(Day) 

ไทย (Thai) 
    ต่างชาติ (Foreigners) 

2.21 
2.21 
2.05 

1.83 
1.83 
1.77 

 
1.84 
1.84 
1.74 

 

Average Expenditure (Baht/Person/Day) 
ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) 
    ไทย (Thai) 
    ต่างชาติ (Foreigners) 

 
1,108.66 
1,107.04 
1,381.39 

 
1,213.20 
1,211.05 
1,429.53 

 
1,240.21 
1,237.47 
1,526.88 

 
 

 

นักท่องเที่ยว (Tourist) 
    ไทย (Thai) 
    ต่างชาติ (Foreigners) 

1,653.15 
1,662.21 
1,779.06 

1,713.92 
1,737.68 
1,851.64 

1,775.97 
1,773.38 
1,929.80 
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 มกราคม – ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

นักทัศนาจร (Excursionist) 
    ไทย (Thai) 
    ต่างชาติ (Foreigners) 

962.33 
961.20 

1,091.24 

1,005.79 
1,004.64 
1,135.28 

1,036.50 
1,034.41 
1,243.90 

 

รายได้จากการท่องเที่ยว (Revenue (Million Baht) 
ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) 
    ไทย (Thai) 
    ต่างชาติ (Foreigners) 

 
 

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 
ACCOMMODATION  EATABLISHMENTS 
ห้องพัก (Rooms) 
อัตราการพักเฉลี่ย (Occupancy Rate (%) 
Number of Guest Arrivals 
    Thai 
    Foreigners 

    

464,374 463,260 486,268 239,422 
    

457,200 456,438 479,220  
7,174 6,822 7,048  

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

 โครงสร้างของนักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยส่วนใหญ่มาจากภาคกลางมากที่สุด รองลงมาคือ 
กรุงเทพฯ และภาคตะวันตก โดยอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยท างาน 25-34 ปี ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติส่วนใหญ่    
มาจากภูมิภาคเอเชียมากที่สุด  และภูมิภาคยุโรป เป็นอันดับสอง  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
พักผ่อน โดยนิยมเดินทางมาเองโดยรถยนต์ส่วนตัว  ซึ่งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสามาถเข้าพ้ืนที่ได้อย่างสะดวก
และหลากหลายเส้นทาง  โดยเฉพาะเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางติดต่อกับกรุงเทพฯ                 
และจังหวัดใกล้เคียง  รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-2559) มีอัตราที่เพ่ิมเฉลี่ย
ร้อยละ 26.99  มีรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จาก                      
การท่องเที่ยวในภาคตะวันออก จะพบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรามีสัดส่วนที่น้อยมาก
ของภูมิภาค  โดยจังหวัดชลบุรี เป็นอันดับหนึ่ง  และจังหวัดระยองเป็นล าดับ 2   

3) ด้านสังคมและความม่ันคง 
สภาพสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาพสังคม  

ในจังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงกุ้ง 
เลี้ยงปลา มีเวลาพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ต่อมาราวปี พ.ศ.2540  
เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง บ้านโพธิ์ และแปลงยาว ท าให้วิถีชีวิตของผู้คน  
ในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีเวลาท างานที่แน่นอน เช้าไปเย็นกลับ หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ พบปะกันน้อยลง 
พูดคุยในเรื่องของชุมชนน้อยลง ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านน้อยลง สถานการณ์ที่มีผู้คนเข้าไป
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในอ าเภอบางปะกง บ้านโพธิ์ และแปลงยาว แต่ขยายวง
ไปยังทุกอ าเภอ ถึงแม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็มีรถของโรงงานไปรับ -ส่งถึงที่บ้าน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 



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

 ๔๒ 

จ้านวน ที่ตั ง และพื นที่รับผิดชอบของสถานีต้ารวจภูธร 
   การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา                      

อยู่ในความดูแลของต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสถานีต ารวจภูธรในสังกัด จ านวน 18 สถานี                      
โดยมีจ านวนก าลังพลเฉพาะส่วนประจ าสถานีต ารวจภูธรทั้งสิ้น 1,374 คน ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ยังมีหน่วยงานต ารวจ
ในสังกัดอ่ืนๆ ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่เฉพาะ เช่น หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต ารวจทางหลวง และต ารวจท่องเที่ยว   
  สถิติเกิดอาชญากรรม  ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี พ.ศ. 2549 -2558 พบว่า                            
มีคดีร้ายแรง ระหว่าง 128-142 คดี สามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้ 27-71 คดี สัดส่วนคดีที่สามารถจับกุม
ผู้กระท าผิดได้  คิดเป็นร้อยละ 45 – 96 โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 มีจ านวนคดีที่เกิดขึ้นลดลง
และมีจ านวนการจับกุมเพ่ิมข้ึนสูง 
 

คดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
   สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบกของจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี 255๘-256๑ รายละเอียด
ข้อมูลดังตาราง 

ตารางท่ี 23 สถิติการรับแจ้งคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จ้าแนกตามประเภทรถ ความเสียหาย  
และผู้ต้องหาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 – 2561 

ประเภท 2558 2559 2560 2561 

รับแจ้งอุบัติเหตุ (ราย) 366 386 274 360 
ประเภทผู้ใช้ทาง 

    
คนเดินเท้า 21 22 8 11 
ประเภทรถ 

 
   

รถยนต์นั่ง 116 89 52 81 
รถจักรยานยนต ์ 195 150 116 16 
รถบรรทุกขนาดเล็ก(ปิคอัพ)     
รถบรรทุก 10 ล้อ และมากกว่า 6 10 6 6 
รถบรรทุก 6 ล้อ 14 13 7 6 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ 5 3 3 2 
รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) 6 7 3 1 
แท็กซี ่ 2 1  1 
รถสามล้อเครื่อง 2 1 1 1 
รถจักรยาน 4 9 12 11 
รถสามล้อ     
รถอีแต๋น     
อื่นๆ 26 24 17 14 

ความเสยีหาย     
มูลค่าทรัพย์สินเสียหาย (ล้านบาท) 6,392,700 2,004,950 45,500 บาท  

ความเสยีหายที่เกดิขึ้นกับบุคคล     
ตาย 109 126 100 101 
ชาย 88 90 76 82 
หญิง 21 36 24 24 
บาดเจ็บสาหสั 57 47 25 19 



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

 ๔๓ 

ประเภท 2558 2559 2560 2561 

ชาย 36 28 13 11 
หญิง 21 19 12 8 
บาดเจ็บเล็กน้อย 167 60 16 11 
ชาย 97 39 12 7 
หญิง 70 21 4 4 

ผู้ต้องหา     
จับได ้ 230 189 72 91 
จับไมไ่ด ้ 10 17 8 5 
ไม่รูต้ัว     

ทีม่า : ต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การสาธารณสุขและสถานีอนามัย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแพทย์ รวมจ านวน 2๕๕ คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 2,784   

ทันตแพทย์ รวมจ านวน ๗๑ คน อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 9,998 เภสัชกร รวมจ านวน ๑๑๐ คน 
อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากร 1 : 6,454 พยาบาลวิชาชีพ รวมจ านวน 1,๓๓๖ คน อัตราส่วนพยาบาล
วิชาชีพต่อประชากร 1 : 531 มีโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ านวน 561 เตียง
โรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอ 10 แห่ง รวม 600 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (สถานีอนามัย) 
11๘ แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 2 แห่ง (สาขาโรงพยาบาลพุทธโสธร) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  
7 แห่ง จ านวนผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (สถานีอนามัย) เพ่ิมขึ้นจาก 429,550 คน 
1,370,508 ครั้งในปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็น 448,680 คน 1,418,645 ครั้งในปี 2559 ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.4 และร้อยละ 3.5 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ร้อยละ 99.96 ของ
ประชากรทั้งหมด  และความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
(UC Coverage) ร้อยละ 99.95 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของปี พ.ศ.2560 กลุ่มโรคที่ส่งผลให้
เกิดการเจ็บป่วนจนต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลแต่ยังไม่รุนแรงต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน พบว่า 
กลุ่มโรคที่ป่วยมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง  การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน และ
เบาหวาน  สาเหตุที่ให้เกิดโรค พบว่า ความสูงอายุ และพฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชาชน  ส่วนกลุ่มโรค 
10 อันดับแรกที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล พบว่า กลุ่มโรคที่ป่วยมากที่สุด คือ ปอดบวม และโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะผิดปกติของทารก  และเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยนอก  การเจ็บป่วยด้วยโรค
ทางเดินหายใจมีเป็นจ านวนมาก ปัจจัยทีส่งผลเกิดจาก วัยของผู้ป่วย สารมลพิษทางอากาศ การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคความชื้น และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต   

ขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการด้านสาธารณสุข พบว่า อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบมี
พ้ืนที่นอกเขตการให้บริการของสถานพยาบาล  โดยเป็นพ้ืนที่ห่างไกลจากตัวอ าเภอและรอยต่อจังหวัด
ฉะเชิงเทรากับจังหวัดสระแก้ว    

 
 
 



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

 ๔๔ 

ตารางท่ี 24 จ้านวนบุคลากรสาธารณสุขภาครฐัและเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2561 
 

ประเภท 
บุคลากรสาธารณสุข 

จ้านวนบุคลากรสาธารณสุข (คน) อัตราส่วน 
บุคลากร 

ต่อประชากร 
ภาครัฐ เทศบาล ภาคเอกชน* รวม 

แพทย์ 213  42 255 1:2,784 
ทันตแพทย ์ 68  3 71 1:9,998 
เภสัชกร 97  13 110 1:6454 
พยาบาลวชิาชีพ 1,212 11 113 1,336 1:531 

ที่มา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ณวันที่ 30 กันยายน 2561 
หมายเหตุ : 1. * หมายถึงโรงพยาบาลเอกชน 
        2. ใช้ข้อมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียนณวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
                    (704,399 คนค านวณหาอัตราส่วนต่อประชากร) 

ตารางท่ี ๒5 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครฐัจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2560 

พื นที่ สถานบริการสาธารณสุข 

รพ./เตียง รพ./เตียง สสอ. รพ.สต. ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง 

ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา - 1/561 1 21 2 1 
อ.บางคล้า - 1/30 1 8 - 1 
อ.บางน้ าเปรี้ยว - 1/120 1 12 - 1 
อ.บางปะกง - 1/90 1 12 - 3 
อ.บ้านโพธ์ิ - 1/30 1 16 - 1 
อ.พนมสารคาม - 1/120 1 12 - - 
อ.ราชสาส์น - 1/30 1 2 - - 
อ.สนามชัยเขต - 1/120 1 15 - - 
อ.แปลงยาว - 1/30 ๑ ๖ - - 
อ.ท่าตะเกียบ - 1/30 1 9 - - 
อ.คลองเขื่อน - 1/10 1 5 - - 

รวม -/- 10/1,171 11 118 2 7 

ที่มา : กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุขส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  

ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) คิดเป็นร้อยละ 
99.96 ของประชากรทั้งหมด  697,412 คน และความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพในระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UC Coverage) คิดเปน็ร้อยละ 99.95 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า   477,411  คน  
สิทธิประกันสังคม   159,301  คน 
สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    40,835  คน 

 



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

 ๔๕ 

อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาเหตุการป่วยที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) โรคความดัน

โลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า อัตราป่วย 33,577.93 ต่อแสนประชากร (2) โรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ อัตราป่วย 30,301.64 ต่อแสนประชากร (3) โรคเบาหวาน อัตราป่วย 
25,617.10 ต่อแสนประชากร (4) โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ อัตราป่วย 18,792.80 ต่อแสนประชากร (5) โรค
ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง อัตราป่วย 15,269.29 ต่อแสนประชากร    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาเหตุการตายที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก ่(1) เนื้องอกร้าย อัตราตาย 
105.09 ต่อแสนประชากร (2) ปอดบวม อัตราตาย 89.03 ต่อแสนประชากร (3) โลหิตเป็นพิษ อัตราตาย 
50.29 ต่อแสนประชากร (4) โรคหลอดเลือดในสมอง อัตราตาย 43.11 ต่อแสนประชากร (5) โรคหัวใจ อัตรา
ตาย 38.17 ต่อแสนประชากร และปัญหาสุขภาพ/ปัญหาสาธารณสุข ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่                    
(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 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุม่โรค 10 อันดับแรก  จังหวัดฉะเชิงเทราประจ้าปีงบประมาณ 2558 
1) 145 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า  208,197 29,704.15 
2) 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉยีบพลันอื่น ๆ  176,605 25,196.82 
3) 104 เบาหวาน  160,610 22,914.76 
4) 207 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 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 การบาดเจบ็ระบเุฉพาะอืน่ ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 72,689 10,370.78 
8) 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดโูอเดนัม 60,574 8,642.29 
9) 180 ฟันผ ุ 50,606 7,220.12 
10) 206 พยาธิสภาพของหลังสว่นอ่ืน ๆ 48,048 6,855.17 
11) 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 46,957 6,699.51 
12) 267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชงิกราน 36,476 5,204.15 
13) 170 หลอดลมอักเสบเฉยีบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 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 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุม่โรค 10 อันดับแรก  จังหวัดฉะเชิงเทราประจ้าปีงบประมาณ 2559 
1) 145 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า 225,595 32,026.59 
2) 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉยีบพลันอื่น ๆ 208,545 29,606.09 
3) 104 เบาหวาน 177,823 25,244.64 
4) 207 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 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 การบาดเจบ็ระบเุฉพาะอืน่ ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 73,411 10,421.79 
8) 180 ฟันผ ุ 71,903 10,207.71 



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

 ๔๖ 

ชื่อกลุม่ (298โรค) รวม อัตรา:แสนประชากร 
9) 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดโูอเดนัม 58,464 8,299.84 
10) 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 55,924 7,939.25 
11) 206 พยาธิสภาพของหลังสว่นอ่ืน ๆ 52,769              7,491.35  
12) 267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชงิกราน 34,436              4,888.71  
13) 170 หลอดลมอักเสบเฉยีบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 28,397              4,031.38  
14) 039 ภูมิคุม้กันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) 24,833              3,525.42  

รวม 1,383,046 196,344.12 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุม่โรค 10 อันดับแรก  จังหวัดฉะเชิงเทราประจ้าปีงบประมาณ 2560 
๑) 145 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า 238,366 33,577.93 
๒) 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉยีบพลันอื่น ๆ 215,108 30,301.64 
3) 104 เบาหวาน 181,853 25,617.10 
4) 207 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 133,408 18,792.80 
5) 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 108,395 15,269.29 
6) 180 ฟันผ ุ 94,994 13,381.53 
7) 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 86,497 12,184.58 
8) 281 การบาดเจบ็ระบเุฉพาะอืน่ ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 74,139 10,443.75 
9) 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดโูอเดนัม 60,325 8,497.81 
10) 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 53,176 7,490.75 
11) 206 พยาธิสภาพของหลังสว่นอ่ืน ๆ 39,783 5,604.12 
12) 267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชงิกราน 34,438 4,851.18 
13) 198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 26,426 3,722.55 
14) 192 โรคอื่น ๆ ของล าไส้และเยื่อบุช่องท้อง 26,414 3,720.86 
15) 170 หลอดลมอักเสบเฉยีบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 24,382 3,434.62 

รวม 1,397,704 196,890.50 
ที่มา :  - ข้อมูลจาก รง.504 เดือน มกราคม – ธันวาคม  ของทุกปี  

 - ใช้ข้อมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ของทุกปี 
หมายเหตุ : การค านวน 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 สาเหตุการตาย 
อัตรา : แสนประชากร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 เนื้องอกร้าย (Neoplasms) (C00-C99) 104.82 110.86 100.80 105.09 
2 ปอดบวม (Pneumonia) (J12-J18) 57.8 70.77 93.84 89.03 
3 โลหิตเป็นพิษ (Septicaemia) (A40-A41) 50.18 41.8 50.40 50.29 
4 โรคหลอดเลือดในสมอง (Cerebrivascular diseases) (I60-I69) 45.44 47.8 45.57 43.11 
5 โรคหัวใจ (Heart diseases) (I20 - I52) 41.12 40.09 43.73 38.17 
6 โรคของระบบสืบพันธุแ์ละทางเดินปัสสาวะ 23.72 33.1 26.26 27.47 
 (Diseases of the genitourinary system) (N00-N99)     

7 อุบัติเหตุการขนส่ง (Transport accidents) (V01-V99) 28.33 29.1 25.84 25.64 
8 โรคของตับ (Diseases of liver) (K70-K76) 20.56 18.55 13.91 19.58 
9 เบาหวาน (E10-E14) (Diabetes mellitus) 19.84 20.54 13.77 13.80 

10 ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) 18.4 15.12 11.64 10.42 

ที่มา :  กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 



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

 ๔๗ 

การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2559 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้รวบรวม

ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข  จากทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และเครือข่ายบริการ
สุขภาพของทุกอ าเภอประมวลสรุปเป็นปัญหาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยใช้วิธีตาราง
ตัดสินใจ (Multi-variable decision) ผลการวิเคราะห์สรุปจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๐ : 10 อันดับแรก  เป็นดังนี้  

ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์สรุปจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปี ๒๕60 : 10 อันดับแรก 

 

การประกันสังคม 
       ตารางท่ี 29 แสดงสถิติกองทุนประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557 – 2559 

 

รายการ 
  

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

จ านวนสถานประกอบการ1/  (แห่ง) 4,185 4,274 4,303 
จ านวนผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 2/ (คน) 209,019 215,033 212,578 
จ านวนผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 3/  (คน) 11,958 13,264 14,689 
จ านวนการใช้บริการของผูป้ระกันตน 345,320 384,980 385,679 

กรณีเจ็บป่วย (ราย) 27,025 29,937 29,857 
กรณีทุพพลภาพ (ราย) 3,111 3,301 3,345 
กรณีตาย (ราย) 1,062 1,255 1,267 
กรณีคลอดบุตร (ราย) 4,887 5,226 5,237 
กรณีชราภาพ (ราย) 4,482 7,614 13,840 
กรณีสงเคราะห์บุตร (ราย) 296,593 316,000 307,797 
ว่างงาน4/ (ราย) 17,160 21,647 24,336 

ที่มา : ส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน 

อันดับ ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข คะแนน 
1 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 80.00 

2 อุบัติเหตุจราจร 78.00 

3 โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง 77.00 

4 โรคมะเร็ง, เนื้องอกร้าย ๗๕.๕๐ 

5 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอาย ุ ๗๔.๐๐ 

6 ภาวะอ้วนลงพุง, ขาดการออกก าลังกาย,พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็ม อาหารจานด่วน ๗๐.๐๐ 

7 ผู้พิการขาดคนดูแล, ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด ้ ๖๘.๕๐ 

8 ทารกและการดูแลทารก,ทารกแรกเกดิน้ าหนักน้อยกว่า  ๒,๕๐๐ กรัม,  เดก็กินนมแม่น้อยกว่า ๖  เดือน ๖๗.๐๐ 

9 โรคไขเ้ลือดออก ๖๖.๕๐ 

10 ยาเสพตดิ ๖๔.๕๐ 



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

 ๔๘ 

การปราบปรามยาเสพติด 
ตารางที่ 30 แสดงผลการจับกุมคดียาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ประเภทความผิด 
2558 2559 2560 2561 

จับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

จับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

จับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

จับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(คน) 

ผลิต 121 136 35 42 29 29 10 10 
จ้าหน่าย 368 411 265 298 195 224 139 151 
ครอบครองเพ่ือจ้าหน่าย 748 823 613 657 515 550 647 683 
ครอบครอง 1,224 1,254 1,234 1,264 806 818 877 857 
เสพ 2,615 2,632 3,080 3,094 2,343 2,372 2,264 2,256 
 

ที่มา: ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด 

ตารางท่ี 31 สถิติคดีจ้านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
ปีพ.ศ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธค รวม 
2557 239 234 241 220 241 278 322 278 283 262 248 280 3,126 
2558 132 209 167 150 106 164 104 156 144 165 199 166 1,862 
2559 204 115 307 157 270 246 206 232 197 225 200 185 2,544 

ที่มา: ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สถิติจ้านวนผู้ต้องขัง 

ตารางท่ี 32 ข้อมูลสถิติผู้ต้องขังย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559) และข้อมูลปี พ.ศ. 2560 
 

ปี 

จ้านวน
ผู้ต้องขัง
เข้าใหม ่
(คน) 

จ้านวนผู้ต้องขังที่รับใหม่และผู้ทีไ่ด้รับการปล่อยตัว(คน) 
ปล่อยอภัยโทษ ปล่อยพักโทษ ปล่อยลดวัน

ต้องโทษ 
ปล่อยตัวตาม
หมายปล่อย 

รวมจ้านวน
ผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัว 

2557 3510 
 

190 337 1183 1710 
2558 2823 405 96 309 839 1649 
2559 2577 680 92 423 805 2000 
2560 1821 207 2 67 613 889 
รวม 10731 1292 380 1136 3440 6248 

ที่มา : เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

 



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

 ๔๙ 

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

 

ที ่ ประเภทฐานความผิด 2,557 2,558 2,559 2,560 
1 พรบ. ยาเสพติดให้โทษ 2,220 1,588 1,411 111 
2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์ 404 319 285 39 
3 พรบ.อาวุธปืน / ความผดิต่อร่างกาย 240 283 240 5 
4 ความผิดต่อชีวิต 122 164 149 3 
5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 86 51 56 4 

ที่มา : เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕60) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานีดับเพลิงรวมทั้งสิ้น 68 แห่ง สังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

สถานีอยู่ใกล้ชุมชน สามารถเข้าถึงชุมชนที่เกิดเหตุได้ภายในเวลา 15 นาที ยกเว้นในพ้ืนที่ อ าเภอคลองเขื่อน
และอ าเภอราชสาส์น ซึ่งมีเพียงรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ อ าเภอละ 1 คัน จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพ                     
ให้เพียงพอต่อการรองรับการดับเพลิง  แต่อย่างไรก็ดีต้องเตรียมการเรื่องจุดเติมน้ า  ข้อต่อระบบประปา                            
กับข้อต่อสายฉีด ในชุมชนหรือเมือง  
       จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถิตดิ้านภัยต่างๆ  ดังนี้ 

- วาตภยั จ านวน 24 ต าบล มีราษฎรเดือดร้อน จ านวน 520 ครัวเรือน  
- อุทกภัย จ านวน 8 ต าบล มีราษฎรเดือดร้อน จ านวน 1,560 ครัวเรือน มีการด าเนินการ               

ให้ความช่วยเหลือ เป็นเงิน 3,559,221 บาท 
- อัคคีภัย จ านวน 5 ต าบล มีราษฎรเดือดร้อน จ านวน 15 ครัวเรือน  
- ช้างป่า จ านวน 2 ต าบล มีราษฎรเดือดร้อน จ านวน 223 ครัวเรือน  
- ภัยแล้ง ไม่พบพ้ืนที่ประสบภัย  

 
ตารางท่ี 34 สถิติข้อมูลการประกาศพื นที่ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ พ.ศ. 2560 

 
 

ที ่ สาธารณภัย 
"พื นที่ประกาศพื นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2560" การให้ความช่วยเหลือโดยใช้

เงินทดลองราชการฯ จ้านวนต้าบล จ้านวนหมู่บ้าน / ชุมชน จ้านวนครัวเรือน 
1 วาตภัย 24 70 520  
2 อุทกภัย 8 34 1,560 3,559,221 
3 อัคคีภัย 5 5 15  
4 ภัยแล้ง - - -  
5 ช้างป่า 2 31 223  
ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 



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

 ๕๐ 

ตารางท่ี 35 สถิติการประกาศพื นที่ประสบภัยพิบัติ รายอ้าเภอ พ.ศ. 2560 
 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่ประกาศพ้ืนท่ีประสบภยัพิบัติ (จ านวนต าบล) 

วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ช้างป่า 
1 เมืองฉะเชิงเทรา 5 -  -  -  - 
2 บางคล้า 3  - -  -  - 
3 บางน้ าเปรี้ยว 10 -  -  1  - 
4 บางปะกง 3  -  -  1  - 
5 บ้านโพธ์ิ 4  -  -  -  - 
6 พนมสารคาม 2 -  -  1  - 
7 สนามชัยเขต 3  -  -  -  1 
8 แปลงยาว  1 11  -  -   -  
9 ราชสาส์น -  -  -  -  - 

10 ท่าตะเกียบ 1 12 1 1 2 
11 คลองเขื่อน  2  -  -  -  - 

รวมทั งสิ น 34 23 2 4 3 
 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐานจังหวัด (จปฐ.) 
  จากรายงานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2560  ของส านักงาน               
พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จากครัวเรือนในจังหวัด ปรากฏว่าประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย เป็นส่วนมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 36 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ปี 2560  
ระดับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) 
 

ตัวชี วดั ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน จ้านวนคนที่
ส้ารวจ
ทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี วัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 3,178 คน 3,173 99.84 5 คน 0.16 
๒. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ติดต่อกัน 

2,257 คน 2,178 96.50 79 คน 3.50 

๓. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดตาม
ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

48,668 คน 48,665 99.99 3 คน 0.01 

๔ . ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

149,181 
คร. 

145,946 
คร. 

97.83 3,235 คร. 2.17 

๕ . ครัวเรื่อนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

149,181 
คร. 

147,575 
คร. 

98.92 1,606 คร. 1.08 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 248,858 
คน 

238,460 
คน 

95.82 10,398 
คน 

4.18 

๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ 
วันๆ ละ ๓๐ นาที 

392,164 
คน 

389,264 
คน 

99.26 2,900 คน 0.74 



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

 ๕๑ 

 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี วัด 

 

ตัวชี วดั ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน จ้านวนคนที่
ส้ารวจทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี วัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร 

149,181 คร. 148,729 คร. 99.70 452 คร. 0.30 

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๕ ลิตรต่อวัน 

149,181 คร. 149,023 คร. 99.89 158 คร. 0.11 

10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
๔๕ ลิตรต่อวัน 

149,181 คร. 148,995 คร. 99.88 186 คร. 0.12 

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

149,181 คร. 144,735 คร. 97.02 4,446 คร. 2.98 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 149,181 คร. 147,227 คร. 98.69 1,954 คร. 1.31 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี 

149,181 คร. 146,911 คร. 98.48 2,270 คร. 1.52 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 149,181 คร. 149,057 คร. 99.92 124 คร. 0.08 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี วัด 
 

ตัวชี วดั ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน จ้านวนคนที่
ส้ารวจทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

หมวดที่ ๓ การศึกษา มี ๕ ตัวชี วัด 
15. เด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียน 

11,585 คน 11,573 คน 99.90 12 คน 0.10 

16. เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี 38,483 คน 38,302 คน 99.53 181 คน 0.47 
17. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือเทียบเท่า 1,392 คน 1,343 คน 96.48 49 คน 3.52 
18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ท่ีไม่ได้
เรียนต่อ และยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

829 คน 749 คน 90.35 80 คน 9.65 

19. คนอายุ ๑๕-๕๙ ปี อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ 

276,593 คน 275,877 คน 99.74 716 คน 0.26 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท้าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี วัด 
 

ตัวชี วดั ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน จ้านวนคนที่
ส้ารวจทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

หมวดที่ 4 การมีงานท้าและรายได้ มี 4 ตัวชี วัด 
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได ้ 250,724 คน 247,718 คน 98.80 3,006 คน 1.20 
21. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 76,557 คน 69,571 คน 90.87 6,986 คน 9.13 
22. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 149,181 คร. 147,385 คร. 98.80 1,796 คร. 1.20 
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 149,181 คร. 124,678 คร. 83.57 24,503 คร. 16.43 

 
 
 
 



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

 ๕๒ 

 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี วัด 

 

ตัวชี วดั ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน จ้านวนคนที่
ส้ารวจทั งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ ์
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชี วัด 
24. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา 411,240 คน 393,676 คน 95.73 17,564 คน 4.27 
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 411,240 คน 390,552 คน 94.97 20,688 คน 5.03 
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

392,164 คน 389,636 คน 99.36 2,528 คน 0.64 

27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน 

77,206 คน 77,133 คน 99.91 73 คน 0.09 

28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน 

4,628 คน 4,624 คน 99.98 1 คน 0.02 

29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

8,382 คน 8,377 คน 99.94 5 คน 0.06 

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 

149,181 คน 147,682 คร. 99.00 1,499 คร. 1.00 

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 149,181 คน 148,188 คร. 99.33 993 คร. 0.67 

 
ด้านการศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงเรียนในสังกัดส้านักงานการศึกษาขั นพื นฐาน ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1,2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงรียนในส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศีกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงเรียนในสังกัดอ่ืน เช่น โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน มีจ านวนโรงเรียน ทั้งหมด 363 แห่ง แบ่งเป็น ระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษา จ านวน 219 แห่ง  โรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 102 แห่ง  โรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 จ านวน 29 แห่ง ส่วนระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา อยู่ในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 6 แห่ง  อ าเภอบางปะกง จ านวน 2 แห่ง อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จ านวน 3  แห่ ง อ าเภอพนมสารคาม จ านวน 2  แห่ ง และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จ านวน 1  แห่ ง   
ส่วนสถาบันอุดมศึกษา มี 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  

ตารางท่ี 37 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชั น ปีการศึกษา 2558 - 2561
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

ระดับชั น 
จ้านวนนักเรียน(คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อ.1 (3 ขวบ) - - 146 349 
อ.2 (อ.1 เดิม) 3,115 3,389 3,444 3,001 
อ.3 (อ.2 เดิม) 3,320 3,174 3,451 3,488 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,851 3,754 3,487 3,742 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,732 3,771 3,639 3,437 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,627 3,658 3,741 3,601 



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

 ๕๓ 

ระดับชั น 
จ้านวนนักเรียน(คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ประถมศึกษาปีที่ 4 3,683 3,661 3,703 3,727 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,947 3,652 3,626 3,647 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,797 3,956 3,660 3,585 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,164 1,147 1,207 1,114 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,082 1,100 1,083 1,128 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,006 1,006 997 985 

รวม 32,324 32,268 32,184 31,804 

ที่มา : ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ตารางท่ี 38 จ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชั น ปีการศึกษา 2558 – 2561 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 

 

ระดับชั น 
จ้านวนนักเรียน(คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อ.1 (3 ขวบ) - - 131 194 

อ.2 (อ.1 เดิม) 3,045 3,252 3,369 3,026 

อ.3 (อ.2 เดิม) 3,122 3,045 3,341 3,441 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,352 3,300 3,229 3,486 

ประถมศึกษาปีที่ 2 3,275 3,145 3,179 3,102 

ประถมศึกษาปีที่ 3 3,032 3,223 3,156 3,099 

ประถมศึกษาปีที่ 4 3,088 2,969 3,235 3,119 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3,261 3,059 2,964 3,170 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3,078 3,220 3,033 2,949 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,431 1,366 1,371 1,323 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,295 1,276 1,203 1,257 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,172 1,097 1,161 1,097 

รวม 29,151 28,952 29,372 29,263 

ที่มา : ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2   
 
 
 
 



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

 ๕๔ 

 
ตารางท่ี ๓9 ข้อมูลจ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชั นและเพศ ปีการศึกษา 2561 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา) 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา) 6 
 

ตารางท่ี 40 ข้อมูลจ้านวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ้าแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จ้านวน 
โรงเรียน 

จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียน คร ู
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

ฉะเชิงเทรา 29 323 811 13,603 9,864 24,601 714 1,283 
สมุทรปราการ 25 - - 27,934 20,069 48,003 1,249 1,985 
รวมทั ง สพม. 54 253 748 41,301 30,220 72,522 1,936 3,168 

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

 
 
 

ชั น 
จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

จ้านวนห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 159 164 323 11 
      อนุบาล 1 27 38 65 3 
      อนุบาล 2 63 55 118 4 
ประถมศึกษา 69 71 140 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 434 377 811 21 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 86 69 155 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 79 63 142 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 82 65 147 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 65 56 121 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 62 64 126 3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 60 60 120 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6,512 7,091 13,603 371 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2,143 2,289 4,432 129 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2,289 2,389 4,678 122 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,080 2,413 4,493 120 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3,648 6,216 9,864 311 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1,258 2,165 3,423 107 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1,222 1,987 3,209 102 
รวมทั ง สพม.6 10,753 13,848 24,601 714 



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

 ๕๕ 

ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลจ้านวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน / ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2561  
จ้าแนกรายจังหวัด /อ้าเภอ 

อ้าเภอ 
จ้านวน
โรงเรียน 

จ้านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ห้องเรียน คร ูก่อนประถม

และประถม 
ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

เมืองฉะเชิงเทรา 8 1,134 6,721 5,320 13,175 350 639 
บางคล้า 2 0 131 120 251 16 28 
บางน้ าเปรี้ยว 5 0 1,185 730 1,915 70 117 
บางปะกง 1 0 621 468 1,089 32 49 
บ้านโพธ์ิ 3 0 704 316 1,020 35 71 
พนมสารคาม 3 0 2,265 1,408 3,673 101 191 
ราชสาส์น 1 0 65 53 118 11 11 
สนามชัยเขต 1 0 678 663 1,341 36 65 
แปลงยาว 3 0 679 320 999 33 54 
ท่าตะเกียบ 1 0 493 434 927 24 45 
คลองเขื่อน 1 0 61 32 93 6 13 
รวม จว.ฉะเชิงเทรา 29 1,134 13,603 9,864 24,601 714 1,283 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา)  
 
ข้อมูลพื นฐานด้านการศึกษาทุกประเภททุกระดับของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน มีจ านวนสถานศึกษาท้ังสิ้น  390  แห่ง แบ่งการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 42 แสดงจ้านวนสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 
 

ขั นพื นฐาน 
(แห่ง) 

อาชีวศึกษา 
(แห่ง) 

กศน.  
(แห่ง) 

อุดมศึกษา 
(แห่ง) 

รวม  
(แห่ง) 

363 15            11 1 390 
 

ตารางที่ 43 แสดงสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 
 

สังกัด จ้านวนแห่ง 
รวมทั งสิ น 390 

กระทรวงศึกษาธิการ 345 
สพฐ.  318 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 152 
สพม.เขต 6 29 
การศึกษาพิเศษ 
(โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกลู) 1 
สช. 27 
สอศ. 15 



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

 ๕๖ 

สังกัด จ้านวนแห่ง 
รัฐบาล 7 
เอกชน 8 
กศน. 11 
สกอ. 2 
มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ 2 
โรงเรียนสาธิต มรร 1 

ส่วนราชการอื่น 17 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 17 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 12 
ส านักงานพระพุทธศาสนา 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 

 
ตารางที ่44 แสดงจ้านวนนักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 

 

ขั้นพ้ืนฐาน 
(คน) 

อาชีวศึกษา 
(คน) 

     กศน. 
    (คน) 

 การศึกษา 
พิเศษ (คน) 

รวม (คน) 
 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 
94,570 18,209 9,399 2,616 7,643 719 140,201 

 
ตารางที่ 45 แสดงจ้านวนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

(รัฐบาลและเอกชน) 
 

ระดับ ปวช. (คน) ระดับ ปวส.  (คน) รวม (คน) 
7,994 4,021 12,015 

 
ตารางที่ 46 แสดงจ้านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา) จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จ้าแนกตามสังกัด 
 

ที ่ สังกัด 
จ้านวน 

รร.
(แห่ง) 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม 

1 สพป.ฉช. 1 138 7,041 21,856 3,287 - 32,184 
2 สพป.ฉช. 2 152 6,841 18,796 3,735 - 29,372 
3 สพม.6 29 361 762 13,557 9,719 24,399 
4 สช. 27 4,413 8,777 3,265 1,506 17,961 
5 ตชด. 2 38 461 - - 499 
6 องค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 

12 
 

1,764 
 

3,299 
 

1,618 
 

420 7,101 
7 สกอ. (สาธิต มรร.) 1 262 232 - - 494 

 



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

 ๕๗ 

ที ่ สังกัด 
จ้านวน 

รร.
(แห่ง) 

ก่อนประถม ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวม 

8 ฉะเชิงเทราปัญ 
ญานุกูล 

 
1 

 
29 

 
223 

 
114 

 
63 429 

9 กศน. 11 - 379 2,660 4,441 7,480 
10 ส านักงาน

พระพุทธศาสนา 
 

3 
- -  

266 
 

141 407 
รวม 347 54,785 20,749 28,502 16,290 120,326 

 
ตารางที่ 47 แสดงจ้านวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามสถานศึกษา และ

ระดับชั น (รัฐบาล) 7 แห่ง 
 

ล้าดับ ชื่อสถานศึกษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม 
รวม

ทั งหมด 
1  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  144 155 145 444 80 55 135 579 
2  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  465 325 908 1,698 253 264 517 2,215 
3  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา  
12 12 9 33 7 5 12 45 

4  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์    247 266 317 830 119 124 243 1,073 
5  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  748 487 598 1,833 487 633 1,120 2,953 
6  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  278 197 124 599 85 49 134 733 
7  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  721 529 504 1,754 399 237 636 2,390 

รวมทั งสิ น 2,615 1,971 2,605 7,191 1,430 1,367 2,797 9,988 

 
ตารางที่ 48 แสดงจ้านวนนักเรียน จ้าแนกตามระดับชั น ปีการศึกษา 2561  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับชั น จ้านวนนักเรียน 
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 

- 
2,274                                             
9,323                                             
9,223                                          

20,820 
           8,994                                                  
 9,183               
          9,196 

9,246                                             
8,856                                             
8,928                                         

54,403 
9,266                                             



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

 ๕๘ 

ระดับชั น จ้านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8,483                                             
8,081                                         

25,830 
4,154                                             
4,082                                             
3,613                                         

11,849 
รวมทั งสิ น 112,902 

 
ตารางท่ี ๔9 แสดงสรุปจ้านวนนักเรียน/นักศึกษา สายอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

 

สถานศกึษา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวช. 

ปวส.1 ปวส.2 รวม  
ปวส. 

รัฐบาล (7 แห่ง) 2,639 1,973 2,140 6,752 1,360 1,287 2,647 
เอกชน (8 แห่ง) 430 404 408 1,242 889 485 1,374 

รวมทั งจังหวัด 3,069 2,377 2,548 7,994 2,249 1,772 4,021 
 

ตารางท่ี 50 แสดงจ้านวนครู อาจารย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 
 

ขั นพื นฐาน (คน) อาชีวศึกษา (คน) อุดมศึกษา (คน) รวม (คน) 
6,348 367 379 7,094 

 
ตารางที่ 51 แสดงจ้านวนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามสถานศึกษา  

และระดับชั น (เอกชน) 8 แห่ง 
 

ล้าดับ ชื่อสถานศึกษา 
ปวช.

1 
ปวช.

2 
ปวช.

3 
รวม 

ปวส.
1 

ปวส.
2 

รวม 
รวม

ทั งหมด 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 97 91 95 283 30 9 39 375 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 142 88 83 313 - - - 313 
3 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต ์

โตโยต้า 
- - - - 189 215 404 404 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
ฉะเชิงเทรา 

25 18 29 72 30 27 57 129 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง
บริหารธรุกิจ 

131 156 142 429 261 181 442 871 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทย
บ้านโพธ์ิ 

16 37 59 112 50 24 74 186 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจดัการ
นวัตกรรม 

6 - - 6 305 - 305 311 

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม 13 14 - 27 - - - 27 
รวมทั งสิ น 430 404 408 1,242 889 485 1,374 2,616 



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

 ๕๙ 

 
ตารางที่ 52 แสดงจ้านวนนักเรียนที่เรียนต่อสายสามัญกับสายอาชีพย้อนหลัง 3 ปี 

 

ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
ม.4 (สพฐ.) 3,333 3,598 3,369 3,423 

ปวช.1 (รัฐ+เอกชน) 3,223 3,017 3,069 3,002 
 

  การจดัการศึกษาอุดมศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน ๑ แห่ง คือ   
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  มีจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น  7,042 คน มีข้อมูล ดังนี้ 

ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลจ้านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จ้าแนกตามระดับชั นเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับการศึกษา (ชั น) คน 
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 3 
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 5 
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

1,996 
1,321 
1,462 
1,398 
645 
54 
18 

148 
รวม 7,042 

 
 

การศาสนาประจ้าปีการศึกษา 2561  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจ านวน 3 โรงเรียน 

 

ตารางที่ 54 แสดงสถิติข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล้าดับ โรงเรียน 
จ้านวนห้อง จ้านวนนักเรียน 

จ้านวนครู 
จ้านวน

เจ้าหน้าท่ี ม.ต้น ม.ปลาย รวม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดโสธรวราราม 
6 3 9 131 98 229 26 7 

 
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดปิตุลาธริาชรังสฤษฎิ ์
5 3 8 95 31 126 16 1 

3 โรงเรียนวจิิตรธรรมวิทยา 3 0 3 32 - 32 9 2 
รวม 14 6 20 258 129 387 51 10 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราข้อมูล ณ กนัยายน 2561 

 

 



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

 ๖๐ 

 

      ความสุขในชีวิต 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล) ในการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558 
ผ่านกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี ขึ้นไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า คะแนนสุขภาพจิตของคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เฉลี่ยอยู่ที่ 31.13 ซึ่งอยู่ในล าดับ 49 ของประเทศไทย โดยเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.54 คะแนน 
ส่วนเพศหญิง 30.81 คะแนน และผู้อยู่นอกเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 31.29 คะแนน ผู้ที่อยู่ใน
เขตมีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 30.76 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ส าหรับสุขภาพจิตของคน
ทั่วไป (27.01 – 34.00 คะแนน) 
 

โครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค 
  การประปา 

แหล่งน ้ำประปำ 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการอยู่ 4 แห่ง และแบ่งเขตความ
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 61 ถนนจุลละนันท์ ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีก าลังการผลิต (ข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2556) 51,600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้ าดิบจากคลองท่าไข่และการประปาบางคล้า มีเขตจ าหน่ายน้ าครอบคลุมพ้ืนที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ต าบลนครเนื่องเขต ต าบลวังตะเคียน ต าบลบ้านใหม่                 
และชุมชนนอกเขต 17 หมู่บ้าน จ านวน 12.76 ตารางกิโลเมตร 

 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 2 ถนนบางนา – ตราด ต าบล 
บางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีก าลังการผลิต (ข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2556) 43,200 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้ าดิบจากคลองพระองค์เจ้ าไชยานุชิต มีเขตจ าหน่ายน้ าครอบคลุมพ้ืนที่ 2                  
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปะกง ในต าบลพิมพา ต าบลบางเกลือ ต าบลท่าข้าม ต าบลบางปะกง ต าบลสองคลอง 
ต าบลท่าสะอ้าน ต าบลเขาดิน ต าบลบางผึ้ง ต าบลหนองจอก ต าบลบางวัว ต าบลบางสมัคร ต าบลหอมศีล และ
อ าเภอบ้านโพธิ์ ในต าบลแสนภูดาษ ต าบลลาดขวาง และต าบลคลองประเวศ จ านวน 257.00 ตารางกิโลเมตร 

3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ตั้งอยู่เลขที่ 18/1 ถนนฤทธิ์ประศาสน์ ต าบลบางคล้า 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีก าลั งการผลิต (ข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2556) 28,800                           
ลูกบาศก์ต่อวัน โดยใช้น้ าดิบจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองวัดแจ้ง คลองท่าลาด แม่น้ าบางปะกง              
สถานีจ่ายน้ าคลองนาและบ่อบาดาลมีเขตจ าหน่ายน้ าในพ้ืนที่  ต าบลคลองนา ต าบลคลองอุดมชลจร                     
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ เทศบาลต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า 
เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ต าบลบ้านโพธิ์ ต าบลเทพราช เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 
ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลแปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา อ าเภอแปลงยาว                       
จ านวน 326.16 ตารางกิโลเมตร 

 4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 447 หมู่ 1 ต าบลพนมสารคาม 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีก าลังการผลิต (ข้อมูลล่าสุด พฤศจิกายน 2556) 9,600 ลูกบาศก์
เมตร ต่อวัน โดยใช้น้ าดิบจากคลองท่าลาด มีเขตจ าหน่ายน้ าในเทศบาลต าบลสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต 
เทศบาลต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม และเทศบาลต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม                   
จ านวน 10.90 ตารางกิโลเมตร 



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

 ๖๑ 

    ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบของทั้ง 4 แห่ง จะมีการเติมสารส้มหรือปูนขาวเพ่ือช่วยในการ
ตกตะกอนและปรับความเป็นกรด ด่างของน้ าดิบ จากนั้นไหลเข้าสู่ถังตะกอนท าให้เกิดรวมตัวของตะกอนขนาด
เล็กกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และน ามาผ่านทรายกรองหรือกรวดกรองเพ่ือกรองตะกอนหรือ  
สิ่งที่ปนเปื้อนขนาดเล็ก และเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคก่อนน าไปเก็บในถังน้ าใสเพ่ือรอการสูบจ่าย (การประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 1) 

     นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาให้กับชุมชนแล้ว บริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ได้จ าหน่ายน้ าประปาให้ภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้น้ าดิบจากสระส านักบกแหล่งน้ าเอกชนและอ่างเก็บน้ าบางพระ จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 256๑ มีผู้ใช้น้ ารวมทั้งสิ้น 1๑๓,1๙๙ ราย ก าลังการผลิตที่ใช้งาน 
135,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ าผลิต 4,763,921 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 4,212,591
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าจ าหน่าย 3,392,140 ลูกบาศก์เมตร ข้อมูลดังตารางแสดงก าลังการผลิตและ
ปริมาณการจ่ายน้ าของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เดือนกรกฎาคม 256๑ 

ตารางที่ 55 แสดงก้าลังการผลิตและปริมาณการจ่ายน ้าของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

ส้านักงานประปา 
จ้านวนผู้ใช้น ้า 

(ราย) 

ก้าลังการผลิต 
ที่ใช้งาน 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน ้าผลิต 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าผลิต
จ่าย 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้า
จ้าหน่าย 
(ลบ.ม.) 

สาขาฉะเชงิเทรา 26,853 51,600 1,078,965 921,096 799,699 
สาขาบางปะกง 25,589 43,200 1,307,310 1,172,397 996,208 
สาขาบางคล้า 44,668 28,700 1,758,129 1,715,480 1,271,800 
สาขาพนมสารคาม 16,089 12,000 619,517 403,617 324,433 

รวม 113,199 135,500 4,763,921 4,212,591 3,392,140 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ข้อมูล  ณ  31 กรกฎาคม  2561) 
 

การไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้า   
จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง  

มีก าลังการผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) 1,450 เมกะวัตต์และคาดว่าจะด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ปี พ.ศ.2563 โดยมีก าลังการผลิตรวมทั้งหมด 4,070 เมกะวัตต์ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบจ านวน 11 อ าเภอ มีสถานี
ไฟฟ้า จ านวน 14 แห่ง ในปี 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ใช้ไฟประมาณ  243,297 ราย มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอยู่ที่  4,880,761,812 (MWh) โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจการขนาดใหญ่มากที่สุด จ านวน  
3,181,298,117 (MWh) รองลงมาคือปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดกลาง จ านวน  794,151,551 
(MWh) 
 
 



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

 ๖๒ 

ตารางท่ี 56 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้าแนกตามประเภท
ผู้ใช้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 – 2560 

ประเภทผู้ใช้ 2556 2557 2558 2559 2560 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า(ราย) 215,264 222,743 229,997 237,804 243,297 
พลังงานไฟฟ้า
จ้าหน่ายและใช้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

4,309,630,147 4,430,927,209.40 4,562,360,548.89 4,770,851,793.74 4,880,761,812 

บ้านอยู่อาศัย 463,928,931.7   482,936,879.52    520,279,438.81    559,638,183.76  575,043,994 
กิจการขนาดเล็ก 283,096,954.98   233,417,891.00  250,216,072.69 269,631,218.26 281,095,415 
กิจการขนาดกลาง 640,386,174.64 711,228,582.35 988,131,384.22 773,785,774.50 794,151,551 
กิจการขนาดใหญ่ 2,845,409,926.30 2,670,057,336.60 2,970,124,541.93 3,070,559,087.10 3,181,298,117 
อ่ืนๆ 45,436,040.08 52,936,638.67 43,537,463.46 59,220,180.90 49,172,735 

 

ตารางที่ 57 ข้อมูลสถานการณ์ การมีไฟฟ้าใช้ในพื นที่ฉะเชิงเทรา 
 

ครัวเรือนทั งหมด 
(ครัวเรือน) 

จ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครวัเรือน) จ้านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช ้ หมายเหตุ 
ปักเสาพาดสาย 

(ครัวเรือน) 
โซลาร์โฮม 

(SHS) 
ทั งหมด 

(ครัวเรือน) 
มีแผนงานแล้ว 

(ครัวเรือน) 
รอการพิจารณา
จัดเข้าโครงการ 

(ครัวเรือน) 

อยู่ในเขตหวง
ห้าม 

(ครัวเรือน) 

ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาได้ 
(ครัวเรือน) 

287,823 287,544 200 79 16 63 - - 
 

การคมนาคม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 

และยังเป็นประตูสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ ท าให้การพัฒนาโครงการบริการ
พ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง นอกจากนี้การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมต่อพ้ืนที่หลายจังหวัดภาคตะวันออก โดยเฉพาะการเดินทางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังกรุงเทพฯ  ชลบุรี ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก  เป็นต้น 

1) การคมนาคมทางบก  
1.1) ทางหลวงแผ่นดินที่ส าคัญ มีดังนี้  

  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
ผ่านมีนบุรีถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เริ่มจากสถานีขนส่งเอกมัย ผ่านสมุทรปราการถึง
ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 จากสี่แยกบางนา แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
314 (สายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา) ถึงฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 สายฉะเชิงเทรา – อ าเภอพนัสนิคม – อ าเภอพาน
ทอง – จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร 

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 
233 กิโลเมตร 

 - ทางหลวงสายสามแยกหนองปลาตะเพียน อ าเภอบางคล้า – สัตหีบ ระยะทางประมาณ 
147 กิโลเมตร 

 - ทางสายฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร 



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

 ๖๓ 

 

เนื่องด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญในการคมนาคมทางบกจากภาคกลางไปสู่ภาค
ตะวันออกจึงท าให้มีปริมาณรถที่ใช้งานบนถนนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกที่ต้องขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบัง หรือเดินทางไปยังด่านชายแดนทางภาคตะวันออก ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในถนน
สายหลักเส้นรอบเมือง 

1.2 ) ทางหลวงชนบท ถนนโครงข่ายในความรับผิดของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 มีหลายเส้นทาง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 58 ทางหลวงชนบท ถนนโครงข่ายในความรับผิดของแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 

 
รหัสสาย

ทาง 
ชื่อสายทาง อ้าเภอ 

ระยะทาง
(กม.) 

ชนิดผิวจราจร 

ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 
1 ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข.314 (กม.ที ่14+800) – 

บ้านลาดกระบัง (ตอนฉะเชิงเทรา) 
บ้านโพธิ ์ 9.494 - 9.494 - 

2 ฉช.3002 แยกทางหลวงหมายเลข.319 (กม.ที ่121+100) 
- บ้านตลาดพนม 

พนมสารคาม 10.528 - 10.528 - 

3 ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข.34(กม.ที ่35+900) - 
บ้านบางพระ 

บางปะกง,บ้าน
โพธิ์,เมือง 

25.046 - 25.046 - 

4 ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข314 (กม.ที่ 13+540) - 
อ าเภอบา้นโพธิ ์

บ้านโพธิ ์ 6.076 - 6.076 - 

5 ฉช.5006 แยกทางหลวงชนบท.นย.3001 (กม.ที่ 26+493)- 
บ้านตลาดคลอง 16 

บางน้ าเปรี้ยว 13.026 - 13.026  

6 ฉช.3010 แยกทางหลวงหมายเลข331(กม.ที ่25+200) - 
บ้านหนองปลาดกุ 

แปลงยาว 19.688 - 19.688 - 

7 ฉช.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 (กม.ที่ 8+038)- 
บ้านเนินหิน 

สนามชัยเขต,แปลงยาว, 
พนัสนิคม 

21.000 - 21.000 - 

8 ฉช.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331(กม.ที่ 27+050)- 
บ้านโกรกแกว้วงพระจันทร ์

แปลงยาว 11.470  11.470 - 

9 ฉช.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 23+195)- 
บ้านโปร่งนกเป้า 

แปลงยาว 12.775 - 12.775 - 

10 ฉช.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3481(กม.ที่ 5+700) - 
บ้านคลองยี่สิบเอ็ด 

บางน้ าเปรี้ยว 10.908 - 10.908 - 

11 ฉช.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331(กม.ที่ 23+195) - 
ตลาดบางบ่อ 

แปลงยาว 6.000 - 6.000 - 

12 ฉช.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 314 (กม.ที่ 9+080)- 
บ้านพิมพาวาส 

บ้านโพธิ์,บางปะกง 7.973 - 7.973 - 

13 ฉช.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 (กม.ที่ 9+060) -
บ้านควายเขาหกั 

ราชสาส์น,บางคล้า 27.680 - 27.680 - 

14 ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331(กม.ที่ 24+515) - 
บ้านคลองโรงเล่ือย 

แปลงยาว 5.070 - 3.614 1.456 

15 ฉช.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 58+500)- 
บ้านคลองเจ้า 

เมือง 7.870 - 7.870 - 

16 ฉช.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 3259(กม.ที่ 27+068) - 
บ้านหนองไม้แก่น 

สนามชัยเขต,แปลงยาว 13.924 - 13.924 - 

17 ฉช.5033 แยกทางหลวงชนบทฉช.4023(กม.ที่ 16+550) – 
บ้านสามแยก 

บางคล้า 12.390 - 12.390 - 



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

 ๖๔ 

 
รหัสสาย

ทาง 
ชื่อสายทาง อ้าเภอ 

ระยะทาง
(กม.) 

ชนิดผิวจราจร 

ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 
 

18 ฉช.3042 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 21+400) - 
บ้านกกสับใน 

บางคล้า 4.905 - 4.905 - 

19 นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 44+125)- 
บ้านบางน้ าเปรี้ยว  
(ตอนฉะเชิงเทรา) 

บางน้ าเปรี้ยว 14.423 - 14.423 - 

20 ฉช.4049 แยกทางหลวงหมายเลข3481 (กม.ที่ 26.100)- 
บ้านหัวไทร 

คลองเขื่อน,บางคล้า 13.723 - 13.723 - 

21 ฉช.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3200 (กม.ที่ 2+200)- 
บ้านบางขนาก 

เมือง,คลองเขื่อน 24.024 - 24.024 - 

22 ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 8+280) - 
อ าเภอทา่ตะเกียบ 

พนมสารคาม,สนามชัย
เขต,ท่าตะเกียบ 

46.07 0.260 45.810 - 

23 ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข3259(กม.ที ่49+342) - 
บ้านขุนช านาญ 

ท่าตะเกียบ,บอ่ทอง 40.555 - 40.555 - 

24 ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข304 (กม.ที่ 53+650) - 
บ้านเทพประทาน 

พนมสารคาม,สนามชัย
เขต 

58.72 10.670 48.050 - 

25 ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข3259(กม.ที ่37+900) - 
บ้านหนองขาหยั่ง 

ท่าตะเกียบ 12.01 - 12.010 - 

26 ฉช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 13+018) - 
บ้านห้วยหิน 

พนมสารคาม,สนามชัย
เขต 

6.54 - 6.540 - 

27 ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข.3079(กม.ที ่20+650) - 
บ้านทุ่งส่อหงษา 

สนามชัยเขต,เขาฉกรรจ ์ 48.935 - 48.935 - 

28 ฉช.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3259(กม.ที่ 20+850) - 
บ้านหนองกระทิง 

ท่าตะเกียบ 24.86 2.820 22.040  

29 ฉช.5031 แยกทางหลวงชนบทฉช.3009(กม.ที่ 21+200) - 
บ้านวังอีเลี่ยน 

สนามชัยเขต 17.35 - 17.350 - 

30 ฉช.5036 แยกทางหลวงชนบทฉช.3009(กม.ที่ 16+800) - 
บ้านท่าทองด า 

สนามชัยเขต 11.28 - 11.280 - 

31 ฉช.4039 แยกทางหลวงหมายเลข3259(กม.ที ่60+.171) - 
อ่างเก็บน้ าเขาละลาก 

ท่าตะเกียบ 8.4 1.250 7.150 - 

รวม 552.713 15.000 536.257 1.456 

ภาพรวมการจราจร จากสถิติปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินสายต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่ามีปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยสูงสุดมากว่า 80,000 คันต่อวัน บนถนนทางหลวงหมายเลข 34  
304 ปริมาณจราจรเฉลี่ยจะแยกทิศทางบนถนนทางหลวงแผ่นดินในพ้ืนที่จังหวัดหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปริมาณ
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนรถจดทะเบียนใหม่รวมกับการจดทะเบียนสะสมเดิม จึงส่งผลให้การจราจรติดขัด
โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีอัตราการขยายตัวของความยาวถนนมีอัตราที่ต่ ากว่าปริมาณรถท่ีจดทะเบียนสะสม    

2) การคมนาคมทางน้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแม่น้ าบางปะกงเป็นสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่ง
จะไหลผ่านพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด ตั้งแต่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบ้านโพธิ์ และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง จึงเป็นแม่น้ าที่ใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมที่ส าคัญที่สุด 
นอกจากจะใช้เพ่ือการคมนาคมติดต่อระหว่างพ้ืนที่ภายในจังหวัดแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรที่
ส าคัญ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด จากบริเวณไซโลปากแม่น้ าบางปะกง ไปถ่ายลงเรือใหญ่
ที่เกาะสีชัง เพ่ือส่งเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศในขณะที่มีการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
และมาบตาพุด จังหวัดระยอง การขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ือส่งสินค้าออกจากไซโลบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง  



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

 ๖๕ 

จะสามารถใช้บริการจากท่าเรือน้ าลึกทั้ง 2 ท่าได้โดยตรงส าหรับเส้นทางการคมนาคมทางน้ าที่ใช้ประโยชน์
ติดต่อระหว่างฉะเชิงเทรากับกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ จะอาศัยคลองส าคัญๆ เช่น คลองส าโรง 
คลองแสนแสบ คลองท่าไข่ คลองบางขนาก และคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นต้น และการคมนาคมทางน้ าภายใน
จังหวัด การเดินทางเรือหรือการติดต่อธุรกิจ ก็จะอาศัยทางเรือข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันตามแม่น้ าบางปะกง  
และล าคลองที่ส าคัญ 
 

ตารางที่ ๕9 จ้านวนท่าเทียบเรือประเภทต่างๆ ในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ล้าดับ ประเภทท่าเทียบเรือ จ้านวนท่าเทียบเรือใน
พื นที ่

1 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 
2 ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 
3 ท่าเทียบเรือพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 

รวม 36 
ที่มา : ส านักงานเจ้าทา่ภูมิภาคสาขาฉะเชงิเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 

 

การเดินทางของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ แต่การเดินทาง

ด้วยรถยนต์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด เพราะจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทาง
จากจุดศูนย์กลางกรุงเทพฯ เพียงชั่วโมงกว่า ๆ เท่านั้น 

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ 
1. จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ( กรุงเทพฯ - มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ) 

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) โดยแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือ
สัตหีบ - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (จ.ชลบุรี) โดยมีขบวนรถไฟโดยสารผ่านขึ้น และล่องวันละ 24 เที่ยว 
รถไฟขบวนสินค้าขึ้นและล่องวันละ 48 ขบวน เพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังกรุงเทพและภูมิภาค
อ่ืน ๆ และขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังด้วย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าต่าง ๆ ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ 
น้ ามันส าเร็จรูปน้ ามันดิบก๊าซแอลพีจี ปูนซีเมนต์ผง น้ าตาล หินคลุก/ทราย และสินค้าอ่ืนๆระยะทางรถไฟจาก
ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพฯ ยาว 61.00 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้เปิดบริการรถชานเมืองปรับอากาศข้ึนและล่อง รวม 4 เที่ยว สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 1690, 
0 2220 4334 , 0 2220 4444 หรือ สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1007 หรือเว็บไซต์ 
www.railway.co.th 

 

http://www.railway.co.th/


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

 ๖๖ 

รถโดยสารประจ าทาง  
 มีรถตู้โดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งฯ สายเหนือ (ถนนก าแพงเพชร 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. 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่สถานีขนส่งฯสายเหนือ (ถนนก าแพงเพชร 2) โทร. 0 2936 2852-66 ต่อ 
311, 442 นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางมาจากสถานีขนส่งฯสายตะวันออก(เอกมัย) สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมที่ บริษัท ขนส่ง จ ากัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4814 , 0 2712 1018 มีรถออกตั้งแต่             
เวลา 05.00-21.30 น. หรือสอบถามเพ่ิมเติมที่ 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 ตลาดน้ าบางคล้า ตลาดคลองสวนร้อยปี และบริเวณหน้าวัดสมานรัตนราม              
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีรถสองแถวเชื่อมโยงเส้นทางกันระยะทางจากอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทราไปยังอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 
  (๑) อ าเภอบ้านโพธิ์   ระยะทาง  14 กิโลเมตร 
  (๒) อ าเภอคลองเขื่อน   ระยะทาง  18 กิโลเมตร 
  (๓) อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว   ระยะทาง  19 กิโลเมตร 
  (๔) อ าเภอบางปะกง   ระยะทาง  22 กิโลเมตร 
  (๕) อ าเภอบางคล้า   ระยะทาง  25 กิโลเมตร 
  (๖) อ าเภอพนมสารคาม   ระยะทาง  30 กิโลเมตร 
  (๗) อ าเภอแปลงยาว  ระยะทาง  35 กิโลเมตร 
  (๘) อ าเภอราชสาส์น  ระยะทาง  46 กิโลเมตร 
  (๙) อ าเภอสนามชัยเขต   ระยะทาง  50 กิโลเมตร 
  (๑๐) อ าเภอท่าตะเกียบ   ระยะทาง  65 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ๖๗ 

การสื่อสารและโทรคมนาคม 
1) การไปรษณีย์โทรเลข 
    จากข้อมูลไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าที่ท าการไปรษณีย์ ในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรามี

จ านวน 11 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่จ านวน 11 อ าเภอ ซึ่งผู้ใช้บริการไปรษณีย์หลัก คือ การส่งเอกสารทางธุรกิจ 
และพัสดุ ส าหรับการสื่อสารทางจดหมายได้ลดบทบาทลงตามการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

 

ตารางที่ 60 ทีท่้าการไปรษณีย์ในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จ้านวน ๑๑ ที่ท้าการ ต่อไปนี  

 

ที่ท้าการ ประเภท ปริมาณงานน้าจ่าย/วัน 
ปจ.ฉะเชิงเทรา รับ-จ่าย 28,900 ชิ้น 
ปณ.ดอนทอง รับ-จ่าย ไม่มีปริมาณงานน าจ่าย 
ปณ.บางคล้า รับ-จ่าย 3,580 ชิ้น 
ปณ.พนมสารคาม รับ-จ่าย 7,800 ชิ้น 
ปณ.บางปะกง รับ-จ่าย 20,000 ชิ้น 
ปณ.บ้านโพธิ ์ รับ-จ่าย 6,000ชิ้น 
ปณ.บางน้ าเปรี้ยว รับ-จ่าย 3,400 ชิ้น 
ปณ.สนามชัยเขต รับ-จ่าย 3,300 ชิ้น 
ปณ.ดอนฉิมพล ี รับ-จ่าย 2,300 ชิ้น 
ปณ.บางวัว รับ-จ่าย 400 ชิ้น 
ปณ.แปลงยาว รับ-จ่าย 5,640 ชิ้น 

ที่มา: ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560) 
  

2) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ด าเนินการอยู่ทั้งหมด 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 : ส านักงานประชาสัมพนัธจ์ังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ เดอืนกันยายน 2560 
   

3) เคเบิ ลทีวีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเคเบิ้ลทีวีอยู่ทั้งหมด ๖ แห่ง ได้แก่ 

   3.1 บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ลทีวี จ ากัด 
   3.2 บริษัท สาครเคเบิ้ล จ ากัด 
 ที่มา: ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 
 

    



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

 ๖๘ 

4) หอกระจายข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ้านวน 202 แห่ง แยกรายอ้าเภอ ดังนี  
4.1 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จ านวน 21  แห่ง 
 4.2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จ านวน 28  แห่ง 
 4.3 อ าเภอบ้านโพธิ์  จ านวน  16  แห่ง 
4.4 อ าเภอบางปะกง  จ านวน 15  แห่ง 
4.5 อ าเภอแปลงยาว  จ านวน 17  แห่ง 
4.6 อ าเภอพนมสารคาม  จ านวน 40  แห่ง 
 4.7 อ าเภอสนามชัยเขต  จ านวน 21  แห่ง 
4.8 อ าเภอท่าตะเกียบ  จ านวน  15  แห่ง 
 4.9 อ าเภอบางคล้า  จ านวน  14  แห่ง 
4.10 อ าเภอราชสาส์น  จ านวน  9   แห่ง 
 4.11 อ าเภอคลองเขื่อน  จ านวน  6   แห่ง 

5) สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา แยกตามอ าเภอ ดังนี้ 
  5.1 อ้าเภอเมือง  
  (1) สถานีวิทยุ MSS RADIO     102.25 MHz 
  (2) สถานีวิทยุเพ่ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและชุมชนแปดริ้ววัดบางแก้ว       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) สถานีวิทยุปากน้ าเรดิโอ            105.50  MHz 
(3) สถานีฮ๊อตสเตชั่น บางคล้า เรดิโอ           104.75  MHz 

 



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

 ๖๙ 

 5.5 อ้าเภอราชสาส์น 
 (1) สถานีวิทยุชุมชนดงน้อยเรดิโอ     94.25 MHz 

 

 5.6 อ้าเภอท่าตะเกียบ 
(1) สถานีวิทยุชุมชนหนองคอกเรดิโอ     ๙0.๐๐ MHz 
(2) สถานีวิทยุชุมชนท่าตะเกียบ เรดิโอ 96    96.00MHz 

 

 5.7 อ้าเภอบางปะกง 
(1) สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นไทย            107.25 MHz 
(2) สถานีวิทยุชุมชนรักบางเกลือ เรดิโอ     93.75 MHz 

 5.8 อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 
(1) สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบางขนาก      90.25 MHz 
(2) สถานีวิทยุชุมชนคลอง ๒๐     92.90 MHz 
(3) สถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่น             100.25 MHz 

 5.9 อ้าเภอบ้านโพธิ ์
(1) สถานีวิทยุไลอ้อนเรดิโอ เอฟเอ็ม     99.25 MHz 

 5.10. อ้าเภอสนามชัยเขต 
(1) สถานีวิทยุจริญรุ่งเรืองเรดิโอ     93.25 MHz 

ที่มา: ส านักงานประชาสัมพนัธจ์ังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560  
6) โทรศัพท์ 

 ในปี 2558 มีจ านวนผู้เปิดใช้บริการโทรศัพท์รวม 30 ,018 ราย แยกเป็น ส่วนราชการ 
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 

จ้านวนเลขหมายที่มีผู้เช่า 

ราชการ 
บ้านพัก
เอกชน 

ธุรกิจ 
ภายใน  
ท.ศ.ท. 

สาธารณะ อื่นๆ 

2550 33,628 2,080 22,982 6,645 179 1,742 - 

2551 57,256 2,466 41,110 10,841 180 2,462 97 

2553 32,632 2,159 21,605 6,895 192 1,781 - 

2554 31,346 2,217 19,931 7,211 202 1,785 - 

2555 29,777 2,210 18,126 7,475 205 1,761 - 

2556 30,216 1,299 21,044 6,511 159 1,202 - 

2557 29,503 1,304 20,349 6,511 152 1,185 - 

2558 30,018 2,052 18,299 8,357 150 1,158 - 

ที่มา  :  ศูนย์การขายและบริการลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนปฏิบัติการจังหวัดฉะเชิงเทรา 



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

 ๗๐ 

         4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรน ้า 
แหล่งน ้าผิวดิน 
1. ลุ่มน ้าบางปะกง  
    เป็นลุ่มน้ าส าคัญในภาคตะวันออกของประเทศ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมทั้งสิ้น 10,707.48 ตร.กม.  

มีพ้ืนที่ครอบคลุม 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 
ติดกับลุ่มน้ าป่าสักและลุ่มน้ ามูล ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ าเจ้าพระยาและอ่าวไทย  

 

 
                  ภาพ 9 สภาพภูมิประเทศและน้าน ้าสาขาในลุ่มน ้าบางปะกง 



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

 ๗๑ 

ในระบบลุ่มน้ าบางปะกงจะมี 2 ลุ่มน้ าสาขาอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (จาก 4 ลุ่มน้ าสาขา)  
ดังนี้ 

1) ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าลาด  ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอราชสาส์น อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  และอาณาเขตด้านทิศเหนือ              
ติดลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปราจีนบุรีสายหลักตอนบน                       
ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ าสาขาคลองพระสทึง ทิศใต้ติดลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ าบางปะกงสายหลัก 

2) ลุ่มน้ าสาขาที่ราบแม่น้ าบางปะกง ประกอบด้วย 5 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางคล้า อ าเภอบางปะกง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบ้ านโพธิ์ และอ าเภอคลองเขื่อน  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และอาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ าสาขาแม่น้ านครนายก  ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า
ปราจีนบุรีสายหลักตอนล่างและลุ่มน้ าสาขาคลองท่าลาด ทิศใต้ติดลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออกและ  
อ่าวไทย ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ าหลักเจ้าพระยา  

และอีก 2 ลุ่มน้ าสาขาท่ีอยู่ในระบบลุ่มน้ าบางปะกงที่อยู่นอกพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่ 
1. ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ านครนายก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา 

อ าเภอปากพลี และอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  และอาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ าหลักแม่น้ าป่าสัก
และลุ่มน้ าหลักมูล  ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปราจีนบุรีสายหลักตอนบนและลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า
ปราจีนบุรีสายหลักตอนล่าง ทิศใต้ติดลุ่มน้ าสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้ าสาขาบางปะกงสายหลัก ทิศตะวันตก
ติดลุ่มน้ าหลักเจ้าพระยา  

2. ลุ่มน้ าสาขาคลองหลวง ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ในจังหวัดชลบุรี  คือ อ าเภอพานทอง                   
อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่  อ าเภอบ้านบึง และอ าเภอเกาะจันทร์ ทั้งนี้ การแบ่งลุ่มน้ า
สาขาในลุ่มน้ าบางปะกง พิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้ าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน้ า ล าน้ า                          
และการก าหนดรหัสลุ่มน้ า โดยยึดหลัก “มาตรฐานลุ่มน้ าและลุ่มน้ าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศอุทกวิทยา (น้ าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ  (ปัจจุบันได้รวมอยู่ ใน - 
กรมทรัพยากรน้ า) รายละเอียดของลุ่มน้ าสาขาต่างๆ ในลุ่มน้ าบางปะกง เป็นดังนี้ 

 
ภาพ 10 ลุ่มน ้าสาขา 

 
 
 

 

 

 



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

 ๗๒ 

สภาพทั่วไปของลุ่มน ้าบางปะกง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางเหนือจะมีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นก าเนิด
ของแม่น้ านครนายก ส่วนทางตอนใต้และทางตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน้ ามีเทือกเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสาขาสายต่างๆ ได้แก่  
คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด โดยแม่น้ านครนายกมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้
และมาบรรจบกับแม่น้ าปราจีนบุรีซึ่งไหลเข้ามาทางฝั่งซ้ายที่บริเวณเหนืออ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ก่อนจะไหลลงทางใต้ผ่านที่ราบต่ าในเขตอ าเภอบางคล้า และอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ไหลลงอ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล้าน ้าสาขาของที่ส้าคัญของแม่น ้าบางปะกง ประกอบด้วย แม่น้ านครนายกที่อยู่ทางทิศเหนือ  
คลองใหญ่ คลองหลวง และคลองท่าลาด (รวมคลองระบม และคลองสียัด) ซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาทางตอน
ใต้ของลุ่มน้ า และยังมีแม่น้ าปราจีนบุรี ซึ่งถูกจัดเป็นลุ่มน้ าประธานลุ่มน้ าหนึ่งก็เป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ า             
บางปะกงด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) แม่น ้าบางปะกง 
    เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ านครนายกกับแม่น้ าปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน ที่บริเวณต าบล

บางแตน อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไหลผ่านมาจากทิศเหนือผ่านที่ราบต่ าตอนกลางและไหลผ่าน
ตอนล่างลงสู่ทิศใต้ และออกสู่อ่าวไทยที่ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  ล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 
ได้แก่ แม่น้ านครนายกและคลองท่าลาด  

2) แม่น ้านครนายก 

    มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เขาสูง เขาแก้ว เขาสามยอด และ
เขาเขียว แม่น้ านครนายก ไหลผ่านเขตอ าเภอเมืองนครนายก เขตอ าเภอบ้านนา และเขตอ าเภอองครักษ์  
ไปบรรจบกับแม่น้ าบางปะกงที่อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า “ปากน้ าโยธกา” ความยาวประมาณ 
130 กิโลเมตร ส่วนล าน้ าย่อยที่ส าคัญได้แก่ คลองนางรอง คลองวังตะไคร้ คลองแม่น้ าบางปลากด คลองโบด 
คลองจมูกกลวง คลองเหมือง คลองสาริกา คลองห้วยทราย และคลองบ้านนา  

3) ล้าน ้าสาขาคลองท่าลาด 

    มีต้นก าเนิดจากการรวมตัวกันของคลองระบมและคลองสียัด และไหลออกสู่แม่น้ าบางปะกง                   
ที่บริเวณต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะ เชิงเทรา มีฝายที่ส าคัญ ได้แก่  ฝายคลองท่าลาด   
 

ส าหรับพ้ืนที่ครอบคลุมของลุ่มน้ าบางปะกงในเขตจังหวัดต่างๆ แสดงดังตารางสภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไป 



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

 ๗๓ 

 
 

 
ภาพ 11 ขอบเขตลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าบางปะกง 
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รูป  ระบบลุ่มน ้าบางปะกง (Schematic Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 12 ระบบลุ่มน ้าบางปะกง (Schematic Diagram) 

 
2. แหล่งน ้าธรรมชาติที่ส้าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าบางปะกงความยาวทั้งสิ้น 122 

กิโลเมตร (นับจากจุดบรรจบของต้นน้ าถึงบริเวณปากอ่าว) และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าบางปะกง ในลุ่มแม่น้ า
บางปะกงสายหลักฝั่งซ้ายฝั่งขวา และลุ่มน้ าคลองท่าลาด รวมพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาทั้ง ๓ ลุ่มน้ า เป็นพ้ืนที่ 
4,052.56 ตร.กม. โดยมีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ าคลองท่าลาดมากที่สุด คือ 744.81 ล้าน ลบ.ม. 
รองลงมา คือ ลุ่มน้ าบางปะกงสายหลักฝั่งซ้ายมีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย 167.33 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้ าฝั่ง
ขวามีปริมาณน้ าท่ารายปี 131.61 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้มีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยต่อประชาชนสูงกว่าเกณฑ์
ก าหนดแต่อย่างไรก็ตามบางพ้ืนที่อาจมีสภาพขาดแคลนน้ าได้เนื่องจากอยู่ห่างไกลแหล่งน้ าหรือมีคุณภาพน้ า               
ไม่เหมาะสมเช่น น้ าเสียหรือน้ าเค็มโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่มีการรุกล้ าของน้ าเค็มแหล่งน้ าธรรมชาติ 



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

 ๗๕ 

  1) แม่น ้าบางปะกง เกิดจากแม่น้ าหนุมานและแม่น้ าพระปรงบรรจบกันในจังหวัดปราจีนบุรี 
(ช่วงที่ไหลผ่านในจังหวัดปราจีนบุรี เรียก แม่น้ าปราจีนบุรี) ไหลลงมาทางทิศตะวันตกแล้ววกลงทางใต้ มีแม่น้ า
นครนายกมาบรรจบทางฝั่งขวาเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงนี้จะเรียกว่า 
แม่น้ าบางปะกง จากนั้นจะไหลลงสู่ทะเลระหว่างต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา                               
และต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาวประมาณ ๑๒๒ กิโลเมตร 
  ๒) คลองท่าลาด มีต้นน้ าอยู่ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต เป็นคลองธรรมชาติที่เกิดจากคลอง
สาขา คือ คลองสียัดและคลองระบม ไหลมาบรรจบกันในเขตอ าเภอพนมสารคาม ไหล่ผ่านอ าเภอราชสาส์น  
ไปบรรจบกับแม่น้ าบางปะกงระหว่างต าบลบางคล้ าและ ต าบลปากน้ า  ใน เขตอ าเภอบางคล้ า                          
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ความยาวประมาณ 30.36 กิโลเมตร 

 3) คลองสียัด  เกิดจากล าห้วยเล็ก ๆ ในบริเวณเขาใหญ่ด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา                 
และจังหวัดชลบุรี ไหลผ่านอ าเภอสนามชัยเขต มีต้นก้าเนิดจากอ่างเก็บน ้าคลองสียัดที่ตั งอยู่ในเขตต้าบล                
ท่าตะเกียบ ต้าบลคลองตะเกรา อ้าเภอท่าตะเกียบ และไปบรรจบกับคลองระบมกลายเป็นคลองท่าลาด                     
ที่อ าเภอพนมสารคาม ความยาวประมาณ 67.22 กิโลเมตร 

 4) คลองระบม เป็นคลองเหนือคลองสียัด เกิดจากการรวมตัวของล าห้วยสายเล็ก ๆ หลาย
สายในบริเวณเขาช าระก า เขาพลูเหม็น เขาสมาด่างและเทือกเขาอ่ืน ๆ ในบริเวณด้านตะวันออกของอ าเภอ  
สนามชัยเขต  ไหลไปบรรจบกับคลองสียัดที่อ าเภอพนามสารคาม ความยาวประมาณ 104.95 กิโลเมตร  
พบว่าคลองนี้จะมีน้ าเกือบตลอดปี 

 5) คลองแสนแสบ  เป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่ 3 เพ่ือเชื่อมแม่น้ าเจ้าพระยากับแม่น้ า 
บางปะกงเข้าด้วยการด าเนินการในปี พ.ศ. 2380 เริ่มจากคลองมหานาคแล้วผ่านเขตบางกะปิ เขตมีนบุรี                  
และเขตหนองจอก แล้วไปบรรจบกับคลองบางขนาก ที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา                       
ที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ไปบรรจบกับแม่น้ าบางปะกงที่ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ความยาวในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประมาณ 1.09 กิโลเมตร  คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ตลอดปี 

6) คลองบางขนาก  เป็ นคลองที่ ขุ ดในสมัยรัชกาลที่  3  โดยขุดตั้ งแต่ คลองหั วหมาก                           
เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา                     
ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ เพ่ือใช้ในการท าศึกกับญวน 

7) คลองประเวศบุรีรมย์  เป็นคลองขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยขุดต่อจากคลองพระโขนง  
เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  ไปเชื่อมกับคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แล้วไหลออก               
สู่แม่น้ าบางปะกง ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังด านินการขุดคลองแยกจากคลองประเวศบุรี
รมย์ อีก 4 คลอง คือ คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม และคลองสี่ เริ่มขุดตั้งแต่ พ.ศ. 2421 แล้วเสร็จ                   
ในปี พ.ศ.2423 ความยาวในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 1.06 กิโลเมตร   
  8) คลองสายย่อย เช่น คลองส าโรง คลองท่าไข่ คลองบางขนาก คลองหลวงแพ่ง เป็นต้น  
ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับคลองในกรุงเทพมหานคร 
  9) พื นที่ชุ่มน ้า (Wetland) จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่าวไทย 
เนื่องจากขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่าวไทยครอบคลุมในหลายจังหวัดโดยขอบเขตของพ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่าวไทยเริ่มจาก
บริเวณตั้งแต่ใต้สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงตอนใต้สุดของจังหวัดตราดมีเนื้อที่ครอบคลุม ๙๓๑.๘                 
ตารางกิโลเมตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุ่มน้ าชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ชุ่มน้ าน้ าจืดโดยเป็นพ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ ดังนี้  
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 9.๑) พื นที่ชุ่มน ้าแม่น ้าบางปะกง แม่น้ าบางปะกงมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณแม่น้ านครนายก
และแม่น้ าปราจีนบุรี มาบรรจบกันที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และไหลลงอ่าวไทยระหว่างอ าเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความยาวตลอดล าน้ า ๑๒๒ กิโลเมตร 

9.๒) พื นที่ชุ่มน ้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ 

ทรัพยากรน ้าใต้ดิน 
  จังหวัดฉะเชิงเทราพบว่ามีแหล่งน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาลอยู่ทั่วไปภายในจังหวัด โดยพ้ืนที่มีปริมาณ

น้ าใต้ดินมากจะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดในเขตลุ่มน้ าบางปะกง ส่วนทางด้านตะวันออก มีปริมาณน้ าใต้
ดินน้อย  น้ าใต้ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรม 
เนื่องจากน้ ามีความเค็มหรือเป็นน้ ากร่อยพ้ืนที่ที่สามารถน าน้ าใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ คือ บางส่วนของ                 
อ าเภอบางคล้า อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอท่าตะเกียบ แต่มีปริมาณน้อย 

จ านวนบ่อบาดาลทั้งหมด ๑๖๑ บ่อ ซึ่งบ่อบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค จ านวน๕๕บ่อ        
บ่อธุรกิจ ๗๓ บ่อ บ่อเกษตรกรรม ๓๓ บ่อ โดยบ่อบาดาลดังกล่าวอยู่ในท้องที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ๑๕ บ่อ อ าเภอ
บ้านโพธิ์ ๑๓ บ่อ อ าเภอบางคล้า ๑๐ บ่อ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ๑๐ บ่อ อ าเภอบางปะกง ๒๐ บ่อ อ าเภอแปลง
ยาว ๕๖ บ่อ อ าเภอท่าตะเกียบ ๗ บ่อ อ าเภอสนามชัยเขต ๖ บ่อ อ าเภอพนมสารคาม ๒๓ บ่อ อ าเภอคลองเขื่อน ๑ บ่อ  

แหล่งชลประทาน 
ส าหรับแหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งน้ าตามโครงการชลประทาน

ขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กที่สร้างแล้วเสร็จถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 รวม 157 โครงการ และสามารถเก็บกักน้ าได้ ๔๘๔.๖๑ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๑,๑๔๒,๘๒๖ ไร่ หรือร้อยละ ๓๕.๐๒ ของพ้ืนที่
ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๘ โครงการ ดังนี  
 ๑. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้  
 ๒. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต  
 ๓. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร  
 ๔. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางพลวง  
 ๕. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนบางปะกง   
 ๖. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองสียัด 
 ๗. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 
 ๘. โครงการชลประทานชลบุร ี

โครงการชลประทานขนาดกลางในพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามี ๓ โครงการ ดังนี  
 ๑. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองระบม 
 ๒. โครงการอ่างเก็บน้ าลาดกระทิง 
 ๓. โครงการฝายท่าลาด 
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ภาพ 13 โครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

ตารางที่ 62 แสดงโครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่ก่อสร้าง 
 

โครงการ 

จ้านวน
โครงการ 

เก็บกักน ้า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื นที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
ชลประทาน 

(ไร่) 

คิดเป็นร้อยละ
ของพื นที่ถือ
ครองทาง
การเกษตร 

๑.  แหล่งน้ าชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ า     
       - โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 420 166,174 5.09 
       - โครงการชลประทานขนาดกลาง 2 44.20 18,826 0.58 
       - โครงการชลประทานขนาดเล็ก 137 14.57 100,126 3.06 
       - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 9 5.84 7,930 0.24 
๒.  แหล่งน้ าชลประทานประเภทรับน้ านอง     
       -โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 7 - 849,770 26.05 
                                รวม 157 484.61 1,142,826 35.02 

ที่มา  :  โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

เขื่อนทดน ้าบางปะกง 
เขื่อนทดน้ าบางปะกงตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่เสวก ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง อยู่ห่างจากปากแม่น้ า 

๗๐ กิโลเมตร ความจุ ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือป้องกัน         
การรุกล้ าของน าเค็มและกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการชลประทาน  ขณะนี้
การด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างการศึกษาแก้ไขปัญหาผลกระทบและศึกษาหาแนวทาง                    
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถด าเนินการเปิดใช้งานเขื่อนทดน้ าบางปะกงตามวัตถุประสงค์  

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 
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พื นที่ลุ่มน ้าและปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ 
แหล่งน้ าที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าบางปะกงและ

แม่น้ าสาขา ห้วย ล าธาร คลอง รวมทั้งสิ้น ๗๖๒ สาย มีน้ าให้ใช้ได้ในฤดูแล้ง จ านวน ๗๔๕ สาย มีหนอง บึง            
อีกจ านวน ๑๖๗ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๑๖๖ แห่ง มีน้ าพุ น้ าซับ ๙ แห่ง มีน้ าในฤดูแล้ง ทั้ง ๙ แห่ง และอ่ืนๆ   
อีก ๑๗๙ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๑๗๘ แห่ง  

 พื นที่เสี่ยงภัยกัดเซาะชายฝั่ง 
       จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล ในพ้ืนที่ต าบลสองคลอง และต าบลบางปะกง อ าเภอ
บางปะกง ส าหรับต าบลท่าข้ามเป็นต าบลที่อยู่บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง โดยบริเวณชายฝั่งเป็นเขตพ้ืนที่ต าบล
บางต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แนวชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาว 16.28 กิโลเมตร 
จ าแนกเป็นหาดโคลน 14.95 กิโลเมตร และปากแม่น้ า 1.33 กิโลเมตร โดยแนวชายฝั่งอยู่ในระบบกลุ่มหาด
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวรูปตัว ก (หรือ อ่าวรูปตัว U) ซึ่งได้รับผลกระทบด้านการกัดเซาะ
ชายฝั่ง  ตามรายงานรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก
โครงการตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2546 -2557                  
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า พ้ืนที่ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง  มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง                
9.61 เมตร/ปี มีระยะทางกัดเซาะ 7.40 กิโลเมตร พ้ืนที่กัดเซาะ 104.38 ไร่ ระดับความรุนแรงของการกัด
เซาะ ก าหนดเป็นพ้ืนที่วิกฤต  ซึ่งการแก้ปัญหาในระยะสั้นมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะตาม
แนวชายฝั่งในรูปแบบต่างๆ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นหลายหน่วยงาน ซึ่งควรส่งเสริม
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนในพื้นท่ีซึ่งน้ าทะเลท่วมถึงด้วย 
 ความต้องการใช้น ้าและข้อมูลปัญหา   

ข้อมูลสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในระดับจังหวัด 

ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาด้านทรัพยากรน้ าอยู่ 3 ประเภท คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ปัญหาคุณภาพน้ า (น้ าเค็ม และน้ าเสีย) และปัญหาน้ าท่วม ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้มี ดังนี้ 

1. ปัญหาการขาดแคลนน ้า 

    1.1 ความต้องการใช้น้ า 

                  ความต้องการใช้น้ าในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่                 
ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ความต้องการใช้น้ า                   
เพ่ืออุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้ าเพ่ือการท่องเที่ยว ความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
และความต้องการใช้น้ าที่ถูกน าไปใช้นอกจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ า                     
บางปะกง, 2556) ดังนี้  
 (1) ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

     ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างปี 
2555 – 2565 มีปริมาณอยู่ระหว่าง 15.526 – 22.982 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตามล าดับ โดยพิจารณา
ใช้อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยเท่ากับ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน (ส านักบริการจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า) และพบว่า
อ าเภอ 3 ล าดับแรกที่มีความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค สูงที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อ าเภอบางปะกง และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
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(2) ความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 

     จากข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวรวม 
1,227,900 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอ าเภอพนมสารคาม 
และมีความต้องการใช้น้ าเฉลี่ยส าหรับ 1) การปลูกข้าว เท่ากับ 1,964.640 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
(ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ าบางปะกง, 2556) 2) ส่วนการปศุสัตว์ พบว่า มีความต้องการใช้น้ า 
เท่ากับ 3.644 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั น จึงสรุปได้ว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการใช้น ้าเพื่อ
การเกษตรในปี 2555 ประมาณ 1,968.284 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

(3) ความต้องการใช้น้ าเพื่ออุตสาหกรรม 

     ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการการลุ่มน้ าบางปะกง รายงานปริมาณความต้องการใช้
น้ าเพ่ืออุตสาหกรรมส าหรับจังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2555, 2560 และ 2565 เท่ากับ 42.0261, 
51.1312 และ 62.2089 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล าดับ โดยอ าเภอที่มีความต้องการใช้น้ าเพ่ือ
อุตสาหกรรมสูงที่สุด ได้แก่ อ าเภอบางปะกง  

(4) ความต้องการใช้น้ าเพื่อการท่องเที่ยว 

     ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ าบางปะกง รายงานความต้องการใช้น้ า                  
เพ่ือการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2555, 2560 และ 2565 เท่ากับ 752,312.07 
915,302.67 และ 1,113,605.64 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

(5) ความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 

     การใช้น้้าในพ้ืนที่ต้นน้้ามีผลท้าให้น้้าในพ้ืนที่ปลายน้้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น้้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น้้าจะต้องมีการปล่อยน้้าลงท้ายน้้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้้าได้ใช้น้้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้้า 

      ความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ า คือ ปริมาณน้ าต่ าสุดที่ไหลในฤดูแล้ง
ของ ล าน้ านั้นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม                      
ถึงเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่ า และท าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน้ าท่าที่สถานีวัดน้ าในลุ่มน้ า 
ซึ่งค่าอัตราการไหลต่ าสุดที่ได้เป็นค่ามีความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น ามาวิเคราะห์ 
ผลที่ได้จะน ามาก าหนดอัตราการไหลขั้นต่ า (Minimum Flow) ในทุกล าน้ าของลุ่มน้ าย่อย ต่อพ้ืนที่รับน้ า 1 
ตารางเมตร  ความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 197.16 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

(6) ความต้องการใช้น้ าเพื่อน าไปใช้นอกจังหวัด 
     การส่งน้ าของชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานปริมาณน้ าที่ส่งออกไปใช้นอก

จังหวัดในปี 2555 ประมาณ 18.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ต่อ 2 ปี ดังนั้น
ในปี 2560 และ 2565 จึงมีความต้องการใช้น้ าเพ่ือน าไปใช้นอกจังหวัดเพ่ิมเป็น 21.60 และ 25.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปีตามล าดับ 
 1.2  พื นที่ประสบภัยแล้ง 

จังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าสาขา ห้วย  
ล าธาร คลอง รวมทั้งสิ้น 762 สาย ในจ านวนนี้มีน้ าให้ใช้ได้ในฤดูแล้ง จ านวน 745 สาย มีหนอง บึง  
อีกจ านวน 167 แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 166 แห่ง มีน้ าพุ น้ าซับ 9 แห่ง มีน้ าในฤดูแล้ง ทั้ง 9 แห่ง และอ่ืนๆ 
อีก 179 แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 178 แห่ง 
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ส าหรับแหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ าตามโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กที่สร้างแล้วเสร็จถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553 รวม 154 โครงการ และสามารถเก็บกักน้ า
ได้ 484.61 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 1,142,826 ไร่ หรือร้อยละ 
35.02 ของพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอยู่ในหลายพ้ืนที่โดยปัญหาการขาดแคลนน้ า สามารถแบ่งได้ 2 กรณี คื อ 
สภาพการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และสภาพการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเพาะปลูก  จากการศึกษา
และทบทวนรายงานโครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าบางปะกง ปราจีนบุรี และ
โตนเลสาบ กรมทรัพยากรน้ าพบว่า พื้นที่ที่มีสภาพการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคมากท่ีสุด ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขา
ที่ราบแม่น้ าบางปะกง รองลงมา ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าลาด ส่วนพ้ืนที่ที่มีสภาพการขาดแคลนน้ า                      
เพ่ือการเพาะปลูกมากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าลาด โดยมีสาเหตุที่ท าให้เกิดภัยแล้งอาจจ าแนกได้                  
เป็น 3 ลักษณะคือ 

1) สภาวะอากาศแห้ ง (Meteorogical Drought) มี ลักษณ ะส าคัญ  คือ  เป็นสภาวะ                     
ที่มีการระเหยน้ าเกินจ านวนที่รับได้ คือ มีการระเหยจากไอน้ าของดินและพืชพรรณมากกว่าปริมาณฝนรายปี  
เป็นผลให้พื้นที่นั้น ๆ มีภูมิอากาศแห้งแล้ง 

2) สภาวะการขาดน้ า (Hydrological Drought) เป็นปรากฏการณ์ที่ มีสาเหตุมาจาก                  
การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการมีฝนน้อยเฉลี่ยต่ ากว่าปกติเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน 
จนมีผลกระทบต่อการลดลงของระดับน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน และการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

3) สภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร (Agricultural Drought) เป็นสภาวะที่เกิดจาก                  
การขาดน้ าส าหรับการเกษตรอันเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าใต้ดิน ความชื้นในดินลดลง  
จนพืชไม่สามารถดึงน้ ามาใช้ มีผลท าให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโต และตายไปในที่สุด 

จากรายงานสถานการณ์สาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 477 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 68,616 
ครัวเรือนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็น 53.47 % ของจ านวนหมู่บ้านทั้งจังหวัด (892 หมู่บ้าน)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557) ประกอบด้วย  

(1) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา   13 ต าบล    114   หมู่บ้าน    33,062 หลังคาเรือน 

(2) อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว     10 ต าบล     146   หมู่บ้าน    3,106  หลังคาเรือน 

(3) อ าเภอบางปะกง        12 ต าบล     101   หมู่บ้าน    13,183 หลังคาเรือน 

(4) อ าเภอบ้านโพธิ์            4   ต าบล 20     หมู่บ้าน 5,129   หลังคาเรือน 

(5) อ าเภอคลองเขื่อน 5   ต าบล 32    หมู่บ้าน 5,065   หลังคาเรือน 

(6) อ าเภอบางคล้า 4   ต าบล 28 หมู่บ้าน 5,129   หลังคาเรือน 

(7) อ าเภอพนมสารคาม 1   ต าบล 8   หมู่บ้าน 20       หลังคาเรือน 

(8) อ าเภอท่าตะเกียบ 2   ต าบล 28  หมู่บ้าน 4,790   หลังคาเรือน 

ข้อมูลจากคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2557 ได้รายงานปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าภายในเขตจั งหวัดฉะเชิงเทรา  
ช่วงเดือนมีนาคม  
 1.3 ปัญหาน ้าท่วม 
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  ลักษณะการเกิดปัญหาน้ าท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ สภาวะน้ า
ท่วมฉับพลัน (Flash Flood) และน้ าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งล าน้ า (River Flood)  

โดยสภาวะน้้าท่วมฉับพลัน เกิดจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากการพัดผ่านของพายุ
ฝนเป็นเวลาหลายวัน จากนั้นฝนที่ตกสะสมในบริเวณพ้ืนที่สูงบริเวณสันปันน้้า ในเขตอ้าเภอจันตคามจังหวัด
ปราจีนบุ รี  และจะเปลี่ ยนไปเป็นน้้ าท่ าและไหลบ่ าผ่ าน อ้าเภอบ้ านสร้าง และอ้าเภอศรีมหาโพธิ                          
จังหวัดปราจีนบุรี และเข้ าสู่ที่ ราบลุ่มแม่น้้ าบางปะกงในเขตอ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอคลองเขื่อน                         
และอ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามล้าดับ 

ส าหรับภาวะน้ าท่วมล้นตลิ่งสองฝั่งล าน้ า (River flood)  มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและ
บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดชันของพ้ืนที่และความลาดชัน
ของล าน้ าค่อนข้างต่ า จึงระบายน้ าได้ช้า มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ จุดนั้นๆ ติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ าล้นตลิ่ง น้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ าและมีลักษณะแผ่เป็น
บริเวณกว้าง ในบริเวณลุ่มน้ าบางปะกงเกิดน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง 5 – 10 กิโลเมตรจากริมฝั่งล าน้ า เกิด
จากสภาวะน้ าทะเลหนุนในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง ท าให้น้ าที่
ไหลบ่าลงมาไม่สามารถออกสู่ทะเลได้สะดวก ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่เป็นเวลานาน ส าหรับบริเวณที่ประสบ
ปัญหาส่วนใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า บางน้ าเปรี้ยว บางปะกง 
และบ้านโพธิ์ ส าหรับสถานการณ์น้ าท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการสรุปโดยสถาบันเทคโนโลยีน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) แสดงได้ดังนี้ 

1) อ าเภอบางคล้า มีพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร โดยท่วมนาน 30 วัน 

ระดับน้ าสูงโดยเฉลี่ย 1.9 เมตร ในพื้นที่ต่ า และ 1.0 เมตรในพ้ืนที่สูง 

2) อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว มีพ้ืนที่เกิดน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน 45 วัน  
3) อ าเภอสนามชัย เขต มีล าน้ าที่ ส าคัญ  คือ คลองระบม คลองสียัด  คลองกะพง                        

และคลองวังอีเลี่ยน ซึ่งพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับคลองเหล่านี้มักเกิดภาวะน้ าท่วมทุกปีบริเวณที่ถูกน้ าท่วมรุนแรง                   
อยู่ ในเขตต าบลคู้ยายหมี ต าบลลาดกระทิง ต าบลท่ากระดาน และต าบลท่าพระยา ระดับน้ าสูงสุด                        
ในช่วงที่ผ่านมา 0.90 เมตร โดยท่วมขังนานประมาณ 2 เดือน 

4) อ าเภอท่าตะเกียบ บริเวณที่ประสบปัญหาอุทกภัย คือ บริเวณเขตต าบลท่าตะเกียบ  
อันประกอบด้วย บ้านวังวุ้น บ้านชมพู บ้านทุ่งยายชี บ้านท่ากลอย และบ้านคลองเตียน 

5) อ าเภอราชสาส์น พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของอ าเภอราชสาส์น จะถูกน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี 
โดยระดับน้ าจะท่วมอยู่ระหว่าง 0.50 – 2.0 เมตร มีระยะเวลาท่วมขังประมาณ 2 เดือน 

6) อ าเภอแปลงยาว ระดับน้ าท่วมสูงประมาณ 0.6 – 0.7 เมตร ท่วมนานประมาณ 1 เดือน 
ในช่วง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ของทุกปี 

7) อ าเภอคลองเขื่อน พ้ืนที่ที่มักประสบปัญหาน้ าท่วม คือ บริเวณต าบลบางเล่า และบางตลาด 

8) อ าเภอพนมสารคาม พ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมขัง ได้แก่  พ้ืนที่ ในเขตต าบลพนมสารคาม                    
ต าบลท่าถ่าน ต าบลหนองแหน ต าบลเกาะขนุน ต าบลหนองยาง และต าบลบ้านซ่อง ระดับน้ าท่วมประมาณ 
1.5 เมตร เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งน้ าจะท่วมเป็นประจ าทุกปี 
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 2. สถานการณ์น ้าต้นทุนโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน 
      2.1 ปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ 

    ลุ่มน้ าบางปะกง (ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 10,481 ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ า
ของลุ่มน้ าปราจีนบุรี (ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าประมาณ 7,978 ตารางกิโลเมตร) โดยลุ่มน้ าบางปะกงประกอบด้วย             
4 ลุ่มน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าลาด ลุ่มน้ าสาขาคลองหลวง ลุ่มน้ าสาขาที่ราบแม่น้ าบางปะกง 
และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ านครนายก 
  จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 5 ,351 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าสาขาคลอง 
ท่าลาดและลุ่มน้ าสาขาที่ราบแม่น้ าบางปะกง (บางส่วน) ซึ่งสามารถประเมินเป็นปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ
เฉพาะในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประมาณเฉลี่ยปีละ 1 ,558.8 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถจ าแนกเป็น
ปริมาณน้ าท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 1,447.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ าท่าในฤดู
แล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 111.4 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่จังหวัดข้างต้นแล้ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรายังรับน้ าที่เหลือใช้จากลุ่มน้ าทางด้านเหนือ ซึ่งได้แก่ ลุ่มน้ าปราจีนบุรีและลุ่มน้ า สาขา
นครนายกรวมกันอีกประมาณเฉลี่ยปีละ 7,094 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ าท่าในฤดูฝน 6 ,527.1 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ าท่าในฤดูแล้ง 566.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงการสรุปปริมาณน้ าท่า 
3.3.2 แหล่งน้ าต้นทุนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

 2.2 ปริมาณความต้องการใช้น้ า 
    ความต้องการน้ าในปัจจุบันในจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถจ าแนกได้ดังนี้  กล่าวคือ                      
เพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยปีละ 15.53 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ือการชลประทานเฉลี่ยปีละ 1 ,968.28 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ือการอุตสาหกรรมเฉลี่ยปีละ 42.03 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ือการท่องเที่ยว
เฉลี่ยปีละ 0.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ าเฉลี่ยปีละ 197.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
และความต้องการน้ าเพ่ือน าไปใช้ในพ้ืนที่นอกจังหวัดฉะเชิงเทราเฉลี่ยปีละ 18.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี             
คิดเป็นปริมาณความต้องการใช้น้ ารวมของทั้งจังหวัดประมาณ 2,241.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
 2.3 สถานการณ์น้ าต้นทุนโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน 
   การศึกษาสถานการณ์น้ าต้นทุนโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ของน้ าต้นทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่  
ซึ่งด าเนินการโดยวิเคราะห์สมดุลน้ า (Water Balance) ระหว่างปริมาณน้ าต้นทุน (ปริมาณน้ าท่าธรรมชาติรวม
กับปริมาณน้ าเก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ า) กับปริมาณการใช้น้ าด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ถ้าปริมาณน้ า
ต้นทุนมีน้อยกว่าปริมาณความต้องการน้ าย่อมส่งผลถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ าตามมา โดยต้องพิจารณา
เฉพาะปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่จังหวัด (1)  และพิจารณาปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่จังหวัดรวมกับปริมาณน้ าที่เหลือ
จากลุ่มน้ าอ่ืนที่ตั้งอยู่ด้านเหนือน้ า (2) ดังนั้น  เพ่ือความถูกต้องของการวิเคราะห์สถานการณ์น้ าในจังหวัด   
อย่างแท้จริง ควรศึกษาสมดุลน้ าแบบรายเดือนในรอบ 30 ปี ส าหรับแต่ละโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและลุ่มน้ าย่อย  
 

 3. คุณภาพน ้า  
           ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2560 ของกรมควบคุม
มลพิษ โดยมีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี้ 
        3.1 คุณภาพน้ าในลุ่มน้ าบางปะกง และคุณภาพน้ าบนดิน 
                    จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยดังกล่าว การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าส าคัญทั่วประเทศ โดยการเก็บตัวอย่างน้ า 366 จุดตรวจวัด 59 แม่น้ าสายหลัก และ 6 



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

 ๘๓ 

แหล่งน้ านิ่ง โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ า จ านวน 4 ครั้ง/ปี จากการประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า  
ผิวดิน 1 (Water Quality Index ; WQI) พบว่าแหล่งน้ า มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 28 (18 แหล่งน้ า) 
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 55 (36 แหล่งน้ า) และ เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17 (11 แหล่งน้ า)   ซึ่งตามเกณฑ์
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินในแต่ละภูมิภาค ปี 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ แม่น ้าบางปะกงได้ค่าคะแนน 
WQI อยู่ที่ 64.61 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ดัชนีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แสดงถึงสถานการณ์คุณภาพน้ าในภาพรวม โดยพิจารณา
จากค่าคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen ; DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand ; BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม  ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria ; TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria ; FCB) และแอมโมเนีย - ไนโตรเจน (NH3 - N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0- 100โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ าเป็นดีมาก (คะแนน 91 - 100) ดี 
(คะแนน 71 - 90) พอใช้ (คะแนน 61 - 70) เส่ือมโทรม (คะแนน 31 - 60) และเส่ือมโทรมมาก (คะแนน 0 - 30)) 

             ภาคตะวันออก คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พารามิเตอร์ที่ร้อยละของการตรวจวัด  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 มากที่สุด คือ ค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ และมีโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ร้อยละ 0.1 ของการตรวจวัด 
ทั้งหมด) คือ ปรอท จุดตรวจวัดที่มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้า               
ในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอองครักษ์ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จุดตรวจวัดที่มีปริมาณปรอทไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ แม่น้ าประแสร์ 
บริเวณเทศบาลต าบล ปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยตรวจพบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
สาเหตุหลักของปัญหามาจากชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้ า การท่องเที่ยว พื้นที่ท าการเกษตร อาทิ การปลูก
พืชสวนและพืชไร่ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะแม่น้ าระยองในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง ภาคอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและเล็ก มีการระบายน้ าเสียโดยยังไม่มีการบ าบัดคุณภาพน้ าหรือ ระบายน้ าทิ้งที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
น้ าทิ้งโรงงาน เนื่องจากขาดการก ากับดูแลที่ถูกต้อง 
        ในระหว่างทุกเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี แม่น้ าบางปะกง จะมีค่าไม่ได้มาตรฐาน 
DO, BOD แหล่งก าหนดปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่  พ้ืนที่เกษตรกรรม   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (การเลี้ยงกุ้ง  
การเลี้ยงปลากระพง)  โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
ของทุกปี  พบว่า ปัญหาคุณภาพน ้า ได้แก่ อ้าเภอบางปะกง อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อ้าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ที่มาของปัญหา  คือ
ก า ร เปิ ด บ าน ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ า จ า ก ค ล อ งส า ร ภี  ต า บ ล บ า ง เด ช ะ  อ า เภ อ เมื อ งป ร า จี น บุ รี                                       
เพ่ือระบายน้ าให้ชาวนาได้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว  ซึ่งจะมีการเปิดบานประตูในระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี โดยระบายน้ าจากคลองสารภีลงสู่แม่น้ าปราจีนบุรี  เป็นน้ าเน่าเสียสะสม
ในช่วงปลายฤดูฝนจากการท าการเกษตรและอุตสาหกรรม  จากซากพืชผลผลิตข้าว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงที่ตกค้าง 
หรือสะสมในน้ าเหนือคลองสารภี ที่สะสมทั้งในเขต อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และ จากฝั่ง อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  หรืออาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ถูกปล่อยออกมาจากการปิดกั้นประตู
ระบายน้ าจนเกิดการเน่าเสียสะสมและเข้มข้น  หลังเปิดบานประตูน้ าท าให้น้ าในคลองไหลลงสู่แม่น้ าปราจีนบุรี 
ส่งผลให้สัตว์น้ าในแม่น้ าปราจีนบุรี ตั้งแต่ปากคลองสารภี ทางด้านต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี ไปจนถึง ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง  ต่อเนื่องมายังจุดบริเวณ ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเสียหายและเกิดผลกระทบกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ใช้น้ า ซึ่งกินพ้ืนที่เป็นวงกว้างและเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการแก้ไขส่วนใหญ่จะค่อยๆ 
เปิดบานประตูคลองสารภีให้น้ าค่อยเจือจางและใช้น้ าดีไล่น้ าเสียจากเขื่อนขุนด่านปราการชล  เขื่อนนฤบดินทร
จินดา อ่างสียัด  เป็นต้น ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบเพ่ือเตรียมการรับมือ   
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ซึ่งเป็นปัญหาที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ต้องหารือ              
เพ่ือหาทางออกร่วมกัน 
 ส าหรับปัญหาคุณภาพน้ า สามารแยกเป็นปัญหาน้ าเสีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 (1) ปัญหาน้ าเค็ม มีสาเหตุจากสภาพธรรมชาติ เนื่องจากปากแม่น้ าบางปะกงอยู่ติดกับอ่าวไทย 
ท าให้น้ าทะเลสามารถรุกเข้ามาในแม่น้ าได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปริมาณน้ าในแม่น้ ามีน้อย จึงท าให้
น้ าเค็มสามารถรุกตัวเขา้ไปในแม่น้ าได้ไกลมากขึ้น 

 (2) ปัญหาน้ าเสีย มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของชุมชน (ซึ่งท าให้มีการทิ้งของเสียลงแหล่งน้ า
มากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย) และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการลักลอบทิ้ง
น้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะเป็นประจ า 

            สรุปได้ว่าแหล่งน้ าส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ าไม่ได้ตามประเภทแหล่งน้ าที่ก าหนด สาเหตุส าคัญ  
มาจากน้ าเสียแหล่งชุมชนที่ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง  โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ า น้ าทิ้งที่บ าบัดแล้วแต่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด น้ าเสียจาก ภาคอุตสาหกรรมที่มี              
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น การลักลอบระบายน้ าเสีย รวมถึงน้ าเสียภาคเกษตรกรรม  ที่ไม่มีระบบจัดการที่ดีหรือ                   
การปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนการระบาย 
  3.2 คุณภาพน ้าบาดาล 
                   ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2560 ของกรมควบคุม
มลพิษ  พ้ืนที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่เสี่ยง บางพ้ืนที่พบปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักและ 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีการติดตามเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากการฝังกลบหรือก าจัดกาก
อุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ พ้ืนที่ลักลอบ ทิ้งกากของเสียซึ่งพบปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักและ
สารอินทรีย์ ระเหยง่ายรวมถึงตรวจติดตามพ้ืนที่ศักยภาพแร่และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวม 12 พ้ืนที่ครอบคลุม
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร สระบุรี เลย ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตาก ราชบุรี และกาญจนบุรี  
ทั้งนี้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่อง ในส่วนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีค่าเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (18-160 มล.ก./ล.) ในพ้ืนที่ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบ้านโพธิ์ 

 
 

                                                ภาพ 14 คุณภาพน ้าบาดาล 
 



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

 ๘๕ 

 

ทรัพยากรป่าไม้ 
ป่าตะวันออกหรือป่าเขตรอยต่อ ๕ จังหวัด ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่รอยต่อของจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่  
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ป่าตะวันออกได้ถูกบุกรุก เนื่องจากเกิดสงครามเวียดนาม มีการตัดถนน พ .ศ. ๒๕๑๓ 
รัฐบาลให้สัมปทานท าไม้ในพ้ืนที่แก่บริษัทท าไม้ ๘ บริษัท เป็นเวลา ๓๐ ปี ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ ที่ท าให้ป่า
ตะวันออกได้ถูกท าลายมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็น
ป่าปิด แต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการบุกรุกป่าของราษฎรได้ ดังนั้นใน พ .ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้ มี
การออกพระราชกฤษฎีกาให้ผนวกพ้ืนที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน รวมแล้วมีเนื้อที่ ๖๔๓,๗๕๐ไร่ ในพ้ืนที่แห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง พบว่ามีสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ชนิด นกไม่น้อยกว่า ๔๐๙ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ชนิด สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกไม่น้อยกว่า ๔๓ ชนิด ปลาน้ าจืดไม่น้อยกว่า ๙๔ ชนิด และผีเสื้อไม่น้อยกว่า๙๒ ชนิด 
(ข้อมูลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

พื นที่ป่าไม้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,344,375 ไร่ ปี พ.ศ. 2547   

โดยมีพ้ืนที่ป่าทั้งสิ้น 536,181.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งจ าแนกเป็น 
พ้ืนที่ป่าบก 528,160.10 ไร่ คิดเปน็ร้อยละ 16.36 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ป่าชายเลน 8,021 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

83.39

16.36 0.25
             

พื นที่ทั งหมด

ป่าบก

ป่าชายเลน

 

ภาพ 15 กราฟแสดงพื นที่ป่าไม้ 

อ าเภอที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุด ได้แก่ อ าเภอท่าตะเกียบ จ านวน 409,507.40 ไร่ รองลงมาได้แก่ 
อ าเภอสนามชัยเขต จ านวน 108,580.57 ไร่ ส าหรับพ้ืนที่ป่าชายเลนจะมีอยู่ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอ          
บางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์และอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
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 ๘๖ 

 
 

 

ตารางท่ี 63 แสดงจ้านวนพื นที่ป่าไม้และพื นที่อ่ืน ๆ แยกรายอ้าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อ้าเภอ ป่าบก (ไร่) 
ป่าชายเลน 

(ไร่) 
นากุ้ง (ไร่) แหล่งน ้า (ไร่) พื นที่อื่นๆ (ไร่) รวม (ไร)่ 

บางปะกง - ๖,๓๙๓.๙๓ ๒๑,๕๐๓.๘๗ ๔,๐๘๐.๗๐ ๑๒๘,๒๑๖.๑๗ ๑๖๐,๑๙๔.๖๘ 
บ้านโพธ์ิ - ๑,๕๙๘.๔๐ ๓๖,๙๗๑.๘๐ ๔,๒๔๓.๗๔ ๘๙,๒๑๐.๗๕ ๑๓๒,๐๒๔.๗๐ 
เมือง - ๒๙.๕๘ ๑๖,๖๒๓.๖๒ ๓,๐๙๔.๔๙ ๒๒๐,๙๓๕.๒๗ ๒๔๐,๖๘๒.๙๒ 
บางน้ าเปรี้ยว - - - ๕๘๗.๓๑ ๓๐๙,๙๐๒.๘๗ ๓๑๐,๔๙๐.๑๘ 
บางคล้า - - ๑๐,๓๗๘.๓๑ ๒,๑๗๒.๒๕ ๑๓๔,๖๙๘.๒๙ ๑๔๗,๒๔๘.๘๕ 
คลองเขื่อน - - ๔,๔๙๖.๑๕ ๑,๖๖๓.๔๓ ๖๐,๘๒๐.๖๓ ๖๖,๙๘๐.๒๑ 
ราชสาส์น - - ๖๒๘.๗๖ - ๘๙,๘๕๐.๙๑ ๙๐,๔๗๙.๖๘ 
แปลงยาว ๒,๑๓๐.๖๔ - ๒,๗๑๖.๘๓ ๗๙๒.๗๒ ๑๙๙,๓๐๐.๑๑ ๒๐๔,๙๔๐.๓๐ 
พนมสารคาม ๗,๙๔๑.๔๙ - ๗๘.๖๙ ๒,๔๑๗.๐๓ ๓๐๙,๐๙๔.๘๘ ๓๑๙,๕๓๒.๐๙ 
สนามชัยเขต ๑๐๘,๕๘๐.๕๗ - - ๖,๗๕๑.๕๐ ๕๕๑,๕๖๙.๑๕ ๖๖๖,๙๐๑.๒๒ 
ท่าตะเกียบ ๔๐๙,๕๐๗.๔๐ - - ๒๒,๓๐๑.๗๐ ๔๕๗,๓๑๙.๕๗ ๘๘๙,๑๒๘.๖๗ 

รวม ๕๒๘,๑๖๐.๑๐ ๘,๐๒๑.๘๗ ๙๓,๓๙๘.๐๓ ๔๘,๑๐๔.๘๗ ๒,๕๕๐,๙๑๘.๖๒ ๓,๒๒๘,๖๐๓.๔๙ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1. ประวัติความเป็นมา 
    พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าตะวันออก หรือกลุ่มป่า

รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน หลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ร่วมสมัยกับ
ประวัติของมนุษย์โบราณเริ่มตั้งแต่ในยุคของขอมยังเรืองอ านาจในสุวรรณภูมิ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ในขณะที่
พ้ืนที่เขตที่ราบภาคกลางยังเจิ่งนองไปด้วยน้ าและทะเลตม ภาคตะวันออกกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาคตะวันออกของปราสาทขอม ๓ แห่ง คือ ปราสาทหินที่วัดสระมรกต อ าเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซากปราสาทที่เมืองพญาเร่ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  และปราสาทหินที่
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ล้วนเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกว่าในอดีตพ้ืนที่โดยรอบเคยเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรือง หากลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างซากปราสาทหินทั้ง ๓ แห่ง พ้ืนที่ที่ได้จะ
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทั้งหมด  

    จากการเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ของขอมในอดีต ท าให้ป่าผืนนี้เป็นป่าที่เคยผ่านการใช้ประโยชน์
มาก่อน การหักร้างถางพง เพ่ือสร้างบ้าน และเพ่ือประกอบอาชีพทางเกษตร ท าให้ป่าผืนนี้เคยถูกท าลาย 
ภายหลังสังคมมนุษย์ในพ้ืนที่เกิดการล่มสลาย  โดยไม่ทราบสาเหตุ ป่าได้ฟ้ืนกลับคืนสภาพมาอีกครั้งหนึ่ง 
บ้านเรือนผู้คนที่สร้างด้วยวัสดุง่ายต่อการเสื่อมสลาย เช่น ไม้ ดิน และหญ้า ได้สิ้นสภาพลงไปตามกาลเวลา 
คงเหลือไว้แต่ศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชุมชนและผู้ปกครองได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้ 

    พ้ืนที่ป่าตะวันออกจึงเคยเป็นพ้ืนที่ผ่านการใช้ประโยชน์อันยาวนาน จากยุคขอมโบราณ                   
มาสู่ยุคคนไทยในปัจจุบัน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ที่ป่ามีโอกาสรับใช้มนุษย์โดยตรง จนกระทั้งใน
ทศวรรษที่ ๒๕๑๐ รัฐบาลได้สร้างถนนที่ส าคัญ ๒ สายคือ สายสระแก้ว-จันทบุรี และสายสัตหีบ–ปักธงชัย              
ที่ท าให้ผู้คน เข้ามาท ามาหากิน ยึดถือครอบครองพ้ืนที่ เกิดการตั้งชุมชนที่ถาวร และหนาแน่น จนกระทั้งในปี 
๒๕๓๒ รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าบกท่ัวประเทศป่าตะวันออกเป็นป่าสัมปทานผืนแรกของประเทศที่



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

 ๘๗ 

ได้รับการยกเลิกการท าไม้ และต่อมาในปี ๒๕๓๕ รัฐบาลได้ประกาศผนวกพ้ืนที่ป่าที่เคยถูกสัมปทานท าไม้             
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจนมาถึงทุกวันนี้ 

    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับการจัดตั้งและด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ขณะนั้นมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ต่อมามีการผนวกพ้ืนที่
เข้ากับป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ท าให้ปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่ ๑,๐๗๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือ 674,352 ไร่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา 394,352 ไร่)  อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุ รี  และสระแก้ ว ดั งนั้ นป่ า ๑๐๐ ตารางกิ โลเมตร แรกเริ่ มที่ เป็ นเขตรักษาพันธุ์ สั ตว์ป่ า 
เขาอ่ างฤาไนจึ งเป็ น  “ป่ าโบ ราณ ” ของสั งคมป่ าที่ ราบ ใน พ้ื นที่ ภ าคตะวั น ออกที่ ห ลงเหลื ออยู่                                   
ป่าโบราณนี้มีการรบกวนจากมนุษย์น้อยมาก เนื่องจากมีการกันพ้ืนที่ไว้เป็นป่าอนุรักษ์ในช่วงที่สังคมมนุษย์ยังเข้ามา             
ไม่ ถึ งแม้ แต่ สถานที่ ท าการเขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าในขณ ะนั้ นยั งตั้ งอยู่ ห่ างจากแนวเขตประมาณ  
๒๕ กิโลเมตร บริเวณที่ปัจจุบันนี้คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ สภาพป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ในปัจจุบันเป็นป่าดิบแล้งกว่า ร้อยละ๙๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า และสวนป่า 
นอกจากนี้กว่า ร้อยละ๘๐ ของพ้ืนที่เป็นที่ราบ ที่อยู่ต่ ากว่า ๓๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่       
ของเขตรักษาพันธุ์ สั ตว์ป่ าเขาอ่างฤาไนที่ ผนวกเพ่ิ มนี้  เคยมี การบุ กรุก ตั้ งถิ่ นฐานของราษฎรมาก่ อน                                   
กว่า ๑,๐๐๐ ครอบครัว พ้ืนที่ท ากินประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ ท าให้ป่าและสัตว์ป่าบริเวณนี้ถูกท าลายลงไปมาก                    
จนต้องมีการอพยพราษฎรออกจากพ้ืนที่ ในปี  ๒๕๒๙ และ ๒๕๓๒ การด าเนินการผนวกพ้ืนที่ป่าโดยรอบ                             
อีก ๕๙,๖๒๕ ไร่ ให้เข้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อรวมกับของเดิมแล้วจะมีเนื้อที่รวม ๗๓๓,๙๗๗ ไร่ 

   2. ความหลากหลายและความส้าคัญของป่าตะวันออก 
            2.1 สัตว์ป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก ่
                  2.1.๑ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบทั้งสิ้น ๑๓๒ ชนิด เช่น กระแต บ่าง ค้างคาว ลิง ชะนี

มงกุฎ กระต่าย กระรอก เม่น หมาใน หมี หมู ชะมด เสือ ช้าง กระจง กวาง เก้ง เลียงผ่า วัว และกระทิง                   
เป็นต้น ส าหรับช้างนั้นปัจจุบันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย 

                2.1.๒ สัตว์จ าพวกนก หรือสัตว์ปีกพบทั้งสิ้น ๓๙๕ ชนิด เช่น นกยาง นกเป็ดน้ า นก
เงือก เหยี่ยว ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า นกอ้ายงั่ว ส าหรับไก่ฟ้าพญาลอนั้นครั้งหนึ่งเคยมีแนวความคิดที่จะเสนอให้
เป็นนกที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย เนื่องจากเป็นป่าที่ราบต่ า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็น ๑                 
ใน ๑๐ พ้ืนที่ดูนกท่ีส าคัญของประเทศไทย 

                   2.1.๓ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีจ านวนทั้งสิ้น ๓๒ ชนิด เช่น คางคก กบ เขียด ปาด อ่ึงอ่าง ฯลฯ 
                   2.1.๔ สัตว์เลื้อยคลานพบทั้งสิ้น ๑๐๗ ชนิด เช่น เต่า กิง้ก่า งู ตุ๊กแก แย้ และตะกวด เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 64 แสดงความหลากหลายของจ้านวนสัตว์ในประเทศไทย  
กลุ่มสัตว์ จ านวนชนิด จ านวนที่พบในประเทศไทย ร้อยละ 

๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๓๒ ๓๐๒ ๔๓.๗๑ 
๒. สัตว์จ าพวกนก ๓๙๕ ๙๘๒ ๔๐.๒๒ 

๓. สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  ๓๒ ๑๔๑ ๒๒.๗๐ 

๔. สัตว์เลื้อยคลาน  ๑๐๗ ๓๑๘ ๓๓.๖๕ 
รวม ๖๖๖ ๑,๗๔๓ ๓๘.๒๑ 

 

 2.2. ปลาและแมลงที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
                   ปลาที่พบได้แก่ ปลาแก้มช้ า ปลาซิวควาย ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลาหลด เป็นต้น 

แมลง แมลงถือเป็นสัตว์ที่มีจ านวนและชนิดมากที่สุด 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 แมลงที่พบมีจ านวน 106 ชนิด จาก 76 
สกุลใน 12 วงศ์ กลุ่มที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ผีเสื้อติ่งฉะอ้อน ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา ผีเสื้อช่างร่อน              
ผี เสื้ อหางติ่ งนางระเวง ผี เสื้ อโยม่า ผี เสื้ อโคคิ โน ผี เสื้ อเจ้าป่ า กว่างสามเขาเมืองจันทน์  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่ า                           
แม้ว่าพ้ืนที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จะมีพ้ืนที่ไม่ถึง ๑% ของพ้ืนที่ป่าที่เหลืออยู่ในประเทศ แต่พบสัตว์ป่า
อาศัยอยู่ถึง ๓๘.๒๑%  ของสัตว์ป่าที่พบในประเทศไทย สาเหตุส าคัญมาจากเป็นป่าที่ราบต่ าและความหลากหลาย                         
ของพ้ืนที่ถ่ินอาศัยส าหรับสัตว์ป่า 

3. ข้อมูลด้านกายภาพ 
 3.1 ภูมิประเทศ  

                    พ้ืนที่ตอนบนและตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ลูกฟูก มีความลาดชันปานกลาง   จึงเป็นบริเวณที่ราษฎรบุกรุกแผ้วถางและถือครองที่ดินกันมากก่อนที่จะมีการ
อพยพออกจากพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ภูเขาสูง ความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 30 - 802 เมตร ยอดเขาสูงสุดอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเขตฯ คือ เขาสิบห้าชั้น มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 802 เมตร พ้ืนที่ทางตอนใต้ 
เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขาที่มีความลาดชันต่อเนื่องกัน  เช่น 
เขาอ่างฤาไน เขาใหญ่ เขาชะมูนและเขาชะอม เป็นต้น ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นที่เกิดของล าห้วย และล าธาร
ที่ส าคัญหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้ าส าคัญๆ คือ แควระบม - สียัด ที่ไหลไปรวมกับแม่น้ าบางประกง ที่อ าเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองล าพระเพลิงใหญ่ คลองพระสะทึง จากเขาสิบห้าชั้น ไหลไปรวมกับแม่น้ า
ปราจีนบุรี คลองตะโหนด ไหลลงสู่อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และคลองประแสร์ที่ต้นน้ ามาจากเทือกเขาใหญ่         
ไหลผ่านอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ออกสู่ทะเลที่จังหวัดระยอง เป็นต้น 

 3.2 ภูมิอากาศ 
                   พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

เป็นพ้ืนที่ที่มีร่องมรสุมพาดผ่านฝนตกค่อนข้างชุกและเนื่องจากมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาจันทบุรี ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ จึงท าให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าทางตอนเหนือ นอกจากอิทธิพลของลมมรสุม
ที่พัดผ่านแล้วยังได้รับอิทธิพลจากทะเล ลักษณะของภูมิอากาศ จึงมีทั้งแบบสะวันนาทางตอนบนของพ้ืนที่และ
แบบมรสุม เขตร้อนทางตอนล่างของพ้ืนที่ ด้วยเหตุของภูมิอากาศที่แตกต่างกันของพ้ืนที่โดยรอบผืนป่าของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของสังคมพืชและสังคมสัตว์ใน
พ้ืนที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสังคมพืชนั้นมีการกระจายของพรรณพืชจาก 2 ภูมิภาคด้วยกัน คือ ภูมิภาคอินโดจีน 
(Indo-China) และภูมิภาคอินโดมาลายา (Indo-Malaya) 

 3.3 ธรณีวิทยา 
                   พ้ืนที่ตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด

และเทือกเขาจันทบุรี ซึ่งเกิดจากการดันตัวของหินอัคนีชนิดเย็นตัวภายใน 
 3.4 ทรัพยากรป่าไม้ 
                  ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าภาคตะวันออกหรือป่า

รอยต่อ 5 จังหวัด เป็นป่ าลุ่มต่ าที่ ไม่ผลัดใบที่อยู่ ใกล้กรุงเทพฯ ที่ สุดและเป็นป่ าพ้ืนที่ รอยเชื่อมต่อ 
(transitionzone) ระหว่างระบบนิเวศภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity) อย่างมาก ป่าดงดิบส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบแล้ง มีเพียงเล็กน้อยที่เป็นป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจ
พรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้ากับไร่ร้าง แบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ สังคมพืชป่าดงดิบแล้ง [ Dry Evergreen forest ] 
ป่าดงดิบแล้ง เป็นสังคมป่าที่ขึ้นปกคลุมพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเกือบทั้งหมด ยกเว้นพ้ืนที่
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ตามสันเขาหรือในบริเวณที่มีดินตื้นจะมีสังคมพืชชนิดอ่ืนขึ้นแทรกอยู่เป็นหย่อม ๆ ลักษณะโครงสร้างทางด้าน
ตั้งของป่าดงดิบแล้ง สามารถแบ่งได้ 3 ชั้นเรือนยอด ด้วยกันคือ ไม้ชั้นบนมีความสูง 20 - 40 เมตร พรรณไม้ที่
ส าคัญ ได้แก่ ตะแบกแดง กระบก ยางแดง สมพง ตะเคียนทอง ปออีเก้ง เป็นต้น จะขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม ๆ                  
ตามริมล าธารหรือริมห้วย ไม้ชั้นรองมีความสูง 15 - 25 เมตร พรรณไม้ที่ส าคัญได้แก่ ค้างคาว ล าป้าง 
กระท้อน เฉียงพร้านางแอ ตาเสือ คอแลน. เป็นต้น ไม้ชั้นล่างมีความสูง 6 - 15 เมตร พรรณไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ 
แก้ว ตังตาบอด นางด า ล าบิด จันทน์ชะมด สั่งท า กะโมกเขา ว่านช้างร้อง เป็นต้น สังคมป่าผสมผลัดใบ                  
[ Mixed Deciduous Forest ] สังคมพืชชนิดนี้ มีลักษณะเรือนยอดโปร่ง พ้ืนป่าไม่รกทึบและในฤดูแล้งพรรณ
ไม้จะผลัดใบการกระจายในสังคมป่าผลัดใบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนขึ้นปกคลุมอยู่น้อย โดยกระจายอยู่
ตามสันเขาหินปูน หรือบริเวณที่มีดินตื้นหรือบริเวณที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ า 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 ตีนนก ขี้อ้าย ติ้วแดง แคหัวหมู หอมไกลดง รักขาว มะกอกป่า เป็นต้น ไม้ชั้นล่างมีความสูง 5 - 10 
เมตร พรรณไม้ในชั้นนี้ได้แก่ หมีเหม็น เม่าไข่ปลา โมกมัน มะกา  มะกวม กระมอบ เคล็ดหนู เป็นต้น 

 3.5 สถานที่ตั ง  
       เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 101 องศา 35 ลิปดา ถึง 102 

องศา 05 ลิปดาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 13 องศา ถึง 13 องศา 30 ลิปดาเหนือ มีพ้ืนที่รวม 643,750 ไร่ 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี อาณาเขตติดต่อ  

        ทิศเหนือ : อยู่ในท้องที่อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอ
วังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  
         ทิศใต้ : อยู่ในท้องที่ก่ิงอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ทางตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง  
         ทิศตะวันออก : อยู่ในท้องที่อ าเภอวังน้ าเย็นและกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  
        ทิศตะวันตก : อยู่ในท้องที่อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุร ี

       3.6  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
                    จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ป่าในความรับผิดชอบจ านวนทั้งสิ้น 497,385.87 ไร่                  
คิดเป็น 15.39 ของพ้ืนที่จังหวัด  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (conservation forest) และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งได้รับการจัดตั้งและด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ครอบคลุมพ้ืนที่ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ปัจจุบันมีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 
1,079 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในพ้ืนที่ป่าเหล่านี้บางแห่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้                              
แต่การด าเนินการ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี                 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนนโยบายของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบของส่วนราชการ            
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของกฎหมาย อ านาจหน้าที่
และภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกระดับทั้ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
จนถึงระดับกระทรวง และรัฐบาล ที่เน้นไปในการสงวน ป้องกันรักษา และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นด้านหลัก                  
ท าให้ไม่สามารถก าหนดแผนงาน โครงการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวได้โดยตรง และเต็มที่ กล่าวคือสามารถ
ด าเนินการได้ เฉพาะการสนับสนุน หรือเปิดโอกาสให้มีการเข้าไปท่องเที่ยวในบริเวณที่ เหมาะสมได้                          
แต่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อบังคับที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้การเข้าไปท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ธรรมชาติอยู่ในขอบเขต และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศ                      
สัตว์ป่า พืชป่า ตลอดจนสภาพธรรมชาติ ในพ้ืนที่ หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด  

 ในพ้ืนที่ อ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอสนามชัยเขต  มีช้างป่าจากเขาอ่างฤาไน  เข้ามาใน
พ้ืนที่และบุกรุกพืชผลทางการเกษตร ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ซึ่งเกิดผลกระทบระหว่างช้างกับคน  ประกอบกับ
ช้างถูกรถยนต์ชนได้รับบาดเจ็บและประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อีกด้วย 

 
 

ภาพ 16 แผนที่ท้ายประราชกฤษฎีกา 
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ภาพ 17 แผนที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) 

เนื่องมาจากพระราชด้าหริ 
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1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื นที่ 
              จังหวัดฉะเชิงเทราท าการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัด                  
โดยด าเนินการประมวลปัญหาพื้นที่จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ แผนชุมชนเชิง
บูรณาการระดับจังหวัด และการส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม                    
ของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี โดยสามารถสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
          ด้านสังคม 
   1. ปัญหาการว่างงานเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ประชากรต้องการหา
รายได้เสริม และเกษตรกรมีช่วงเวลาว่างหลังจากท าการเกษตร พบได้ในทุกอ าเภอ 
   2. ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่ เพียงพอต่อการยังชีพพบได้ใน อ าเภอสนามชัยเขต                      
และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
   3. ประชาชนขาดแคลนที่ดินในการท าเกษตรกรรมพบได้ในทุกอ าเภอ 
   4. ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เกิดจากกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เสี่ยงกับการติดโรค
ทางเพศสัมพันธ์ เด็กถูกทอดทิ้ง และเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจ านวนมาก พบได้ในทุกอ าเภอ 
   5. ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการพบได้ในทุกอ าเภอ 
   6. ปัญหายาเสพติด พบได้ในทุกอ าเภอ 
   7. ปัญหาแรงงานข้ามชาติพบได้ในทุกอ าเภอ 
    8. อาชญากรรมพบได้ในทุกอ าเภอ 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑.  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าพบได้ในทุกอ าเภอ 
   ๒. ขาดองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรพบได้ในทุกอ าเภอ 
   ๓. ขาดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรพบได้ในทุกอ าเภอ 
    ๔. ปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่การเกษตรพบได้ใน อ าเภอท่าตะเกียบ และ อ าเภอสนามชัยเขต 
   ด้านการท่องเที่ยว 
   1. แหล่งโบราณสถานในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายแห่งทรุดโทรมไม่ได้รับการบูรณะให้
อยู่ในสภาพที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพบได้ในทุกอ าเภอ 
   ๒. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มจะสูญหาย เช่น 
วัฒนธรรมไทย-พวนอ าเภอพนมสารคาม    
    ๓. ขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พบได้ในทุกอ าเภอ    
   ๔.ขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน และ
สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์ พบได้ใน อ าเภอบ้านโพธิ์ ,อ าเภอเมือง,  
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และ อ าเภอสนามชัยเขต  
   ๕. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้เครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งพบได้ในทุกอ าเภอ 
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. ปัญหาน้ าเสีย พบได้ใน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางปะกง 
อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
   ๒. ปัญหาการขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงปัญหาน้ าท่วม 
พบได้ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (เดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี) 
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   ๓. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย พบใน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อ าเภอบ้านโพธิ์ 
อ าเภอบางปะกง อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอพนมสารคาม  
   ๔. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ
จากการเผาตอซัง พบได้ใน อ าเภอบางปะกง 
   ๕. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พบได้ในอ าเภอบางปะกง  
   ๖. ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพบได้ในป่าสงวนแห่งชาติ , ป่าอนุรักษ์ , ป่าชายเลน,                    
ป่าแควระบมและป่าสียัด เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบ้านโพธิ์                     
และอ าเภอบางปะกง 
  ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ 
สามารถสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละอ าเภอได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 65 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละอ้าเภอ 
 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ด้านแหล่งน ้า 
๑. ผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่นในล้าคลอง 

1.1 ผักตบชวาและวัชพืชมีจ านวนมากปก
คลุมหนาแน่นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

1.2 กีดขวางทางน้ า ท าให้ปริมาณการไหล
ของน้ าลดลง 

1.3 ผั กตบ ชวามี จ าน วนมากท า ให้ เป็ น
อุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ า 

2. น ้าเสีย 
2.1 น้ าเสียในคลองสายหลัก ช่วงน้ าเค็ม 

เนื่องจากต้องปิดประตูระบายน้ า เพื่อกั้นมิให้น้ าเค็ม
เข้า จึงเกิดน้ านิ่ง ไม่ไหลเวียน 

2.2 น้ าทิ้งจากหมู่บ้านจัดสรร สถานประกอบการ 
ปล่อยน้ าที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่คลองโดยตรง 

2.3 น้ าทิ้งจากครัวเรือน การถ่ายเทระบายน้ า
จากบ่อปลา – บ่อกุ้งลงสู่ล าคลอง 

2.4 การก าจัดวัชพืช โดยการใช้สารเคมี หรือ
การใช้เครื่องจักรสับวัชพืชแล้วมิได้น าวัชพืชขึ้นจากน้ า
ท าให้น้ าเน่าเสีย 

  
1. พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง 
2. ขุดลอกคลองเพื่อก าจัดวัชพืช และเปิดทางน้ าให้

สามารถกักเก็บน้ าในปริมาณที่มากข้ึน 
3. รณรงค์และปลูกจิตส านึกประชาชนในพื้นที่ให้

ช่วยกันรักษาแหล่งน้ า คู คลอง 
4. เฝ้าระวังสถานประกอบการและหมู่บ้านจัดสรร 

ไม่ให้มีการปล่อยน้ าทิ้งที่ยังไม่มีการบ าบัดลงสู่ล าคลอง 
5. ก าจัดวัชพืชที่ถูกวิธี ป้องกันปัญหาน้ าเน่าเสีย 
6. ส่วนราชการร่วมแก้ปัญหา 
7. เครื่องมือที่มีศักยภาพในการก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืช 
 

ด้านปัญหาโครงสร้างพื นฐาน 
1. ปัญหาถนนสายหลักมีผิวจราจรช ารุด ขรุขระ 

เป็นหลุมเป็นบ่อ บางพื้นที่ เป็นดินลูกรัง หินคลุก               
มีปัญหาฝุ่นละออง และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาถนนช ารุด 

  
1. ซ่อมแซมผิวจราจรช ารุดขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ 

เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
2. ปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในต าบลให้สามารถ

ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปปรุง 

ซ่อมแซมถนน 



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

 ๙๔ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

1.     ขาดความรู้ตามแนวพระราชด าริการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาด้านความคิดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
3. ขาดศูนย์ประสานบริหาร การตลาดเศรษฐกิจ

ชุมชนอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP 
 

  
1. ศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่อ าเภอ 
3. ให้ความรู้อบรมด้านอาชีพเพื่อน าไปประกอบ

อาชีพ 
4. พัฒนาสินค้า OTOP ในชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นที่

รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 
5. จัดตั้งศูนย์การจ าหน่ายสินค้า OTOP 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาหมู่บ้าน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านสังคม 

1. เยาวชนในสถานศึกษาทะเลาะวิวาท และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

2. ประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3. บุคลากรในพื้นที่ขาดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน 

4. บุคลากรขาดความรู้ในการวิเคราะห์พื้นที่และ
การแก้ไขปัญหา ด้านอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที 

5. ปัญหาคนว่างงาน 
6. ปัญหาความแตกแยกในสังคม/ชุมชน จากการ

เลือกตั้งทุกระดับ 
7. ปัญหาทางด้านสังคม (วัยรุ่น) เช่น โรคเอดส์ 

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมกลุ่มกันเพื่อ
แข่งขันจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืน ฯลฯ 

  
1. สถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน 

ชุมชนใช้มาตรการ 25 ตาสับปะรด 
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรใน

หมู่บ้าน 
๔. พัฒนาบุคลากรให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน

พื้นที่ มีความคล่องตัวในการลงพื้นที่ ศึกษาวิจัยการท า
แผนแม่บทหมู่บ้าน 

๕. พัฒนาให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ชุมชน 
6. พัฒนาผู้ประกอบการ 
7. สร้างความสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ 
8. ให้ความรู้  ค าแนะน า เช่น  โรคเอดส์  การมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ 
9. จัดกิจกรรมให้ความรู ้
10. กวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพแวดล้อมทรุดโทรม 
2. พื้นที่ เกษตรมีความเสื่อมโทรมจากการใช้

สารเคม ี
3. ประชากรที่มีอาชีพท าการเกษตรได้รับผลจาก

การใช้สารเคมี 
4. แม่น้ าล าคลองเน่าเสีย เนื่องจากในล าคลองมี

วัชพืชจ านวนมาก 
5. สิ่งเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมีจ านวนมาก 

ท าให้เป็นปัญหาในการเน่าเสีย 
6. ประชาชนขาดความรู้ในการน าสิ่งเหลือใช้มา

ท าประโยชน์  

  
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต าบลคลองหลวงแพ่ง 
2. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. ก าจัดวัชพืช ลดมลพิษ 
4. รักษาระบบนิเวศน์ 
5. รักษาแม่น้ าล าคลอง 
6. แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม 
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
8. การน าสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
9. ส่งเสริมยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และปราชญ์ชาวบ้าน 



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

 ๙๕ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
7. ปัญหาดินเคลื่อนตามแนวชายฝั่งแม่น้ าบางปะกง 
8. จ านวนขยะมีมาก 
9. ดินขาดแร่ธาตุ 
10. การจัดการปุ๋ยอินทรีย์มาทดแทนปุ๋ยเคมี 

10. การสร้างแนวป้องกันดินเคลื่อนตัวชายฝั่งแม่น้ า
ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน 

11. ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดน้ าเสีย 
เตาขยะไร้มลพิษ 

12. รักษาสภาพแวดล้อมของดินในการปลูกต้นไม้ยืนต้น 
13. พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมโบราณสถานที่ส าคัญของ

จังหวัดทรุดโทรมมาก 
2. เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยัง

โบราณสถานต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกัน 
3. ขาดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชด าริ 

  
1. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2. ฟื้นฟูแหล่งวัฒนธรรมประจ าต าบล 

ด้านสาธารณสุข 
1. บริโภคอาหารที่ปนเปื้อน 
2. ประชาชนในพื้นที่ขาดการใส่ใจในเรื่องการ

บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
3. ไข้เลือดออก 

  
๑. ปลูกจิตส านึกในการใส่ใจการบริโภคอาหารตาม

หลักโภชนาการ 
๒. ส่งเสริมให้มีการป้องกัน และพ่นหมอกควันเป็น

ประจ า 
ปัญหาตลิ่งพัง 

1. พื้นที่บริเวณริมแม่น้ าบางปะกงได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ ากัดเซาะตลิ่งดินสไลด์ลง ซึ่งท าให้บ้าน
ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ าได้รับผลกระทบ 

  
๑. สร้างเข่ือนทดน้ าบางปะกง เพื่อป้องกันตลิ่งพัง 

ปัญหาการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
1. เนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่ ไม่มีแหล่งน้ าสะอาด 

เพื่อการอุปโภค – บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ าจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติ คูคลอง และปัจจุบันแหล่งน้ าทีใ่ช้ประสบ
ปัญหาน้ าเสียและน้ าเค็ม ในช่วงฤดูแล้ง 

  
๑. ขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม

พื้นที่ประสบปัญหา 
 
 

อ้าเภอสนามชัยเขต 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1. ถนนช ารุดเสียหาย 
2. การคมนาคมไม่สะดวกปลอดภัย 
3. จ านวนถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กไม่เพียงพอ 
4. ถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมีขนาดช่องจราจร

ที่แคบ 

  
๑. จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนเพื่อให้มีสภาพที่ดี

พร้อมใช้งาน 
๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อติดป้ายจราจร ท าเครื่องหมาย

แบ่งช่องจราจร 
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนน ยกระดับจาก

ถนนลูกรังเดิม ให้เป็นชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือชนิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายช่องจราจรถนนที่
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในเขตพื้นที่อ าเภอสนามชัยเขต เพื่อ
ขยายการขนส่งการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



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

 ๙๖ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ปัญหาการท าการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว, 
ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด , ราคา
ผลผลิตที่ตกต่ า 
 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมความรู้ การจัดการ

ภาคการเกษตร ส่งเสริมการตลาด แปรรูปผลิตภันฑ์  
2. ส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดรูปแบบปกติและ

การตลาดแบบออนไลน์  
ด้านแหล่งน ้า 

1. ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค 
2. ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

  
1. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า หรือ

ระบบประปาผิวดิน ใต้ดิน เช่น สระเก็บน้ า ประปาขนาด
กลาง หรือขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
ฝายชะลอน้ า คลองส่งน้ า ขุดลอกคลอง หรือการ
ชลประทานอ่ืนตามความเหมาะสม 

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 
1. ขาดแคลนการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก เช่น 

การเรียนระบบอาชีวะศึกษา  การเรียนด้านศิลปะ 
การเรียนด้านเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 

2. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูใน
ท้องที่ที่ห่างไกล 

3. ขาดการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

  
1. ส่งเสริมการเปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ในพื้นที่ 
 
2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การศึกษา 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 
ด้านสาธารณสุข 

1. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับการบริการ
สาธาณสุขอย่างทั่วถึง 

2. ขาดความรู้ในการสาธารสุขเชิงการป้องกันและ
รักษาโรค 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการสาธารณสุข

เคลื่อนที่ 
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน

พื้นที่ 
ด้านปัญหาช้างป่า 

1. ช้างป่าในพื้นที่เพิ่มจ านวนมากข้ึน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการรุกเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตร 
 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างรั้วกันช้าง และปลูก

พืชอาหารช้าง และสร้างแหล่งน้ าให้ช้าง ในพื้นที่ที่ช้าง
อาศัยอยู่ เพื่อลดจ านวนช้างที่จะเข้ามาท าลายแหล่ง
พื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน 

ด้านปัญหาทีด่ินท้ากิน 
1.ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนที่ดินท ากิน  

  
1. จัดสรรที่ดินท ากนิให้แก่ประชาชน โดยอาศัย

กฎหมายการจัดที่ดินท ากินจากกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรฯ หรือจัดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้แก่ประชาชน 

 
 

 
 

 



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

 ๙๗ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
อ้าเภอแปลงยาว 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. การคมนาคมสัญจรไปมา 

  
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนภูมิภาค

ในการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. รายได้ต่อครัวเรือนต่อปียังอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

2. ที่ดินท ากินซึ่งยังไม่มีความชัดเจนระหว่างที่ดิน
ของรัฐและประชาชน 

  
1. พัฒนาฝีมือแรงงานและแนะน าอาชีพเสริมเพื่อ

เพิ่มรายได้ให้ประชนชน 
2. เร่งส ารวจและวางมาตรการก าหนดพื้นที่ ให้

ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมและยอมรับของประชาชน 
ด้านแหล่งน ้า 

1. ระบบบริการน้ าประปาที่ยังบริการประชาชน
ไม่ทั่วถึง 

  
1. เพิ่มปริมาณแหล่งน้ าากักเก็บน้ าขนาดเล็กในพื้นที่

และรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัด 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

1. มลภาวะทางกลิ่นและทางน้ าเกิดมาจาก               
การเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มสุกรที่มีปริมาณมาก
ในพื้นที่ 

  
1. ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. ลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
3. ก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ 
4. ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม 

อ้าเภอพนมสารคาม 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1. การคมนาคมไม่สะดวก 
2. ไฟฟ้าและประปาไม่ได้มาตรฐาน 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน และจ ากัด

น้ าหนักรถบรรทุกที่วิ่ง เพื่อป้องกันถนนช ารุด 
2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 

ด้านแหล่งน ้า 
1. ขาดแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค 
2. ขาดแหล่งน้ าพื่อการเกษตร 

  
1. จัดสรรและขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหา

แหล่งน้ า 
2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน โดยประสานหน่วยงานที่

เก่ียวข้องให้การสนับสนุน 
ด้านสาธารณสุข 

1. ป้องกันโรคติดต่อ 
2. สุขภาพอนามัย 
3. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

  
1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ 
2. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามสวนสาธารณะ  

  3. ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  

1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการ
แยกทิ้ งขยะ และจัดให้มีจุดทิ้ งขยะอย่างเพียงพอ                 
ในแต่ละชุมชน 



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

 ๙๘ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

1. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน 
2. อุปกรณ์ส าหรับสนามเด็กเล่นไม่มีมาตรฐาน 

  
1. ขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการ

ด าเนินการและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบในพื้นที่/
ชุมชนร่วมสนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่ง 

ด้านการเมือง 
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. ความสนใจในการมีส่วนร่วม 

  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุมประชาคม เป็นต้น 
อ้าเภอบางคล้า 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการ

เดินทางสัญจรในต าบลเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
2. ต้องการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
3. ปัญหาล าคลองในพื้นที่ (คลองตื้นเขิน) 
4. ถนนอยู่ในสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน

ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
และการสัญจรไปมา 

  
1. ปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในต าบลให้สามารถ

ใช้ได้โดยปลอดภัย 
2. เกษตรกรได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
3. เส้นทางสัญจรของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ 
4. ฟื้นฟูแหล่งวัฒนธรรมประจ าต าบล 
5. ขุดลอกคลอง เพื่อให้น้ าไหลหมุนเวียนรับน้ าจาก

เข่ือน และสามารถเก็บกักไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
6. ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เพื่อให้สะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และลดอุบัติเหตุในการสัญจร
ไปมา 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ไม่มีสถานที่ส าหรับสีข้าวการไปจ้างสีข้าวท าให้

ประชาชนมีรายจ่ายมากข้ึน 
2. รายได้เกษตรกรตกต่ า 
3. ขาดแคลนพันธุ์พืช/สัตว์/ประมงที่ดี 
4. เกษตรกรมีหนี้สินมาก 
5. ค่าครองชีพสูง 
6. ไม่มีสถานที่ส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ไม่มีจุดจ าหน่ายสินค้าเป็นหลักแหล่งเกิดปัญหา

ความไม่เป็นระเบียบในชุมชน   
 

  
1. มีโรงสีส าหรับสีข้าวในชุมชน 
๒. สนับสนุนเกษตรกรท านา 
3. ใช้สถานที่อบรมกลุ่มอาชีพ 
4. อบรมเพิ่มมาตรฐานอาชีพด้านการประมง 
5. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
6. รวมกลุ่มประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายมาตั้ง

จุดขายสินค้ารวมกันให้เป็นหลักแหล่งและเกิดความเป็น
ระเบียบ 

7. สามารถน าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่มารวมขายได้ในจุด
เดียว  เป็นการบริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางสาย 
๓๐๔ 

ด้านสังคม 
1. ปัญหาการว่างงาน 
2. ปัญหายาเสพติด 

  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน   
2. มีตลาดส าหรับรองรับสินค้าของประชาชนเพื่อ

น ามาขาย 
3. ส่วนราชการ (ต ารวจ) เข้มงวดในการตรวจ จับกุม 
4. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
 



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

 ๙๙ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ขาดแคลนน้ าจืดเพื่อการเกษตร 
2. เกษตรกรขาดแคลนน้ าท าการเกษตรใน

หน้าแล้ง 
3. วัชพืชในล าคลอง 

 

  
1. ให้น้ าในคลองไหลเวียนได้สะดวก และเก็บกักน้ า

จืด ในช่วงน้ าเค็มเข้าถึง 
2. ลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
3. เพิ่มที่จัดเก็บกักน้ าส าหรับให้เกษตรกรในฤดูแล้ง 
4. ก าจัดวัชพืชในล าคลอง 
5. ขุดลอกคลอง 

ด้านการท่องเที่ยว 
1. พื้นที่ริมแม่น้ าบางปะกงเสื่อมโทรม ควรจะ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เชื่อมโยงกับสถานที่
ท่องเที่ยวเดิม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  บางคล้า เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของอ าเภอบางคล้า 

  
1. พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดเก่าปากน้ าโจ้ โล้ 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอบางคล้า ซึ่งสามารถ
เชื่ อม โยงไปยั งสถานที่ ท่ องเที่ ยวของอ าเภอ เช่น                    
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดปากน้ า และตลาดน้ าบางคล้า  

2. ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนบางคล้า ซึ่งมีศักยภาพเหมาะ
ส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอบางคล้า 

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 
1. รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. โรงเรียนวัดใหม่คูมอญ น้ าท่วมในฤดูฝน ท าให้ 

น้ ากักขังท าให้เกิดโรคระบาด 

  
1. ประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ต่อเติม

และสร้างโรงเรียน 
ด้านสาธารณสุข 

1. ปัญหายุงชุม ในน้ าเน่าเสียคูคลอง 
  

1. ก าจัดยุงอย่างต่อเนื่อง 
อ้าเภอท่าตะเกียบ 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. ถนนระหว่างหมู่บ้านในต าบลยังเป็นถนนลูกรัง

ไม่ค่อยสะดวกในการสัญจร 

  
1. จัดท าเป็น โครงการที่ เกินศักยภาพและใช้

งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาด าเนินการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ขาดเอกสารสิทธิที่ดินท ากิน 
2. การบุกรุกพื้นที่ป่าของเกษตรกร 
3 .เกษ ต รกรยั งข าด อ งค์ ค วาม รู้ ใน ก ารท า

การเกษตรสมัยใหม่ 

  
1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องส ารวจเขตที่ดินให้ชัดเจน   
2. ด าเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ

ก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่าให้เกิดความชัดเจน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา

ในการด าเนินการให้ความรู้ผ่ านโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

ด้านแหล่งน ้า 
1. การขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค

หรือการเกษตร 

  
1. ขยายแหล่งน้ าขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในพื้นที่

ต าบลให้สามารถรองรับการใช้งานด้านเกษตรได้อย่าง
พอเพียงต่อความต้องการ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภัยช้างป่าท าลายพืชผลทางการเกษตร 

 

  
1. สร้างแนวเขตคูกันช้างและดูแลสภาพป่าให้มี

ความอุดมสมบูรณ์เพื่อลดการเข้าท าลายพืชผลทางการ
เกษตร 



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

 ๑๐๐ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
อ้าเภอราชสาส์น 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. ถนนในต าบล/หมู่บ้าน บางส่วนยังคงเป็นถนน

ลูกรัง สภาพทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ เกิดฝุ่น
ละออง เป็นภัยส าหรับสุขอนามัยชุมชน 

2. น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

  
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายผิวจราจร 

ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง คสล. ที่ช ารุด ให้มีสภาพมั่นคง
สมบูรณ์และมาตรฐาน 

2. ก่อสร้างประตูน้ า ระบบส่งน้ าจากคลองธรรมชาติ
ไปยังสระประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับ
แก้ไขปัญหาในช่วงขาดแคลนน้ า 

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบผลิตถังเก็บ ระบบจ่าย
น้ าแทนระบบเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. สภาพพื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรม 

  
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท า

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ 
“ท้องถิ่นสะอาด” 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดหารถและ
บุคลากรเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนให้เพียงพอ 

3. สร้างเตาเผาขยะประสิทธิภาพสูง/รณรงค์คัดแยก
ขยะ 

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และการปลูกพืชตระกูลถั่ว 

5. สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการผลิตสมัยใหม่ 

ด้านแหล่งน ้า  
1. ในช่ วงฤดู แล้ งน้ าไม่ เพี ยงพอส าหรับใช้ ใน

การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังประสบภาวะ
น้ าเค็มหนุนจากแม่น้ าบางปะกงเข้าสู่คลองธรรมชาติ  
ท าให้ไม่สามารถใช้น้ าได้และบางสถานการณ์ไม่สามารถ
ผันน้ าเข้าสู่พื้ นที่ การเกษตรหรือบริหารจัดการน้ า                 
ใน ป ริ ม าณ เพี ย งพ อกั บ ค ว าม ต้ อ งก า ร ใช้ น้ า                          
ในแต่ละช่วงเวลา 

  
1. ด าเนินการขุด/ขุดลอกหรือขุดขยาย คลองซอยที่

รับน้ าจากคลองชลประทาน 
2. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน               

ให้มีมากขึ้นโดยการขุดสระใหม่ และขุดขยาย/ขุดลอก
สระเก่า 

3. ตั้งสถานีสูบน้ าไฟฟ้า และก่อสร้างอาคารหรือ
ประตูบังคับน้ าเพิ่มตามจุดส าคัญ 

ด้านสาธารณสุข 
1. ด้านคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย ประชาชน                

ส่ วน ใหญ่ ของอ าเภอราชสาส์ นประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งยังคงมีการใช้สารเคมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซึ่ งจ ะส่ งผลกั บ สุ ขอน ามั ยขอ งเกษ ตรกรและ 
สภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงผู้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตร 

  
1. ส่งเสริมองค์ความรู้และเทคนิควิธีการด้านเกษตร
อินทรีย์ และกรรมวิธีผลิตหรือใช้สารซึ่งท ามาจากธรรมชาติ
เพื่อลดจ านวนการใช้สารเคมี  เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์                
หรือสารก าจัดแมลงจากสมุนไพรธรรมชาติ 
 
 
 
 



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

 ๑๐๑ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 

 
 
 
 

  
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณในการผลิตปุ๋ย

ชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. รัฐบาลเข้ าแทรกแซงผลผลิตทางการเกษตร 

สนับสนุนด้านการตลาด 
3. อบรมให้ความรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
อ้าเภอบ้านโพธิ์ 

ด้านแหล่งน ้า 
1. น้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค 
2 .น้ า เพื่ อการเกษตร - ขาดแคลนแหล่ งน้ า

สะอาด  เพื่อน ามาใช้ในการผลิตน้ าประปา 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้ า 

  2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 1. คมนาคม 
 2. ไฟฟ้าและประปา 
 

  
 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน และจ ากัด
น้ าหนักรถบรรทุกที่วิ่ง เพื่อป้องกันถนนช ารุด 
  2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ 
 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
 3. ไม่มีตลาดรองรับจ าหน่ายผลิตผล 
 4. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 5. ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืน - ไม่มี
ตลาดรองรับผลผลิตและขาดการประกันราคาพืช
ผลผลิต 
 

  
  1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นคุณภาพ

มาตรฐาน อาหารปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะ
เป็นการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการ
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                       
โดยพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
ด้ วยก ารส่ ง เส ริ ม เกษ ตร อิน ท รีย์ ที่ จ ะช่ วย รั กษ า
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนการหา
ตลาดและสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ด้านสังคม 
 1. ความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. ยาเสพติด 
 3. กีฬาและนันทนาการ 
 4. ภาวการณ์ว่างงาน 
 

  
 1. การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน

ในการปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น ตลอดจนสร้างเสริม
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ                            

2. เร่งพัฒนาการศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพ  

3. สร้างความมั่นคงทางอาชีพเพื่อรองรับก าลัง
แรงงานที่เป็นประชากรในพื้นที่ที่ถูกเลิกจ้างตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดความรู้ใน
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี  ส่งผลให้
เกิดมลพิษ 

  
 1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในการก าจัดขยะและจัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ 



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

 ๑๐๒ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านการเมือง การบริหาร 
 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2. ความสนใจในการมีส่วนร่วม 

  
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใจ    
กิจกรรมของชุมชน 

ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 
1. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน 

 2. อุปกรณ์ส าหรับสนามเด็กเล่นไม่มีมาตรฐาน 

  
 1. ของบประมาณจากส่วนกลางในการด าเนินการ

และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุน 

ด้านสาธารณสุข 
1. ป้องกันโรคติดต่อ 
2. สุขภาพอนามัย 
3. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

  
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ จัดหน่วย

บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

อ้าเภอคลองเขื่อน 
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1. การคมนาคมเข้าพื้ นที่ อ า เภอและแหล่ ง
ท่องเที่ยวไม่สะดวก 

2. ขยายเขตไฟฟ้ าให้ทั่ วถึ งทั้ งต าบลเพื่ อ ให้
ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3. ถนนภายในต าบลผิวจราจรช ารุด เป็นหลุมเป็น
บ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 

4. ติดตั้งไฟส่องสว่างในเส้นทางทั่ วทั้ งต าบล 
เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ 

  
1. ควรมีการขยายเส้นทางถนนเพิ่มขึ้น 
2. ซ่อมแซมถนนที่มีสภาพช ารุดเสียหายโดยเฉพาะ

เส้นทางหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
5. สร้างไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

ด้านแหล่งน ้า 
1. น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
2. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและประมง 

  
1. จัดให้มีระบบประปา โดยการให้บริการจากการ

ประปาส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้
ช่วยเหลือตนเองในการจัดเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอกับการ
อุปโภค บริโภค 

2. ควรมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มี
คุณภาพ 

3. การประปาส่ วนภูมิภาคขยายเขตการจ่าย
น้ าประปาให้ครอบคลุมทั้งต าบล 

4. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งต าบล 

5. ขุดสระน้ าส าหรับกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
6. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทุก

พื้นที่ 
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยมีการ

พัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 



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

 ๑๐๓ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
8. มีการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ า

ไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
9. ขุดลอกคลอง ขูดสระน้ าสาธารณะ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ 

  
1. สร้างอาชีพเสริม และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการด าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพื่อเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย เช่น เทคนิคการเพิ่มผลผลิตการท
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะแพร่พันธ์รวดเร็ว 
2. การควบคุมปริมาณขยะเพื่อให้สามารถจัดการ

ได้ใน ระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน 
3. แหล่งน้ าตื้นเขิน จากสาเหตุ วัชพืช เศษดิน 

และอ่ืนๆ สะสมในแหล่งน้ าสาธารณะ 
4. ปัญหาจากศัตรูพืช การใช้สารเคมีในการก าจัด

แมลง และวัชพืช 

  
1. พัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง ก าจัดวัชพืชเปิดทางน้ า

ให้สามารถกักเก็บน้ าในปริมาณมากข้ึน 
2. รณรงค์ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกเรื่องการ

ควบคุมปริมาณขยะและการจัดการในระดับครัวเรือนกับ
ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 

3. น าวัชพืช (ผักตบชวา) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4. ขุดลอก ก าจัดวัชพืช ในแหล่งน้ าสาธารณะ 
5. ส่ ง เสริมและให้ ความรู้แก่ เกษตรกรให้ท า

การเกษตรโดยปลอดการใช้สารเคมี 
6. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพในการก าจัด

แมลง 
ด้านการท่องเที่ยว 

1. การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
  

1. สนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
มีมาตรฐาน 

2. สร้างความพร้อมของประชาชนในการรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 

อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว 
ด้านแหล่งน ้า 

1. เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ า อยู่ในเขตชลประทาน และ
เป็นพื้นที่รองรับน้ าจากจังหวัดต่างๆ 

2. ปัญหาน้ าท่วม/ สภาพน้ าในล าคลองมีปัญหา
ผักตบชวาแน่นคลอง ท าให้การระบายน้ าเป็นไปได้ยาก  
และปัญหาท้องคลองตื้นเขิน/ ปัญหาสภาพผิวจราจรที่
ช ารุด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม 

  
1. ประตูปิด-เปิด ปากคลอง 14 15 16 และ 17  

เพื่อกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อระบายน้ าในภาวะ
น้ าท่วม/ ขุดลอกคลอง 14 15 16 และคลอง 17/ 
ปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในต าบลให้มีมาตรฐาน 

2. ประตูปิด-เปิด ปากคลอง 20 คลอง 21 เพื่อกัก
เก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง และเพื่ อระบายน้ าในภาวะ               
น้ าท่วม/ขุดลอกคลองหกวา คลอง 20 และคลอง 21 
และก าจัดผักตบชวา/ปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในต าบล
ให้มีมาตรฐาน 

 
 



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

 ๑๐๔ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
3. ขุดลอกพื้นที่ให้มีระดับเท่าเทียมกับคลองสาย

หลัก ได้แก่ คลอง 17 และท าประตูกั้นช่วงปากคลอง 
18  19 20 ที่เชื่อมกับคลอง 17 เพื่อเก็บกักน้ าในช่วง
ฤดูแล้ง/ ซ่อมแซมก่อสร้างประตูปิดกั้นน้ าเค็มให้มี
มาตรฐาน/ ซ่อมแซมปรับปรุงก่อสร้างถนนภายใน
หมู่บ้านให้มีมาตรฐาน 

4. ก าจัดผักตบชวาในล าคลองแสนแสบ เนื่องจาก
น้ าไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวก/ปัญหาฝุ่นควัน   
น้ าเน่าเสีย มีเพียงเล็กน้อย  อาจจะพบในเรื่องของกลิ่น
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะทางอากาศ       
แต่อยู่ ในขั้นที่ ควบคุมได้  และไม่สร้างอันตรายต่อ
สุขภาพ/ ต าบลบางน้ าเปรี้ยว ต้องการปรับปรุงก่อสร้าง
ผิวจราจรของถนนหลายสายให้มีมาตรฐาน  

5 . ป รั บ ป รุ งผิ ว จ ราจ รถ น น เลี ย บ คั น ค ล อ ง
ชลประทานให้แข็งแรง มีมาตรฐาน/ จัดท าพนังกั้นน้ า
เพื่ อป้ องกันน้ า ไหลเข้ าสู่ พื้ นที่ ในภาวะน้ าหลาก/              
ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนผิวจราจรให้มีมาตรฐาน 

6. ก่อสร้างถนนสายหินคลุก ถนนลูกรัง ให้เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ให้มีมาตรฐาน/                
ขุดลอกคลองที่มีความตื้นเขินพร้อมลอกวัชพืช 

อ้าเภอบางปะกง 
ด้านแหล่งน ้า 

1. ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค 
2. น้ าเพื่อการเกษตร 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้ า 
2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. การคมนาคมไม่สะดวก 
2. ไฟฟ้าและประปาไม่ได้มาตรฐาน 

  
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน และจ ากัด       

น้ าหนักรถบรรทุกที่วิ่งเพื่อป้องกันถนนช ารุด 
2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
3. ไม่มีตลาดรองรับจ าหน่ายผลิตผล 
4. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
5. ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอื่น 

  
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นคุณภาพ  

มาตรฐาน อาหารปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะ
เป็นการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการ
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                       
โดยพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
ด้ วยก ารส่ ง เส ริ ม เกษ ตร อิน ท รีย์ ที่ จ ะช่ วย รั กษ า
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนการหา
ตลาดและสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 
 



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

 ๑๐๕ 

ปัญหาในพื นที ่  ความต้องการ 
ด้านสังคม 

1. ความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ยาเสพติด 

  
1. การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน

ในการปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตลอดจนสร้างเสริม
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ    

2. เร่งพัฒนาการศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  
1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการ

ก าจัดขยะ และจัดให้มีจุดทิ้งขยะอย่างเพียงพอ 
ด้านการเมือง การบริหาร 

1. การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
2. ความสนใจในการมีส่วนร่วม 

  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใจ    

กิจกรรมของชุมชน 
ด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 

1. ด้านอุปกรณ์สื่อการเรียน 
2. อุปกรณ์ส าหรับสนามเด็กเลน่ไม่มีมาตรฐาน 

  
1. ของบประมาณจากส่วนกลางในการด าเนนิการ 

และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุน 
ด้านสาธารณสุข 

1. ป้องกันโรคติดต่อ 
2. สุขภาพอนามัย 
3. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพจัดหน่วย

บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนอยา่งสม่ าเสมอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 ๑๐๖ 

 1.3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด“เมืองอุตสาหกรรม
สีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่าง  
เท่าเทียมและท่ัวถึง” โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญ 5 คือ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เก ษ ต รแ ละ เก ษ ต รแป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ  ป ล อด ภั ย  แล ะ ได้
มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนด  พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61                   
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเบิกจ่ายงบภาพรวมได้เงินจ านวน 119,346,287.62 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
53.59 ของงบประมาณท้ังหมด 

๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคนเท่ากับ 433,400 บาทต่อปี  เป็นอันดับที่  8 ของประเทศ และเป็นอันดับ 2                     
ของภาคตะวันออก โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 231,100 ล้านบาท                
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. ปัญหาและอุปสรรค คือการขาดงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้น
การเป็นศูนย์กลางผลิตและการขนส่งในภาคตะวันออกเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

 
 

  



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

 ๑๐๗ 

สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565                   
โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เก ษ ต รแ ละ เก ษ ต รแป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ  ป ล อด ภั ย  แล ะ ได้
มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
        ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.1 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 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 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 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 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 54 โครงการ 
งบประมาณ 260,068,200 บาท ข้อมูลวันที่ 3 ธันวาคม 256๑ 

1.4 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี ๖๖ แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายการ 
เงินงบประมาณที่ไดร้ับ

จัดสรร 
การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ คงเหลือ 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

งบประจ า 50,918,600 479,340.10 50,439,259.90 0.94 
งบลงทุน 209,149,600 -  209,149,600 0.00 
รวมทั้งสิ้น 260,068,200 49,340.10 253,588,859.90 0.18 

 

 



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

 ๑๐๘ 

 1.3 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด“เมืองอุตสาหกรรม
สีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่าง  
เท่าเทียมและท่ัวถึง” โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญ 5 คือ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เก ษ ต รแ ละ เก ษ ต รแป รรู ป ที่ มี คุ ณ ภ าพ  ป ล อด ภั ย  แล ะ ได้
มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61                  
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเบิกจ่ายงบภาพรวมได้เงินจ านวน 119,346,287.62 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
53.59 ของงบประมาณท้ังหมด 

๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคนเท่ากับ 433,400 บาทต่อปี  เป็นอันดับที่  8 ของประเทศ และเป็นอันดับ 2                     
ของภาคตะวันออกโดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 231,100 ล้านบาท                
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. ปัญหาและอุปสรรค คือการขาดงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งเน้น
การเป็นศูนย์กลางผลิตและการขนส่งในภาคตะวันออกเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



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

 ๑๐๙ 

2. ประเด็นการพัฒนา 
    2.1 บทวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์เพ่ือทบทวนปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาตามแนวทางล่างสู่บน 
(Bottom – up Approach) จังหวัดจะน าเอาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพของจังหวัดมาท าการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือ
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือให้ เห็ นถึ งจุด เด่นหรือจุดแข็ ง (Strengths) จุดด้อยหรือจุด อ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างชัดเจน               
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 : มีท าเลที่ตั้งใกล้กับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ เช่น เส้นทาง 
Southern Economic Corridor และ East West Economic Corridor เป็ นต้ น  รวมทั้ งตั้ งอยู่ ใกล้ กั บ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง 
  S2 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติแล้วเสร็จ
พร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2562 

S3 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

S4 : มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ 
แปรรูปอาหาร และเกษตรแปรรูป 

S5 : มีครอบครัวและภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็นต้นทุนทางสังคมที่ช่วยท าให้การพัฒนา
จังหวัดในด้านต่างๆ มีโอกาสประสบผลส าเร็จสูง 

S6 : มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และประเพณี ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

S7 : มีศาสนสถานส าคัญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัด และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 

S8 : มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมปลอดภัยสูง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีศักยภาพใน
การเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มะม่วง ไข่ไก่ ข้าว ปลากะพง สุกร ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ เป็นต้น 



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

 ๑๑๐ 

S9 : มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้
ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ การเกษตรที่มีศักยภาพสูง และมีบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด ที่ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตเกษตร 

S10 : ด้านการศึกษามีสถานศึกษาครอบคลุมทุกวัย โดยมีโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบ
ระดับประเทศ 
  S11 : มีระบบการให้บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดดเด่น
หลายแห่งเช่น โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นโรงพยาบาลน าร่องด้านการส่งเสริมด้านโภชนาการส าหรับผู้ป่วย
ด้วยเกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 และมีโรงพยาบาลคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) จ านวน 10 แห่ง 
ดีเด่นระดับเขตและภาค เป็นต้น รวมทั้ง  มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ปลอดภัยดีเด่นระดับ
เขตและประเทศ  

S12 : การจัดการความยุติธรรมทางการบริหารปัจจุบันมีหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบดูแล เอ้ือต่อการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและอ านวยความยุติธรรม  

S13 : มีทรัพยากรน้ าและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้ า
บางปะกงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นต้น 

จุดอ่อน 
W1 :  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อการรองรับความเจริญเติบโต

ของจังหวัด ทั้งทางคมนาคม ประปา และระบบชลประทาน   
W2 : ขาดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากสินค้าขั้นปฐมโดยการต่อยอดเข้าสู่การแปรรูปการเพ่ิม

มูลค่า หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร หรือการน าไปสู่การแปรรูปเพ่ือใช้บริโภคภายในพ้ืนที่  
W3 : ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย ภาวะมลพิษ            

ทางน้ า และปัญหาคุณภาพน้ าเนื่องจากการรุกล้ าของน้ าเค็ม ขยะตกค้างจ านวนมากท่ีเพ่ิมข้ึนการอุปโภคบริโภค 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ และท่ีดินสาธารณะและการกัดเซาะชายฝั่ง และขยะอิเลคทรอนิคส์ 

W4 : มีคดีอาชญากรรมด้าน โจรกรรม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ในพื้นทีเ่ป็นจ านวนมาก โดยมี
จ านวนคดีที่รับแจ้งต่อประชากรแสน คนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1 เท่า (ข้อมูลปี 2561) และข้อพิพาท
คดีแพ่งมีปริมาณมากข้ึน    

W5 : ระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

W6 : ขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ ที่จะรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน  
อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 

W7 : ประชาชนมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างมาก โดยมีอัตราเพ่ิมการเจ็บป่วยด้วย เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ข้อมูลปี 2560)  

W8 : ประชาชนในทุกช่วงวัย ยังมีความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ  
W9 : อุบัติเหตุทางถนนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
W10 : ขาดการรับรู้และการปฎิบัติตามกฏหมายจราจรและกฏหมายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิด

อุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนทุกปี 
W11 : ค่านิยมและทัศนคติของการเรียนต่อในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้มาเรียนสายอาชีพน้อยลง 

ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 



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

 ๑๑๑ 

โอกาส 
O1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 (ในระยะ 5 ปี) และนโยบายของรัฐบาลที่

ส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
O2 : รัฐบาลมีนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงบนเส้นทาง Southern Economic 
Corridor และ East West Economic Corridor โดยมีโครงการขนาดใหญ่ของประเทศมาด าเนินการหรือผ่าน
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ เป็นต้น  

O3 : นโยบายรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Industry) ซึ่งเอ้ือให้เกิดการขยายผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

O4 : รัฐมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานท าหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต  

O5 : รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือ
สร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 
  O6 : มีการด าเนินการเสนอแม่น้ าบางปะกงขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 

O7 : โครงการสูบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองระบมไปยังอ่างเก็บน้ าคลองสียัด และโครงการ
เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ าคลองสียัด (คาดว่าแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564) 

O8 : กระแสการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบประกันสุขภาพท าให้
ประชาชนใส่ใจและเลือกสรรที่จะอุปโภคบริโภคสินค้าบริการที่ปลอดภัย และออกก าลังกายมากขึ้น 

อุปสรรค 
  T1 : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการจราจรติดขัด อุบัติเหตุ ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆมากข้ึน  

T2 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากจังหวัดอ่ืนๆ และต่างประเทศเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการสาธารณะ
ทางการศึกษา และสาธารณสุขเป็นส าคัญรวมทั้งท าให้การควบคุมหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว
ท าได้ยาก 

T3 : ความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าทางการเกษตรท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคา
สินค้าทางการเกษตรตกต่ าอย่างต่อเนื่อง  

T4 : ผลกระทบปัญหาน้ าเสียจากพ้ืนที่ต้นน้ า ไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายน้ า 



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

 ๑๑๒ 

         2.1.1 การทบทวนปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนา และประเด็นการพัฒนา  
          จากการวิเคราะห์เพ่ือทบทวนปรับปรุงเป้ าหมายการพัฒนา และประเด็นการพัฒนาของ
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยใช้แนวทางบนลงล่าง (Top - Down approach)
และแนวทางล่างสู่บน (Bottom – up Approach) ในข้างต้นนั้น จังหวัดได้น าผลการวิเคราะห์ทั้งสองแนวทาง
ดังกล่าว มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเชื่ อมโยงสมดุลและสอดประสานซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT Matrix 
 ทั้งนี้ การวิเคราะห์ SWOT Matrix ในที่นี้ คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ SWOT Analysis
ในข้างต้น โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง (1) จุดแข็งกับโอกาส (2) จุดแข็งกับข้อจ ากัด (3) จุดอ่ อน 
กับโอกาส และ (4) จุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าวท าให้เกิด
ยุทธศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น 
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุก 

2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นอกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
จังหวัดมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันจังหวัดต้องประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดท่ีมาจากภายนอกได้  

3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อน และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจาก
จังหวัดมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ 

4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรับ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัด
เผชิญกับท้ังจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  

ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ SWOT Matrix ไป โดยพิจารณาแนวทางบนลงล่าง (Top - Down 
approach) และแนวทางล่างสู่บน (Bottom – up Approach) ก็ท าให้จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุป
ประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 ด้านได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๖6 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 1 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S1 : มีท าเลท่ีตั้งใกล้กับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่ เช่น เส้นทาง Southern Economic Corridor และ East 
West Economic Corridor เป็นต้น รวมท้ังตั้งอยู่ใกล้กับ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง 
S2 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2562 
S3 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราท่ี
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
 
 

O1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 (ในระยะ 5 ปี) 
และนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
O2 : รัฐบาลมีนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงบนเส้นทาง Southern Economic 
Corridor และ East West Economic Corridor โดยมีโครงการ
ขนาดใหญ่ของประเทศมาด าเนินการหรือผ่านพื้นท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ 
เป็นต้น 
 



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

 ๑๑๓ 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S4 : มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และ
ส่วนประกอบ แปรรูปอาหาร และเกษตรแปรรูป 
S5 : มีครอบครัวและภาคประชาสังคมท่ีเข้มแข็ง เป็นต้นทุนทาง
สังคมท่ีช่วยท าให้การพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆมีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จสูง 
S6 : มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และประเพณี ท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
S7 : มีศาสนสถานส าคัญ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน
จังหวัด และเป็นแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 
S8 : มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมปลอดภัยสูง เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารท่ีมีศักยภาพในการเลี้ยงประชากรในประเทศและ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มะม่วง ไข่ไก่ ข้าว ปลากะพง 
สุกร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ เป็นต้น 
S9 : มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ซ่ึงเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การเกษตรที่มีศักยภาพสูง และมีบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตเกษตร 
S10 : ด้านการศึกษามีสถานศึกษาครอบคลุมทุกวัย โดยมี
โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศ 
S11 : มีระบบการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน โดยมี
โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพโดดเด่นหลายแห่งเช่น โรงพยาบาลพนม
สารคาม เป็นโรงพยาบาลน าร่องด้านการส่งเสริมด้านโภชนาการ
ส าหรับผู้ป่วยด้วยเกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 และมีโรงพยาบาล
คุณภาพ HA (Hospital Accreditation) จ านวน 10 แห่ง ดีเด่น
ระดับเขตและภาค เป็นต้น รวมท้ัง  มีการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร ปลอดภัยดีเด่นระดับเขตและประเทศ 
S12 การจัดการความยุติธรรมทางการบริหารปัจจุบันมีหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแล เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและอ านวยความยุติธรรม 
S13 : มีทรัพยากรน้ าและป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้ าบางปะกงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน เป็นต้น 

O3 : นโยบายรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นท่ีต้นแบบ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซ่ึงเอื้อให้เกิดการขยายผล
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
O4 : รัฐมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานท า
หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต 
O5 : รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษา
ระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ 
O6 : มีการด าเนินการเสนอแม่น้ าบางปะกงขึ้นทะเบียนเป็นพื้นท่ีชุ่ม
น้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 
O7 : โครงการสูบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองระบมไปยังอ่างเก็บน้ า
คลองสียัด และโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าคลองสียัด (คาดว่า
แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564) 
O8 : กระแสการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพท าให้ประชาชนใส่ใจและเลือกสรรที่จะอุปโภค
บริโภคสินค้าบริการท่ีปลอดภัย และออกก าลังกายมากขึ้น 
 

ทางเลือกประเดน็การพฒันาเชิงรุก (SO) 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (S1+S2+S3+S4+S5+O1+O2+O3) 
2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 
(S6+S7+O2+O6) 
3. พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานสากล (S8+S9+O8) 
4. พัฒนาสวัสดกิารสังคม รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง (S10+S11+S12+O4+O5) 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (S13+O3+O6+O7) 



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

 ๑๑๔ 

ตารางท่ี ๖7 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 2 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค 

S1 : มีท าเลท่ีตั้งใกล้กับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นท่ีเศรษฐกิจ
ใหม่ เช่น เส้นทาง Southern Economic Corridor และ East 
West Economic Corridor เป็ น ต้ น  ร วม ท้ั ง ตั้ ง อ ยู่ ใก ล้ กั บ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง 
S2 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2562 
S3 : จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราท่ี
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
S4 : มีความเข้มแข็ งทางด้ านอุตสาหกรรม โดยมี โรงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และ
ส่วนประกอบ แปรรูปอาหาร และเกษตรแปรรูป 
S5 : มีครอบครัวและภาคประชาสังคมท่ีเข้มแข็ง เป็นต้นทุนทาง
สังคมท่ีช่วยท าให้การพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆมีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จสูง 
S6 : มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และประเพณี  
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
S7 : มีศาสนสถานส าคัญ ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน
จังหวัด และเป็นแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 
S8 : มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมปลอดภัยสูง เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารท่ีมีศักยภาพในการเลี้ยงประชากรในประเทศและ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น มะม่วง ไข่ไก่ ข้าว ปลากะพง 
สุกร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ เป็นต้น 
S9 : มี ศูนย์ ศึ กษาการพัฒ นาเขาหิ น ซ้อนอั น เน่ื อ งมาจาก
พระราชด าริ ซ่ึงเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การเกษตรท่ีมีศักยภาพสูง และมีบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตเกษตร 
S10 : ด้านการศึกษามีสถานศึกษาครอบคลุมทุกวัย โดยมี
โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศ 
S11 : มีระบบการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน โดยมี
โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพโดดเด่นหลายแห่งเช่น โรงพยาบาลพนม
สารคาม เป็นโรงพยาบาลน าร่องด้านการส่งเสริมด้านโภชนาการ
ส าหรับผู้ป่วยด้วยเกษตรปลอดภัยสูงเบอร์ 8 และมีโรงพยาบาล
คุณภาพ HA (Hospital Accreditation) จ านวน 10 แห่ง ดีเด่น
ระดับเขตและภาค เป็นต้น รวมท้ัง  มีการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร ปลอดภัยดีเด่นระดับเขตและประเทศ  
S12 การจัดการความยุติธรรมทางการบริหารปัจจุบันมีหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบดูแล เอื้อต่อการสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและอ านวยความยุติธรรม  
S13 : มีทรัพยากรน้ าและป่ าไม้ ท่ี อุ ดมสมบู รณ์ และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น แม่น้ าบางปะกงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน เป็นต้น 

T1 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นๆ และต่างประเทศ
เข้ามาในพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการสาธารณะ
ทางการศึกษา และสาธารณสุขเป็นส าคัญรวมท้ังท าให้การควบคุม
หรือป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากแรงงานต่างด้าวท าได้ยาก 
T2 : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
การจราจรติดขัด อุบัติเหตุ ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆมากขึ้น  
T3 : ความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าทางการเกษตรท าให้เกษตรกร
ต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ าอย่างต่อเน่ือง  
T4 : ผลกระทบปัญหาน้ าเสียจากพื้นท่ีต้นน้ า ไหลลงสู่แม่น้ าบางปะ
กงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลายน้ า 



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

 ๑๑๕ 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค 

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

 

 

ตารางท่ี ๖8 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 3 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงแก้ไข (WO) 
จุดออ่น โอกาส (Opportunities) 

W1 :  ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อ
การรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัด ท้ังทางคมนาคม 
ประปา และระบบชลประทาน   
W2 : ขาดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากสินค้าขั้นปฐมโดยการต่อ
ยอดเข้าสู่การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า หรือเข้าสู่อุตสาหกรรม
เกษตร หรือการน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ บริโภคภายในพื้นท่ี  
W3 : ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น น้ าเสีย ภาวะมลพิษทางน้ า และปัญหาคุณภาพน้ าเน่ืองจาก
การรุกล้ าของน้ าเค็ม ขยะตกค้างจ านวนมากท่ีเพิ่มขึ้นการอุปโภค
บริโภค การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ และท่ีดินสาธารณะและการกัด
เซาะชายฝั่ง และขยะอิเลคทรอนิค 
W4 : มีคดีอาชญากรรมด้าน โจรกรรม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ใน
พื้นเป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนคดีท่ีรับแจ้งต่อประชากรแสน 
คนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1 เท่า (ข้อมูลปี 2561) และ
ข้อพิพาทคดีแพ่งมีปริมาณมากขึ้น    
W5 : ระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการ 
W6 : ขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ ท่ีจะรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน อันเน่ืองมาจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
W7 : ประชาชนมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างมาก โดยมี
อัตราเพิ่มการเจ็บป่วยด้วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง 
โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ข้อมูลปี 2560)  
W8 : ประชาชนในทุกช่วงวัย ยังมีความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ  
W9 : อุบัติเหตุทางถนนมีจ านวนเพิ่มข้นทุกปี 
W10 : ขาดการรับรู้และการปฎิบัติตามกฏหมายจราจรและ
กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี 
W11 : ค่านิยมและทัศนคติของการเรียนต่อในปัจจุบันส่งผลให้มี
ผู้มาเรียนสายอาชีพน้อยลง ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน
หรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 
 

O1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 (ในระยะ 5 ปี) 
และนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
O2 : รัฐบาลมีนโยบาย และแผนงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบ
คมนาคมขนส่ ง เชื่ อ ม โย งบน เส้ นท าง  Southern Economic 
Corridor และ East West Economic Corridor โดยมี โครงการ
ขนาดใหญ่ ของประเทศมาด าเนินการหรือ ผ่านพื้ น ท่ีจั งหวัด
ฉะเชิงเทรา อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ เป็น
ต้น  
O3 : นโยบายรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นท่ีต้นแบบ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซ่ึงเอื้อให้เกิดการขยายผล
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
O4 : รัฐมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานท า
หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมใน
อนาคต  
O5 : รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษา
ระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ 
O6 : มีการด าเนินการเสนอแม่น้ าบางปะกงขึ้นทะเบียนเป็นพื้นท่ีชุ่ม
น้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 
O7 : โครงการสูบผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองระบมไปยังอ่างเก็บน้ า
คลองสียัด และโครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าคลองสียัด (คาดว่า
แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564) 
O8 : กระแสการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพท าให้ประชาชนใส่ใจและเลือกสรรท่ีจะอุปโภคบริโภค
สินค้าบริการท่ีปลอดภัย และออกก าลังกายมากขึ้น 
 



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

 ๑๑๖ 

จุดออ่น โอกาส (Opportunities) 

ทางเลือกประเดน็การพฒันาเชิงเชิงแก้ไข(WO) 
WO1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล (W1+W6+O2+O3)  
WO2 พัฒนาการศึกษา และสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (W7+W8+W9+W10++O4+O5+O8)   
WO3 พัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านแรงงานให้รองรับนวัตกรรมและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(W6+W11+O5) 

 

 

ตารางท่ี 69 สรุปประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 4 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
จุดออ่น อุปสรรค 

W1 :  ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อ
การรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัด ท้ังทางคมนาคม ประปา 
และระบบชลประทาน   
W2 : ขาดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากสินค้าขั้นปฐมโดยการต่อ
ยอดเข้าสู่การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร 
หรือการน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ บริโภคภายในพื้นท่ี  
W3 : ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า
เสีย ภาวะมลพิษทางน้ า และปัญหาคุณภาพน้ าเน่ืองจากการรุกล้ าของ
น้ าเค็ม ขยะตกค้างจ านวนมากท่ีเพิ่มขึ้นการอุปโภคบริโภค การบุกรุก
พื้นท่ีป่าไม้ และท่ีดินสาธารณะและการกดัเซาะชายฝั่ง และขยะ
อิเลคทรอนิค 
W4 : มีคดีอาชญากรรมด้าน โจรกรรม ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ใน
พื้นเป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนคดีท่ีรับแจ้งต่อประชากรแสน คน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1 เท่า (ข้อมูลปี 2561) และข้อ
พิพาทคดีแพ่งมีปริมาณมากขึ้น    
W5 : ระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการ 
W6 : ขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ ท่ีจะรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน อันเน่ืองมาจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
W7 : ประชาชนมีปัญหาทางด้านสุขภาพค่อนข้างมาก โดยมีอัตราเพิ่มการ
เจ็บป่วยด้วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด
สมอง เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ข้อมูลปี 2560)  
W8 : ประชาชนในทุกช่วงวัย ยังมีความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ  
W9 : อุบัติเหตุทางถนนมีจ านวนเพิ่มข้นทุกปี 
W10 : ขาดการรับรู้และการปฎิบัติตามกฏหมายจราจรและ
กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นทุกปี 
W11 : ค่านิยมและทัศนคติของการเรียนต่อในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้
มาเรียนสายอาชีพน้อยลง ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานหรือไม่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

T1 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นๆ และ
ต่างประเทศเข้ามาในพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการ
สาธารณะทางการศึกษา และสาธารณสุขเป็นส าคัญรวมท้ังท าให้
การควบคุมหรือป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากแรงงานต่างด้าวท าได้ยาก 
T2 : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
การจราจรติดขัด อุบัติเหตุ ยาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆมาก
ขึ้น  
T3 : ความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าทางการเกษตรท าให้
เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ าอย่าง
ต่อเนื่อง  
T4 : ผลกระทบปัญหาน้ าเสียจากพื้นท่ีต้นน้ า ไหลลงสู่แม่น้ าบาง
ปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลายน้ า 
 

ทางเลือกประเดน็การพฒันาเชิงเชิงรับ(WT) 
WT1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (W1+T4)  



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

 ๑๑๗ 

WT2 พัฒนาสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาด (W2+T3) 

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ 

ป่าและน้ าอุดมสมบูรณ”์ 
 

2.3 ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
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  
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาทั้งสิ้น 5 

ประเด็นการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ

มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการ

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย
อย่างทั่วถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    วัตถุประสงค์ : ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีการใช้นวัตกรรม และการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายและตัวชี วัด :  
  1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)  
  2. อัตราการขยายตัวของภาคพาณิชยกรรม (ร้อยละ) 
  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ร้อยละ) 
  4. อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)     
 
 



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

 ๑๑๘ 

แนวทางการพัฒนา :    
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

วัตถุประสงค์ :  
  1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
  2. แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เป้าหมายและตัวชี วัด :  
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เยี่ยมเยือน (ร้อยละ) 
  2. อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว (ร้อยละ)  
 

แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ :  
1. ผลผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยสูงเพ่ิมข้ึน 
2. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
3. เกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

 เป้าหมายและตัวชี วัด :  
1. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ) (พืชผัก มะม่วง กุ้งทะเล

และไก่ไข่) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง (ร้อยละ) 
3. ร้อยละของเกษตรกรในจังหวัดที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ (ร้อยละ) 
4. ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)เฉลี่ยต่อไร่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน (กก./ไร่) 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุก
วัยอย่างท่ัวถึง 

วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 
 



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

 ๑๑๙ 

เป้าหมายและตัวชี วัด :  
1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น (ปี) 
2. สัดส่วนจ านวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง (ร้อยละ) 
3. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ 1,000 คน 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) เพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ (ร้อยละ) 
5. ร้อยละของประชากรในจังหวัดที่อยู่ใต้เส้นความยากจนที่ลดลง (ร้อยละ) 
6. ร้อยละของสถานพยาบาลในจังหวัดที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 

แนวทางการพัฒนา : 
1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทาง

ประชารัฐ 
2. พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ :  

1. เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคเีครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ที่สมดุล 

2. สิ่งแวดล้อมด้าน น้ า อากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไข ลด และขจัดมลพิษที่อาจช่วยส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

เป้าหมายและตัวชี วัด :  
1. อัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ) 
2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนไปก าจัด (ร้อยละ) 
3. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน (แห่ง) 

แนวทางการพัฒนา : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 ๑๒๐ 

3. แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แบบจ.๑ 

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย 
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ าอุดมสมบูรณ์” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมายการพัฒนา แผนงาน ตัวชี วดัของ
แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2561 -
2564 

ภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมมีการใช้
นวัตกรรมและการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
และเพิ่มขดี
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

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
จ าหน่าย 

1. อัตราการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ) (ค่าเฉลี่ยปี 
2548-2557 
ขยายตัว ร้อยละ 
9.50) 

10.00 12.00 14.00 16.00 16.00 

2. อัตราการขยายตัว
ของภาคพาณิชยกรรม 
(ร้อยละ) (ค่าเฉลี่ยปี 
2548-2557 
ขยายตัว ร้อยละ 
8.35) 

 4.00  8.00 12.00   16.00  16.00 

3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของแรงงานท่ีได้รับ
การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ร้อยละ)  

 5.00 
  

10.00  
  

 15.00 
  

20.00  
  

 25.00  

4.อัตราการขยายตัว
ของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีร่วมกับ
ภาครัฐในการรักษา
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)  

 5.00  10.00 15.00 20.00 20.00 

 

 
 

 



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

 ๑๒๑ 

แบบจ.๑ 

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย 
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ าอุดมสมบูรณ์” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 
 

เป้าหมายการพัฒนา แผนงาน ตัวชี วดัของ
แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 
2561 2562 2563 2564 2561-

2564 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐานและม ี
อัตลักษณส์ามารถ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่
ชุมชน 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและ
มีอัตลักษณ์ รวมท้ังพัฒนา   
ปัจจัยพื้นฐานด้านการ
ท่องเท่ียวให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของ
นักท่องเท่ียว 
2. เสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน 
และสร้างจิตส านึกด้านการ
ท่องเท่ียวส าหรับประชาชน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และบูรณาการของภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน ในการ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียว 
4. สร้างความเชื่อมั่น 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ
ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนผู้เยี่ยม
เยือน(ร้อยละ) 

 5.00  10.00 15.00   20.00  20.00 

2. อัตราการขยายตัว
ของรายได้การ
ท่องเท่ียว (ร้อยละ)* 
(ค่าเฉลี่ยปี 2557-
2558 ขยายตัว 
ร้อยละ 3.31) 

 5.00 
  

 10.00 
  

15.00  
  

 20.00 
  

 20.00 
  
  

      

 
 
 
 

 



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

 ๑๒๒ 

แบบจ.๑ 
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป้าหมายการพัฒนา :“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย 
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ าอุดมสมบูรณ์” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
 

เป้าหมายการพัฒนา แผนงาน ตัวชี วดัของแผนงาน ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2561 - 
2564 

พัฒนาการผลิตและ
การแปรรปูสินค้า
เกษตร ให้เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปท่ีมี
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 

1. ร้อยละของเกษตรกร
ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP  
(ร้อยละ) (พืชผัก มะม่วง 
กุ้งทะเลและ ไก่ไข่) 

30.00 
  

40.00  50.00  60.00 60.00  

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
เกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยสูง 
(ร้อยละ) 

5.00 
  

10.00 15.00 20.00 
  

20.00 

3. ร้อยละของเกษตรกร
ในจังหวัดท่ีน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

30.00 
  

40.00  50.00  60.00 60.00  

4. ผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจ (ข้าว)เฉลี่ยต่อ
ไร่ในเขตพื้นท่ี
ชลประทาน (กก./ไร่) 
 

729.08 743.66 758.24 772.82 772.82 

 
 



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

 ๑๒๓ 

แบบจ.๑ 
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ าอุดมสมบูรณ์” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างท่ัวถึง 
 

เป้าหมายการพัฒนา แผนงาน ตัวชี วดั ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2561 - 
2564 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

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

1. จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากร อายุ 
15 – 59 ปี ในจังหวัดท่ี
เพิ่มขึ้น (ปี) 

10.50 

 

11.00  

 

 11.50 
  
  

 

12.00 
  
  

 

12.00 

 

2. สัดส่วนจ านวนคดีท่ี
จับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง 
(ร้อยละ) 
 

70.00 72.00 74.00 76.00 76.00 

3. ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีมีผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดไม่เกิน3 คน ต่อ 
1,000 คน (หมู่บ้าน/
ชุมชน) เพิ่มขึ้น 

 600  650 700   750 750  

4. ร้อยละของผู้ประสบสา
ธารณภัยท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือ 
(ร้อยละ) 

- - ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

5. ร้อยละของประชากร
ในจังหวัดท่ีอยู่ใต้เส้นความ
ยากจนท่ีลดลง (ร้อยละ)  

 3.50 
   

 3.00 
  
  

 2.50 
   

 2.00 
  
  

2.00 

6. ร้อยละของ
สถานพยาบาลในจังหวัดท่ี
ได้การรับรองคุณภาพ HA 
ท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

 90.00  90.00  100.00  100.00 100.00 
 
 
 

 
 

 



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

 ๑๒๔ 

แบบจ.๑ 
แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย
สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้ าอุดมสมบูรณ์” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

เป้าหมายการพัฒนา แผนงาน ตัวชี วดั ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2561 - 
2564 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ มี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

1. อัตราการขยายตัว
ของพื้นท่ีป่าไม้ใน
จังหวัด (ร้อยละ) 

 0.01  0.02 0.03   0.04  0.04 

2. ร้อยละท่ีลดลงของ
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ี
ได้รับการเก็บขนไป
ก าจัด (ร้อยละ) 

5.00 10.00 15.00 20.00 20.00 

3. จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน (แห่ง) 
 

3 

 

 
 
 

4  

 

 
 
 

5 

 

 
 
 

6 

 

 
 
 

6 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 ๑๒๕ 
 



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

 ๑๒๖ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม (แขวงทางหลวง
ชนบท,อ าเภอทุกอ าเภอ,การประปา
ส่วนภูมิภาค) 

 โครงการวางผังเมืองเพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
(สนง.โยธาฯ, กรมโยธาฯ) 

 โครงการพั ฒ น าการผลิ ต
แรงงานฝี มื อและกึ่ งฝี มื อ เพื่ อ
รองรับภาค อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม  
(สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ,สนง.
จัดหางานจังหวัด ,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์) 

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขั นของผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมและSMEs  
(สนง.อุตสาหกรรม ,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์)  
 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิง่แวดล้อม 
(สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด)  
 

 โครงการพัฒนาด้าน
การตลาดและช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (สนง.พาณชิย์
จังหวัด / สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด / สนง.จังหวัด)  
 

 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
และการวางผังเมืองเพื่อรองรับ 

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม 

พัฒนาการผลิตแรงงานฝีมือ 
และกึ่งฝีมือให้สามารถรองรับ 

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
และพาณชิยกรรม 

 

พัฒนาผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และ SMEs  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตที่เปน็มิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาด้านการตลาด 
และช่องทางการ 

จัดจ าหน่าย 



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

 ๑๒๗ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า บริการ และปัจจัยพืน้ฐานด้านการ
ท่องเที่ยว (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัด
,สนง.วัฒนธรรมจังหวัด,ศูนย์ศึกษาเขาหิน
ซ้อนฯ,สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด,แขวงทาง
หลวงชน,แขวงทางหลวง,สนง.โยธาฯ,กองพล
ทหารราบที่ 11,อ.บางปะกง,อ.บางคลา้, 
อ.คลองเข่ือน,อปท) 

 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสร้าง
จิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน 
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) 

 
 

 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่าง
บูรณาการและมสี่วนร่วม (สนง.
การท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัด) 

 

 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
และส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว
ชุมชนอยา่งยั่งยนื (สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด / สนง.
ประชาสัมพนัธ์จังหวัด / ต ารวจภูธร
จังหวัด) 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และมี 
อัตลักษณ์ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ 

การขยายตัวของนักท่องเที่ยว 

สริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาสนิค้าและบริการ
ให้ได้มาตรฐาน และสรา้งจิตส านึกด้านการ

ท่องเที่ยวส าหรับประชาชน 
และพาณชิยกรรม 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
และบูรณาการของภาครัฐ  

เอกชน และชุมชน  
ในการบริหารจัดการ 
ด้านการท่องเที่ยว 

 

สร้างความเชื่อมัน่  
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ

ส่งเสริมการตลาด  
การท่องเที่ยวชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตที่เปน็มิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 



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

 ๑๒๘ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับภาค
เกษตรกรรม  
(กรมชลประทาน,กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล,โครงการชลประทาน,
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พระองค์ไชยานชุิต,อ.สนามชัยเขต
,อ.คลองเข่ือน,อ.บางคล้า,อ.ราช
สาสน์,อ.บางน้ าเปรี้ยว) 

 

 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) 

 โครงการสง่เสริมและพฒันา
เกษตรกร และสถาบนัเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็งตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สนง.เกษตร
และสหกรณ์จังหวดั,สนง,พฒันา
ชุมชนจังหวดั,สถานีพฒันาที่ดนิ
จังหวัด,สนง.เกษตรจังหวดั,สนง.
ตรวจบัญชสีหกรณ์,ศนูย์วิจัยขา้ว
,ศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อนฯ,สนง.
สหกรณ์,อ าเภอทุกอ าเภอ)  

 โครงการพัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตรและการผลิต
ผลิตภัณฑช์ุมชน/OTOP 
(สนง.พฒันาชุมชนจงัหวัด) 

 
 

 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และช่องทาง
การตลาดสนิค้าเกษตรและสินคา้
เกษตรแปรรูป (สนง.พฒันา
ชุมชนจังหวัด,สนง.เกษตร
จังหวัด) 
 
 

พัฒนาและปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตรเพื่อรองรับการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาการผลิต 
สินค้าเกษตร 

ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง  
และได้มาตรฐานสากล   

 

ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่งเสริมและพฒันาการแปร
รูปสินค้าเกษตรและการผลิต

ผลิตภัณฑช์ุมชน/OTOP  
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง  

ได้มาตรฐานสากล  

 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ และ
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 

และสินค้าเกษตรแปรรูป  
ให้มีความน่าสนใจและ 

ความหลากหลายสู่ตลาดโลก 
 
 
 



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

 ๑๒๙ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                              ของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการเพิ่มคุณภาพการศึกษา (สนง.ศึกษาธิการจังหวัด, 
สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด, อ าเภอ                
บางปะกง, สพม.เขต6, สพป.ฉช.เขต 1, กศน.,มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร)์  
 โครงการเพิ่มคุณภาพงานสาธารณสุข (สนง.สาธารณสุข
จังหวัด) 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนนัทนาการ (สนง.
ท่องเที่ยวและกีฬา, สนง.ศึกษาธิการ, อ.แปลงยาว) 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและค่านยิมความเปน็ไทย 
(สนง.วฒันธรรมจังหวัด, สนง.พระพุทธศาสนาจงัหวัด กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด,สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัด)  
 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน (กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, 
สนง.ยุติธรรมจังหวัด, ที่ท าการปกครองจังหวัด, 
ต ารวจภูธรจังหวัด,แขวงทางหลวงชนบท,สนง.ขนสง่
จังหวัด) 

 

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (มรภ.ราชนครินทร์, กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัด, ที่ท าการปกครองจังหวัด) 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวสัดิการสังคม
ของประชาชน 
(สนง.จัดหางานจังหวัด)  
 

 

เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา การกีฬา นันทนาการ 
และสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและ
ค่านิยมความเป็นไทย ให้ครอบคลุมประชาชน 

ทุกวัยอย่างทั่วถึง 

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและสง่เสริมการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



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

 ๑๓๐ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
 ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 โครงการอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด, ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9, เขตรกัษาพนัธ์สวัต์ปา่
เขาอ่างฤาไน, สนง.ปฏิรูปที่ดนิ, ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13, กรมทรัพยากรน้ า,คลินิก
เทคโนโลยี,อ.สนามชัยเขต,สนง.ทรพัยากรน้ าภาค 
6,กรมทรัพยากรน้ าบาดาล,องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เขตศรีราชา) 

 โครงการเสริมสร้างจิตส านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด,สนง.ปฏริูปที่ดิน
,ภาคีบางปะกง, สนง.พลังงานจงัหวัด, 
สนง.จังหวัด) 

 

 

 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และมีสว่นร่วม (สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
13,สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลฯ,สนง.ประมงจงัหวัด) 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
และภัยธรรมชาติ (กรมโยธาฯ,สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
, สนง.โยธาธิการฯ,อ าเภอบางคล้า,อ าเภอ
คลองเข่ือน,อบต.สองคลอง) 

อนุรักษ์และป้องกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 

บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  

 

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 



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

 ๑๓๑ 

 
สรุปบัญชีรายการชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
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       158            
             5,676,259,300     

       4            
            24,630,000    

      

       

       

       3            
            21,200,000    

       2            
            347,825,000    

       16            
            221,943,232    

       3            
             78,000,000     

                  186            
             6,369,857,532    

 

จ านวน 169 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 6,754,630,800 บาท 

จ านวน 9 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 1,636,605,000 บาท 

จ านวน 3 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 33,850,000 

บาท 

จ านวน 8 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 37,076,000 บาท 

จ านวน 4 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 33,117,200 บาท 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 198 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 8,573,279,000 บาท 



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

 ๑๓๒ 
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       15            
            122,488,300 

   

       5            
            48,390,000    

      

       

       4            
            3,375,000     

       1            
            5,000,000    

                         25            
            179,253,300    

 

จ านวน 20 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 190,858,300 บาท 

จ านวน 3 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 13,400,000 บาท 

จ านวน 3 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 7,580,000 บาท 

จ านวน 4 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 50,859,000 บาท 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 30 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 268,697,300 บาท 



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

 ๑๓๓ 
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       6            
            56,000,000      

           5 
                                                 

                                     
                         

           5
                                             

                                 

       3            
            37,992,800    

      

       7            
            45,412,200    

       18            
            51,381,700    

       

       

       1            
             10,000,000    

                  35            
            200,786,700    

 

จ านวน 22 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 125,071,300 บาท 

จ านวน 9 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 1,934,793,700 บาท 

จ านวน 20 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 70,761,700 บาท 

จ านวน 2 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 69,000,000 บาท 

จ านวน 2 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 10,492,800 บาท 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 55 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ  2,210,113,500  บาท 



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

 ๑๓๔ 

4
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           1
                          

           2 
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           3 
                                         

           5 
                                               
                                           

           6 
                                                 
                                          

       6            
            13,302,000    

       4            
            21,878,400     

       12            
            156,939,580    

       3            
            4,419,000     

       3            
             4,825,600    

       18            
             58,017,400    

      

       

       

                  46            
            259,381,980    

จ านวน 6 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 22,452,000 บาท 

จ านวน 4 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 115,766,060 

บาท 

จ านวน 4 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 11,656,300 

บาท 

จ านวน 3 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 5,959,900 บาท 

จ านวน 24 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 89,920,740 บาท 

จ านวน 5 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 37,265,200 บาท 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 49 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ  283,380,800 บาท 

โครงการท่ี 7  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 

ของประชาชน 

จ านวน 2 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 5,360,600 บาท 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวสัดิการสังคม รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรกัษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนให้
ครอบคลุมประชาชนทุกวยัอย่างทั่วถึง 



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

 ๑๓๕ 
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       19            
            146,326,700    

       30            
            507,690,000     

      

       

       7            
            14,756,300    

       

       10            
            64,089,000    

                  66            
            732,862,000    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 20 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 238,673,700 บาท 

จ านวน 7 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 23,708,200 บาท 

จ านวน 12 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 111,000,600 บาท 

จ านวน 41 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 876,695,000 บาท 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 80 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ   1,247,077,500 บาท 



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

 ๑๓๖ 

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

กลยุทธ์ 
จ้านวน 
โครงการ 

จ้านวน 
กิจกรรมหลัก 

แหล่ง 
งบประมาณ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1พัฒนาศักยภาพการผลิต                          
การบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 
 

6 
 

160 1. จังหวัด 113,102,400 165,594,000 234,268,700 397,687,100 213,264,000 1,123,916,200 
33 2. กระทรวง/กรม 2,223,307,000 1,526,213,500 1,378,110,500 1,201,110,500 888,345,500 7,417,087,000 
5 3. ท้องถิ่น 32,275,800  -     -     -     32,275,800 

198 รวม 2,568,685,200 1,691,807,500 1,612,379,200 1,598,797,600 1,101,609,500 8,573,279,000 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน 

4 
 

4 
 

21 1. จังหวัด 31,278,600   6,461,600   37,001,400   78,912,400  51,802,400  205,456,400  
5 2. กระทรวง/กรม 250,000   43,413,600   1,200,000   1,200,000 1,200,000 47,263,600  
4 3. ท้องถิ่น 4,000,000   9,977,300   2,000,000   -      15,977,300  

30 รวม 35,228,600 59,852,500 40,201,400 80,112,400 53,002,400 268,697,300 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3พัฒนาการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตร แปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐานสากล 

5 
 

5 
 

44 1. จังหวัด 29,486,200 26,535,100 123,532,800 58,007,500 37,046,500 274,608,100 
11 2. กระทรวง/กรม  -    8,200,000  642,000,000  642,085,400 643,226,000 1,935,511,400 
55 รวม 29,486,200   34,735,100   765,532,800   700,092,900  980,272,500  2,210,113,500  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง 

3 
 

7 
 

43 1. จังหวัด  12,178,600 9,609,400 73,676,000 42,623,100 31,970,200 170,057,300 

6 2. กระทรวง/กรม 24,412,730 23,278,890 24,543,960 24,543,960 24,543,960 118,323,500 

49 รวม 33,591,330 32,888,290 93,219,960 67,167,060 56,514,160 283,380,800 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม ตอบสนองต่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4 
 

4 
 

24 1. จังหวัด 6,450,000   63,506,300   23,673,100   46,081,200  39,581,200  180,291,800  
55 2. กระทรวง/กรม 138,648,000   125,165,400   195,610,300   292,653,000  317,659,000  1,069,735,700  

1 3. ท้องถิ่น  -    50,000   -     -      50,000  
80 รวม 145,098,000   188,721,700   217,283,400   338,734,200 357,240,200  1,247,077,500  

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - -  จังหวัด 9,000,000 9,000,000 9,000,000 642,000,000 9,000,000 45,000,000 

รวม 

21 
 

26 
 

292 1. จังหวัด 192,495,800   271,706,400   493,152,000   623,311,300  373,664,300 1,954,329,800  
110 2. กระทรวง/กรม 2,583,617,730   1,726,271,390   2,241,464,760   2,161,592,860  1,874,974,460  10,587,921,200  

10 3. ท้องถิ่น 36,275,800   10,027,300   2,000,000   -      48,303,100  
 4. ค่าใช้จ่ายบูรณา

การฯ 
9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000  9,000,000  45,000,000  

412 รวม 2,821,389,330 2,017,005,090 2,745,616,760 2,793,904,160 2,793,904,160 12,635,554,100 



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

 ๑๓๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 – 256๕ ฉบับทบทวน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการผลิตแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง            
/กรม 
3. ท้องถิ่น 

 1. แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 
2. อ าเภอทุกอ าเภอ 
3. การประปาส่วน
ภูมิภาค 

2,474,606,200 1,570,607,000 1,035,656,300 1,027,209,700 646,551,600 6,754,630,800 

     - กิจกรรมหลัก 1.1 ก่อสร้างถนนสาย 
หมู่ที่ 7 เช่ือม หมู่ที่ 8 บ้านอ่างเสือด า 
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

9,310,000 - - -  9,310,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.2 ซ่อมสร้างถนน 
แยก ทช.ฉช.4011 – บ้านธรรมรัตน์ใน 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 9,800,000 -  9,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.3 ซ่อมสร้างถนน
แยก ทางหลวงหมายเลข 3245 – บ้าน
สวนป่า อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 9,800,000 -  9,800,000 



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

 ๑๓๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.4 ก่อสร้างถนนสาย
หนองก่างเนินกระถิน - บ้านหนองปลาไหล 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 7,000,000 -  7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.5 ซ่อมสร้างถนน 
สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านเขาพริก  
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 9,800,000 -  9,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.6 ก่อสร้างถนน 
สายบ้านหนองน้ าขาว - หนองไม้ลาย - 
ทล.3245 อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - - 7,000,000  7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.7 ก่อสร้างถนน 
สายบ้านหลุมโจร - บ้านหนองสรอ้ยติ่ง  
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - - 7,000,000  7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.8 ซ่อมสร้างถนน 
สายแยกทางหลวงชนบท ฉช.4022 - 
บ้านหนองใหญ่ อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - - 9,000,000  9,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.9 ก่อสร้างถนน 
สายหมู่ที่ 7 เช่ือม หมู่ท่ี 8 บ้านอ่างเสือ
ด า  ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - - 9,800,000  9,800,000 



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

 ๑๓๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.10 ซ่อมสร้างถนน
สายอ าเภอท่าตะเกียบ-บ้านท่ากลอย หมู่ 4 
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- 9,750,000 - -  9,750,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.11 ซ่อมสร้างถนน
สาย แยก ทางหลวงชนบท ฉช.4022 
เช่ือมหมู่ 15 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- 9,500,000 - -  9,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.12 (ขยายผิว) ฉช.
4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 -
บ้านหนองขาหยั่ง อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

    14,800,000 14,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.13 (ขยายผิว) ฉช.
3015 แยกทางหลวงหมายเลข 331 -
บ้านโปร่งนกเป้า อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

    14,800,000 14,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.14 ก่อสร้างถนน 
สาย ฉช.4008 – บ้านหนองหญ้าปล้อง
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระยะทาง 1.50 กโิลเมตร 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

    12,000,000 12,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.15 ก่อสร้างถนน 
AC ถนน แยกทางหลวงหมายเลข 3076 
-บ้านหนองประโยชน์ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.00 
กิโลเมตร 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

    15,000,000 15,000,000 



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

 ๑๔๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.16 ก่อสร้างถนน 
AC ถนน แยกทางหลวงหมายเลข 3076 
-บ้านเนินน้อย อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร 

 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

    13,300,000 13,300,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.17 ก่อสร้างถนน 
AC ถนน แยกทางหลวงหมายเลข 3076 
-บ้านป่ายาง อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 

 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

    15,000,000 15,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.18 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี สายวดัคลอง
หนึ่ง - ฝายนายน หมู่ที่ 13 ต าบลแปลง
ยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอแปลงยาว 6,537,500 - - -  6,537,500 

     - กิจกรรมหลัก 1.19 ขยายอ่างเก็บ
น้ าประปา หมู่ที่ 7 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว 4,579,500 - - -  4,579,500 

     - กิจกรรมหลัก 1.20 ขุดฝั่งท่อระบาย
น้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ซอยร่วม
พัฒนา-โรงสี หมู่ที่ 4 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว 1,514,100 - - -  1,514,100 

     - กิจกรรมหลัก 1.21 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง สายหนองน้ ากิน – หนองประดู่  
หมู่ที่ 10 ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - 5,490,000 - -  5,490,000 



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

 ๑๔๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.22 ขุดฝังท่อระบาย
น้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.60 เมตร พร้อมเสริมลูกรัง หลังท่อซอย
เทศบาล 3/1 หมู่ที่ 3 ต าบลหัวส าโรง 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - 1,996,000 - -  1,996,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.23 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย หมู่ที่ 
12 บ้านคลองต าบลแปลงยาว อ าเภอ 
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - 1,030,000 - -  1,030,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.24 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญม่าก 
พร้อมฝังท่อจ่ายน้ าประปาขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางยาว 2,800 เมตร 
หมู่ที่ 3 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอแปลงยาว  - 4,594,600 -  4,594,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.25 ก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยเทศบาล 3/1  
หมู่ที่ 3  ต าบลหัวส าโรง  อ าเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว  - 2,788,000 -  2,788,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.26 ก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบ้านเกาะ -  
แปลงยาวบน หมู่ที่ 12  ต าบลแปลงยาว 
อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอแปลงยาว  - 4,690,000 -  4,690,000 



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

 ๑๔๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.27 ก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายคันคลอง –  
ลาดปลาเคา้ หมู่ที่ 6 ต าบลแปลงยาว  
อ าเภอแปลงยาว  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว  - 2,435,000 -  2,435,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.28 ก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายคลองสอง – ส านัก
ปฏิบัติธรรมหินขาว หมู่ที่ 13 ต าบลแปลง
ยาว  อ าเภอแปลงยาว  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - - 7,855,000 -  7,855,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.29 ก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายแปลงยาว –  
หนองสะเดา หมู่ที่ 3 ต าบลแปลงยาว   
อ าเภอแปลงยาว  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - - 3,931,000 -  3,931,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.30 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญม่าก 
พร้อมฝังท่อจ่ายน้ าประปาขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางยาว 2,800 เมตร 
หมู่ที่ 3 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

๑ ๒ อ าเภอแปลงยาว - - - 4,594,600  4,594,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.31 ปรับปรุงผิว
จราจรถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายดอนกลาง หมู่ที่ 5 เช่ือม หมู่ที่  16 
ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 6,497,400 - - -  6,497,400 



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

 ๑๔๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.32 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง สายวัดโพรงอากาศ หมู่ที่ 9 - 16  
ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว - 10,000,000 - -  10,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.33ปรบัปรุงถนน  
ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีสายเลยีบคลอง 
21 (ฝั่งใตด้้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 8,14 
ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

- - - 9,747,000  9,747,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.34 ซ่อมปรับปรุง 
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางลัด
หมู่ที่ 13 เช่ือต่อต าบลดอนฉิมพลี ฉช.ถ.
85-005 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอ 
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

- - - 1,700,000  1,700,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.35 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมอนทอง 5 
หมู่ที่ 9 ต าบลหมอนทอง อ าเภอ 
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

- - - 10,370,000  10,370,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.36 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเลียบบึง
หมอนทอง หมู่ที่ 3 เช่ือม หมู่ท่ี 4 ต าบล
สิงโตทอง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

- - - 4,485,000  4,485,000 



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

 ๑๔๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.37 ซ่อมแซม
ปรับปรุงผิวจารจรลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 13,16,15 ต าบล 
บางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

- - - 9,986,000  9,986,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.38 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 (เลียบบึงหอคอย) ต าบล 
บางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

- - - 2,479,000  2,479,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.39 ซ่อมแซม 
ผิวจราจร ลาดยาง ถนนสายเกาะชัน  
เช่ือมเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ต าบลท่าพลับ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ 5,125,400 - - -  5,125,400 

     - กิจกรรมหลัก 1.40ก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองอ้อม หมู่ที่ 
5 ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ 1,898,100 - - -  1,898,100 

     - กิจกรรมหลัก 1.41 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง สายทางเข้าบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 
2 ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

3 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ 3,000,000 - - -  3,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.42 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบ้านโพธิ์ 
1/1 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ - 4,905,400 - -  4,905,400 



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

 ๑๔๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.43 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางสายตลาดหนองตีนนก หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ - 2,951,500 - -  2,951,500 

     - กิจกรรมหลัก 1.44 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคภายในต าบลแหลมประดู่  อ าเภอบ้าน
โพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 10,400,000 -  10,400,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.45 ขยายประปา 
ส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้านหนองกระสังข ์
หมู่ที่ 6 ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 3,200,000 -  3,200,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.46 ขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาคภายในหมู่บ้านแหลม
ประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 2,800,000 -  2,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.47 ก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.สายพิมพาวาส – 
เกาะดอน หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะไร่ อ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 4,100,000 -  4,100,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.48 ปรับปรุงถนน ลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีเป็นถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคลองบ้านโพธิ์ 4  หมู่ 3  
ต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 5,361,000 -  5,361,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.49 ซ่อมแซมถนน ลาด
ยางสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 3,1,2  
ต าบลหนองตีนนก อ าเภอ บ้านโพธิ์  จังหวัด

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 6,401,000 -  6,401,000 



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

 ๑๔๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
ฉะเชิงเทรา 
  - กิจกรรมหลัก 1.50 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายคลอง
ชลประทาน ซอย 5 (ฝั่งซ้าย) จากบริเวณบ้าน
นายช้อง บุญหล า –บริเวณบ้านนายจ ารัส 
ทองอ่วม หมู่ 1 ต าบลสิบเอ็ดศอก อ าเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธิ ์ - - 5,868,000   5,868,000 

  - กิจกรรมหลัก 1.51 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - - 9,100,000  9,100,000 

  - กิจกรรมหลัก 1.52 ปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธี Overlay แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 
0.05 เมตร และซ่อมผิวเดมิ (เฉพาะจดุ) ถนน
สายหลังวัดคลองสวน รหัสสายทาง ฉช.ถ. 
10-002 หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบ้านโพธ์ิ - - 3,536,000   3,536,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.53 ก่อสรา้งปรบัปรุง
ผิวจราจรถนนลาดยางสายโปร่งเจริญ – หิน
แร่ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - 3,250,000 - -  3,250,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.54 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง สายเขาผานาง – ท่าวัว ต าบลท่า
กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - 1,300,000 - -  1,300,000 



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

 ๑๔๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.55 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง สายหนองแสง หมู่ที่ 1 ต าบล 
ลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต - ห้วยพูล
ใน ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - 3,557,600 - -  3,557,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.56 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง สายแปลงไผ่ - แปลงแปด หมู่ที่ 
10  ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - 3,096,600 - -  3,096,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.57 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง สายกระบกหวาน-ท่าทองด า 
ต าบลทุ่งพระยา  อ าเภอสนามชัยเขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา    

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - 2,500,000 - -  2,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.58 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย กม. 
4 – ขุนคลัง  อ าเภอสนามชัยเขต  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา    

2 2 อ าเภอสนามชัยเขต 3,823,000 - - -  3,823,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.59 ซ่อมสรา้งถนน 
ลาดยาง สายโพนงาม - สวนปา่ ช่วงสี่แยก
แปลงห้า - สามแยกสวนปา่ หมู่ที่ 11-5 
ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต 10,384,300 - - -  10,384,300 

     - กิจกรรมหลัก 1.60 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง ผิวจราจรชนิดแคบซีล สาย 
ท่าเลียบ -   ช าป่างาม ต าบลท่ากระดาน 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - 3,819,000 - -  3,819,000 



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

 ๑๔๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.61 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
บ้านเขาจันทร์ - ทางหลวงแผ่นดินสาย 
359 หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 16,500,000  16,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.62 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (AC) 
หมู่ที่ 12 บ้านปา่อีแทน จากสระ สปก. - 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยกบ  ต าบลคู้ยายหมี 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 10,127,000  10,127,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.63  ก่อสร้าง
ถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายมาบสมบูรณ์  -  วงเวียนไก่  
หมู่ที่  15  ต าบลทุ่ งพระยา อ าเภอ
สนามชัยเขต จั งหวัดฉะเ ชิงเทรา  
 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 12,000,000  12,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.64 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 1 
บ้านอ่างตาแบก จากถนนลาดยางไปอ่าง
เก็บน้ าระบม บริเวณทางเข้าวัดอ่าง
ตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัย
เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 14,000,000  14,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.65 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐาน

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 2,000,000  2,000,000 



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

 ๑๔๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
ระบบประปาหมูบ่้าน (แบบผิวดินขนาด
กลาง) ของกรมทรัพยากรน้ า กลุม่บ้าน
สุขเจรญิ หมู่ที่ 8 ต าบลท่ากระดาน 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

     - กิจกรรมหลัก 1.66 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บ้าน (แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก) ของกรมทรัพยากรน้ า  หมู่ที ่2 
บ้านกระบกหวาน ต าบลทุ่งพระยา 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 4,500,000  4,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.67 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน
ประปาหมู่บ้าน (แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก)  ของกรมทรัพยากรน้ า หมู่ท่ี 3 
บ้านโคกตะเคียนงาม ต าบลทุ่งพระยา 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 4,500,000  4,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.68 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยสุสิต ถึง
สระหลวง ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอ 
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - 1,446,000 - -  1,446,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.69 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยาง สายโรงเลื่อยจักร – ห้วยหิน หมู่ที่ 
3 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - 1,542,600 - -  1,542,600 



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

 ๑๕๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.70 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กซอย 10 หนองปาตอง 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองยาว อ าเภอ 
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม 2,924,300 - - -  2,924,300 

     - กิจกรรมหลัก 1.71 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากนา 
นางสร้อย ถึงสวนปาล์ม ต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - 1,974,000 -  1,974,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.72 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 13 
ต าบลบ้านซ่อง เช่ือมหมู่ที่ 8 ต าบลเขา
หินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - 1,894,000 -  1,894,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.73 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหน้าวัด 
หนองปาตอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองยาว อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - - 3,600,000 - 3,600,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.74 ปรับปรุงถนน 
ลาดยาง จากบริเวณบ้านนางสมเวยีง นุต
วงศ์ เช่ือมต่อบ้านแก้วน้ าตาล หมูท่ี่ 5 
ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - - 1,411,000 - 1,411,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.75 ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางสายโรงเลื่อยจักร-ห้วยหิน หมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14 ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - - 2,880,000 - 2,880,000 



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

 ๑๕๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.76 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง สายบ่อกุ้ง หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 9 
ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - - 2,200,000 - 2,200,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.77 ปรับปรุงถนนเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากทาง
หลวง 304 เข้าตลาดเกาะขนุน (ไร่ดอน
พัฒนา) หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - 5,624,400 -  5,624,400 

     - กิจกรรมหลัก 1.78 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณคลองลอย
ชลประทานบริเวณหน้าบ้านนายทรงเดช 
ทัพมงคล ไปทางบ้านนางปราณี วรรณุสิทธิ์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - 498,900 -  498,900 

     - กิจกรรมหลัก 1.79 ปูยางถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นร่องต้นส าโรง  
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - 494,200 -  494,200 

     - กิจกรรมหลัก 1.80 ปูยางถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นร่องเมืองแมด  
หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอพนมสารคาม - - 494,200 -  494,200 



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

 ๑๕๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.81 ก่อสรา้งปรบัปรุง
ผิวจราจรลาดยางสาย หมู่ที่ 1 บ้านวังวุ้ง - 
หมู่ที่ 17 บ้านชมพู ต าบลท่าตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- 17,500,000 - -  17,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.82 ก่อสร้างถนน  
ลาดยาง สายบ้านเทพเจริญ (ชอย 10)  
หมู่ที่ 17 – บ้านทุ่งสาย หมู่ที่ 12 ต าบล
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

17,150,000 - - -  17,150,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.83 ก่อสร้างปรับปรุง 
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยายชี - หมู่ที่ 17 บ้าน
ชมพู ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- - 17,500,000 -  17,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.84 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ถนน 
3076 – บ้านเทพประทาน หมู่ที่ 8 ต าบล
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- - 7,294,000 -  7,294,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.85 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายวังหิน หมู่
ที่ 4 – สายบ้านแปลง เช่ือมห้วยโสม ต าบล
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- - - 10,500,000  10,500,000 



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

 ๑๕๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.86 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสาย 
หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะหาด - หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองประโยชน์ ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- - - 17,500,000  17,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.87 ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก    คอนกรีต
สาย หมู่ที่ 10  บ้านหนองเรือ - หมู่ที่ 5  
บ้านหนองปรือกันยาง ต าบลท่าตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- - - 20,500,000 - 20,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.88 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี สายบา้น 
เทพเจริญ (ซอย 6) หมู่ที่ 17 ต าบล 
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

- - 8,750,000 - - 8,750,000 

- กิจกรรมหลกั 1.89 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก สายกกสบัใน - ปากน้ า 
หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - 2,454,000 - - - 2,454,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.90 ปรับปรุงถนน  
ลาดยาง สายเข้าวัดแสนภูมราวาส หมู่ที่ 4 
ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - 800,000 - - - 800,000 



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

 ๑๕๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.91 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 
หนองตาลอ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14  
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - 4,475,900 - - - 4,475,900 

     - กิจกรรมหลัก 1.92 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในหมู่บ้าน 
บ้านเตาอิฐ จากถนนพนมสารคาม –  
ราชสาส์น ถึงบรเิวณบ้านนายสมพร 
เพิ่มพูน หมู่ที่ 4 ต าบลบางคา อ าเภอ 
ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - 2,430,400 - -  2,430,400 

     - กิจกรรมหลัก 1.93 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน 
หนองใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 2 หมู่ที่ 10 
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - -  3,102,800 3,102,800 6,205,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.94 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนหนอง
ใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 3 หมู่ที่ 10 
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - -  3,102,800 3,102,800 6,205,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.95 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน 
หนองใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 4 หมู่ที่ 10 
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - -  3,102,800 3,102,800 6,205,600 



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

 ๑๕๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.96 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ –  
ท่าโพธ์ิ – ท่าเบี้ย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9, 10 
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - -  3,057,000 3,057,000 6,114,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.97 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ –  
ท่าโพธ์ิ – ท่าเบี้ย (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9, 10 
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - -  4,616,000 4,616,000 9,232,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.98 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินดาษ –  
ท่าโพธ์ิ – ท่าเบี้ย (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 9, 10 
ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - -  1,042,200 1,042,200 2,084,400 

     - กิจกรรมหลัก 1.99 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายบางขวัญ 22 (ซอย
แพรกกระทุ่ม) หมู่ที่ 6 เช่ือมหมู่ที ่5 
ต าบลบางขวัญ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2,726,300 - - -  2,726,300 

     - กิจกรรมหลัก 1.100 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร
ซอย 3 หมู่ที่ 6,11,12 ต าบลบางเตย 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - 4,212,000 - -  4,212,000 



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

 ๑๕๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.101 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ถนนสายตรงข้ามวัดโสธร 
หมู่ที่ 2 ต าบลบางตีนเปด็ อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - 3,789,000 - -  3,789,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.102 ซ่อมสรา้งถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาง
ขวัญ 19 (ซอยสุทัศนานนท์) หมู่ที ่8 
ต าบลบางขวัญ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 1,536,000 -  1,536,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.103 ซ่อมสรา้งถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
วนท่าแครง ช่วงแยกจากทางหลวงเลี่ยง
เมือง 365 จนสดุเส้นทาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
2 หมู่ที่ 3 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 2,500,000 -  2,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.104 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่ิมเงินส าราญ
สุข หมู่ที่ 8 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 4,792,000 -  4,792,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.105 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง
บริเวณบา้นนายสมปอง อู่วิเชียร ถึง
บริเวณบา้นนางบุญมี โพธิศริิ หมูท่ี่ 2 
ต าบลท่าไข่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 1,128,000 -  1,128,000 



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

 ๑๕๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.106 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนถนน  
ลาดยางเดิม ซอยกรเกษม หมู่ที่ 7 ต าบล
คลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 1,352,000 -  1,352,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.107 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก รพ.สต.
คลองนครเนื่องเขต ถึงบ้านนางเสาวนิจ 
เงินยอม หมู่ที่ 17 ต าบลคลอง 
นครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 3,537,000 -  3,537,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.108 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 17 (เพื่อเชื่อมต่อต าบล 
หนามแดง) ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 589,000 -  589,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.109 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ าเริญรัฐ 2 หมู่
ที่ 9 เช่ือมหมู่ที่ 7 ต าบลบางเตย อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - 2,609,000 -  2,609,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.110 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลัด
เล็ก หมู่ที่ 7,11,13 ต าบลบางวัว 
อ าเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3 2 อ าเภอบางปะกง 9,554,000 - - -  9,554,000 



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

 ๑๕๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.111 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 11 
หมู่ที่ 5, 7 ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3 2 อ าเภอบางปะกง 11,406,000 - - -  11,406,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.112 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางผึ้ง – เกาะ
ลอย หมู่ที่ 1,3,6 ต าบลบางผึ้ง อ าเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3 2 อ าเภอบางปะกง 4,195,800 - - -  4,195,800 

     - กิจกรรมหลัก 1.113 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
กระจูด 
ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลสองคลอง อ าเภอ
บางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา   

3 2 อ าเภอบางปะกง 4,120,000 - - -  4,120,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.114 ก่อสรา้ง
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบา้น 
หลังเขาดินหมู่ที่ 7,6,4 ต าบลเขาดิน 
ถึงบริเวณหน้าวดัชลธีบุญญาวาส  
(วัดบางหัก) หมู่ที่ 1 ต าบลบางหัก 
อ าเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง 5,880,000 - - -  5,880,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.115 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองขุด
ใหม่ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   

1 2 อ าเภอบางปะกง 6,875,000 - - -  6,875,000 



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

 ๑๕๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.116 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน
เหลืองเชื่อมหอมศลี หมู่ 6 ต าบลบาง
เกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง - 1,400,000 - -  1,400,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.117 ก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองก้นบ้ึง 
ตอนท่ี 2 หมู่ที่ 4 ต าบลสองคลอง 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง - 4,100,000 - -  4,100,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.118 ซ่อมสรา้ง
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายรัศมีวสัดุ
ภัณฑ์ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 ต าบลหนอง
จอก อ าเภอ บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางปะกง - 6,740,000 - -  6,740,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.119 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางผึ้ง – ท่า
ข้าม หมู่ที่ 5 ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - 9,500,000 -  9,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.120 ลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนเลียบคลอง 
พระยาวิสตูร (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2, 5 
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - 10,728,000 -  10,728,000 



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

 ๑๖๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.121 ก่อสรา้ง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 6  
ซอย 8 (หนองตาตุ่ม) เริ่มจากปากทาง
ถนนริมคลองชลประทาน ถึงหมู่บา้นหมอ
นิมิต หมู่ที่ 6 ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - - 4,200,000  4,200,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.122 ลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนซอยทองอุทิตย์ 
หมู่ที่ 2, 5 ต าบลสองคลอง อ าเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - 6,117,000 -  6,117,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.123 ปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สาย
บ้านหลังเขาดิน หมู่ที่ 4,6 ต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - 7,467,000 -  7,467,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.124 ก่อสรา้งถนน 
ลาดยาง สายบางตาอินทร์ ฝั่งตะวันออก  
หมู่ที่ 6 ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 

1 2 อ าเภอบางคล้า 7,193,200 - - -  7,193,200 

     - กิจกรรมหลัก 1.125 ก่อสรา้ง
สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 5 ต าบลเสม็ดเหนอื 
อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา   
 

1 2 อ าเภอบางคล้า 1,055,400 - - -  1,055,400 



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

 ๑๖๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.126 วางทอ่
ระบายน้ าถนนหนองตัน หมู่ที่ 4 ต าบล
เสมด็เหนือ อ าเภอบางคล้า จังหวดั
ฉะเชิงเทรา   

1 2 อ าเภอบางคล้า 1,960,000 - - -  1,960,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.127 ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบางชัน หมูท่ี่ 4 
ต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอบางคลา้ จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา   

1 2 อ าเภอบางคล้า - 3,094,000 - -  3,094,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.128 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สายสามแยกหัวไทร - สามแยก
สลดิใหญ่ หมู่ที่ 8 ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอ
บางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา   
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - 4,387,000 - -  4,387,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.129 ก่อสรา้ง
ถนน ลาดยาง สายจากคลองชลประทาน 
ซอย 4 ถึงบ้านนางสมบญุ บุญเรือง หมู่ที่ 
1 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - 3,700,000 - -  3,700,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.130 ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางสาย จากคลองบางไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบล
คลองขุด อ าเภอบ้านโพธิ์ เช่ือมถนนสายวัด
ราษฏร์ศรัทราธรรม หมู่ที่ 3 ต าบลเสม็ดใต้ 
อ าเภอบางคลา้ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - 7,016,000 - -  7,016,000 



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

 ๑๖๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.131 ขยายผิวจราจร
พร้อมลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี สาย
บ้านร่มเย็น หมู่ท่ี 1 เชื่อมต่อหมู่ที ่4 
ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคลา้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - 4,370,000 -  4,370,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.132 ปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านนาย
สวสัดิ์ หมู่ 1 ต าบลสาวชะโงก อ าเภอ 
บางคล้า เช่ือม หมู่ 4 ต าบลสาวชะโงก 
อ าเภอบางคล้า และถนนหมายเลข 304 
ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - 11,998,000 -  11,998,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.133 ปรับปรุง 
ผิวจราจรพร้อมลาดบางแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีตถนนสายหนองปลาตะเพยีน-
หนองปรือ เริ่มจากบริเวณสะพานสูง  
หมู่ที่ 5 ถึงถนน (ค.ส.ล.) เดิม หมูท่ี่ 6 
ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคลา้  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - 3,550,000 -  3,550,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.134 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเรยีบคลองบางไผ่หมูท่ี่ 3  
ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 11,254,000    11,254,000 



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

 ๑๖๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.135 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคัน
คลอง ถึงคลองชลประทาน ซอย 4 หมู่ที่ 
2 ต าบลเสม็ดใต้  อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 4,100,000    4,100,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.136 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าแบบบานระบายพร้อมตดิตั้ง
เครื่องกว้าน หมู่ที่ 6  ต าบลเสม็ดใต้ 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 7,500,000    7,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.137 ก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองบน 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอ 
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 1,247,000  1,247,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.138 ก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
เชื่อม หมู่ที่ 6 ต าบลเสม็ดใต้  อ าเภอบาง
คล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 2,640,000    2,640,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.139 ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ต าบลเสมด็ใต้  อ าเภอ
บางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 9,500,000    9,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.140 ขยายผิว
จราจรพร้อมลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต สายหนองปรือ หมู่ท่ี 6 ต าบลท่า
ทองหลาง อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 1,844,000  1,844,000 



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

 ๑๖๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.141 ขยายเขต
ประปาสว่นภูมภิาค หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6  
ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   
 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - 16,359,000 - -  16,359,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.142 กอ่สร้างถนน 
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนสายรม่เย็น 1  
ถึงบ่อ นายประสิทธิ์  ฉนุตู ต าบลบางโรง 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวดัฉะเชิงเทรา  
                                                      

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน 1,960,000 - - -  1,960,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.143 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - 4,420,000 - - - 4,420,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.144 ปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 5 
ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - 6,482,000 - - - 6,482,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.145 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง ซอย 8 หมู่ที่ 4 อ าเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 2,618,000 2,618,000 5,236,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.146 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน กสช. สาย 4  
หมู่ที่ 1,4,3 ต าบลบางโรง อ าเภอ 
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 13,650,000 13,650,000 27,300,000 



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

 ๑๖๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.147 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบัว  
หมู่ที่ 1 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 3,750,000 3,750,000 7,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.148 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังวดั 
วังขอน หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางโรง 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 2,580,000 2,580,000 5,160,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.149ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน กสช. สาย 2 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 3,030,000 3,030,000 6,060,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.150 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางบางตลาด – คุ้งกร่าง อ าเภอ 
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.151 ก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง หมู่ที่ 7 หมู่
ที่ 3 อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 50,000,000 50,000,000 100,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.152 ซ่อมแซมถนน
พร้อมก าแพงกันดิน ซอยวงษ์เหรียญทอง 
หมู่ที่ 6 อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 8,000,000 8,000,000 16,000,000 



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

 ๑๖๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
- กิจกรรมหลัก 1.153 วางท่อระบายน้ า 
ถนนหนองตัน หมู่ที่ 4 ต าบลเสมด็เหนือ 

อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอบางคล้า 2,000,000 - - - - 2,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.154 ก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
ถนนทางหลวงชนบทสายหนองครก –  
โปร่งนกเป้า หมู่ที่ 11 ต าบลแปลงยาว 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - - - 14,635,000 - 14,635,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.155 ก่อสรา้ง 
ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
อ้อม หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ 1,936,900 - - - - 1,936,900 

     - กิจกรรมหลัก 1.156 ก่อสรา้ง 
ที่จอดรถดับเพลิง รถบรรทุกขยะตลอด
ทั้งรถยนต์ส่วนกลางของ เทศบาลต าบล 
บางวัว ณ บริเวณส านักงานเทศบาล 
หลังใหม ่อ าเภอบางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - - 2,000,000 - 2,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.157 ตดิตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ถนนเลียบคลองเสม็ดเหนือ หมู่
ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 1 ต าบลเสม็ดเหนือ อ าเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - - 1,158,500 - 1,158,500 



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

 ๑๖๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.158 ปรับปรุงทาง
หลวงชนบทสาย ฉช. 3005 แยก ทล. 
314 – อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.076 กม. 
พร้อมสะพานยาว 400 เมตร (ระยะ 
เวลาด าเนินการ 2561-2566  งบ 
ประมาณรวม1,635,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

835,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 1,475,000,00
0 
 

     - กิจกรรมหลัก 1.159 ก่อสรา้ง
สะพานข้ามแม่น้ าบางปะกงและถนน
ต่อเชื่อมตามแนวถนนสาย ง1 และง2  
ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทาง 
13.136 กม. พร้อมสะพานยาว 320 
เมตร (ระยะเวลาด าเนินการ 2561-
2566  งบประมาณรวม 
2,410,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

960,000,000 290,000,000 290,000,000 290,000,000 290,000,000 2,120,000,00
0 

     - กิจกรรมหลัก 1.160 ปรับปรุงทาง
หลวงชนบทสาย ฉช. 2004 แยก ทล.
36 – บ้านเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11.200 กม. 
(ระยะเวลาด าเนินการ 2561-2564  
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

120,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - 210,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.161 ปรับปรุงทาง
หลวงชนบท สายฉช. 4023 บ้านหัวไทร 
– บ้านปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.000 กม. 
(ระยะเวลาด าเนินการ 2560-2562 
งบประมาณรวม 96,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

60,000,000 36,000,000 - - - 96,000,000 



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

 ๑๖๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.162 ปรับปรุงทาง
หลวงชนบทสายแยก ทล.304 – บรรจบทาง
หลวงชนบทสาย ฉช.3001 อ าเภอบา้นโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา, อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะทาง 13.500 กม. 
(ระยะเวลาด าเนินการ 2560-2563  
งบประมาณรวม 340,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

180,000,000 80,000,000 80,000,000 - - 340,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.163 ปรับปรุงทาง
เลี่ยงเมืองสนามชัยเขต (แบ่งปริมาณ
จราจรจากจังหวัดสระแก้ว – ทล. 331) 
ระยะทาง 52.600 กม. (ระยะเวลา
ด าเนินการ 2560-2562  งบประมาณ
รวม 375,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

156,000,000 219,000,000 - - - 375,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.164 ปรับปรุงทาง
หลวงชนบท สาย ฉช.3020 แยก ทล. 
314 – บ้านพิมพา อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 7.973 
กม.(ระยะเวลาด าเนินการ 2561-2563  
งบประมาณรวม 58,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

30,000,000 14,000,000 14,000,000 - - 58,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.165 ปรับปรุงทาง
หลวงชนบท สาย ฉช. 4049 แยก ทล.
3347 – บ้านหัวไทร อ าเภอบางคล้า 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ระยะทาง 5.000 กม. 
(ระยะเวลาด าเนินการ 2561-2563  
งบประมาณรวม 30,000,000 บาท) 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- 15,000,000 15,000,000 - - 30,000,000 



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

 ๑๖๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.166 ปรับปรุง 
ทางหลวงชนบท สาย ฉช. 4050 แยก 
ทล.3200 – บ้านบางโรง อ าเภอ 
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 
5.000 กม. (ระยะเวลาด าเนินการ 
2561-2563  งบประมาณรวม 
30,000,000 บาท 

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- 15,000,000 15,000,000 - - 30,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.167 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบประปารองรับ
การพัฒนาชุมชนเมือง 
 

2 2 การประปาส่วนภูมภิาค
สาขาบางคล้า และพนม
สารคาม  

- 351,500,000 41,000,000 43,000,000 - 435,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.168 การพัฒนา
ระบบประปารองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2 2 การประปาส่วนภมูิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา บาง
คล้า และบางปะกง  

- 200,613,000 125,000,000 125,000,000 - 450,613,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.169 วางท่อขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปาพื้นที่ดงน้อย 
อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2 2 การประปาส่วนภมูิภาค
เขต 1 

- - 45,000,000 - - 45,000,000 

2. โครงการที่ 2โครงการวางผังเมืองเพื่อ
รองรบัภาคอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

กระทรวง/
กรม 

2 ส านักโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด 

78,000,000 - - - - 78,000,000 

    - กิจกรรมหลัก 2.1 วางและจัดท า 
ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

2 2 กรมโยธาธิการ        และ
ผังเมือง 

28,000,000 - - - - 28,000,000 



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

 ๑๗๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
    - กิจกรรมหลัก 2.2 วางและจัดท า 
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 2 กรมโยธาธิการ        และ
ผังเมือง 

22,000,000 - - - - 22,000,000 

    - กิจกรรมหลัก 2.3 วางและจัดท า 
ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 2 กรมโยธาธิการ        และ
ผังเมือง 

28,000,000 - - - - 28,000,000 

3 โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาการผลิต
แรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือเพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

1. จังหวัด 
2. 
กระทรวง/
กรม 

2 1. ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด 
2. ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

1,815,000 114,815,000 544,325,000 546,090,000 429,560,000 1,636,605,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.1 พัฒนาทักษะ
ฝีมือให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1 
 

2 ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด 

1,765,000 - - 1,765,000 - 3,530,000 

2 2 ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวดั 

- 1,765,000 1,765,000 1,765,000 - 5,295,000 

     - กิจกรรมหลัก ๓.๒ เตรียมความพร้อม
แก่ก าลังแรงงาน  
 

2 4 ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด 

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 280,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.3 การบรูณาการ
เพื่อยกระดับเมืองแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์ประสานงานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- 113,000,000 113,000,000 113,000,000 - 339,000,000 



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

 ๑๗๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.4 ทักษะที่พึง
ประสงค์ในการท างานรองรับการเติบโต 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกตะวันออก 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 21,000,000 21,000,000 21,000,000 63,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.5 การพัฒนาการ
ท างาน ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้
มีความรูด้้านอุตสาหกรรมใหม่ และมี
ศักยภาพในการจดัการเรียนรู้ควบคู่กับ
การปฏิบัตจิากสถานประกอบการจริง
หรือสถานการณ์จ าลอง 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 24,000,000 24,000,000 24,000,000 72,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.6 การพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้
เทคโนโลยี ด้วยการศึกษาเชิง
ประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม ่

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.7 การพัฒนา
หลักสตูรเทียบโอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสถานประกอบการในพ้ืนท่ี EEC 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 45,000,000 45,000,000 45,000,000 135,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.8 การพัฒนา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC 
School) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนทางด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพใน 
10 อุตสาหกรรม 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000 



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

 ๑๗๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.9 ศูนย์บ่มเพาะ
นวัตกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน
ในสถานประกอบการสู่ความเป็นเลิศ 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 312,500,000 312,500,000 312,500,000 937,500,000 

4. โครงการที่ 4โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs 

จังหวัด 2 1. ส านักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัด 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

3,100,000 - 10,250,000 10,250,000 10,250,000 33,850,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.1 ยกระดับมาตรฐาน
และสร้างนวัตกรรมสินค้าอตุสาหกรรมของ 
SMEs ใหส้ามารถแข่งขันในตลาดสากลได้
อย่างยั่งยืน 

1 2 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

3,100,000 - 5,050,000 5,050,000 5,050,000 18,250,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.2 ยกระดับ
อุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเพื่อการลด
ต้นทุนและเขา้สู่อตุสาหกรรม 4.0 

1 2 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.3 พัฒนา
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

๑ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 1,200,000  1,200,000 1,200,000  3,600,000  

5. โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง/
กรม 

2 ส านักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัด 

434,000 285,500 18,785,500 1,785,500 1,785,500 37,076,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.1 การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2 5 ส านักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัด 

110,000 85,500 85,500 85,500 85,500 452,000 



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

 ๑๗๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

154,000 60,000 60,000 60,000 60,000 394,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.3 บริหารจดัการ
ลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

170,000 140,000 140,000 140,000 140,000 730,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.4 ฐานข้อมลูด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงานใน
เขตฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 8,000,000 - - 8,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาองค์
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงงาน 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.6 ฝึกอบรมการ
จัดการกากอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังการ
ลักลอบท้ิง 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.7 ศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการผลิต
ไฟฟ้าความร้อนจากขยะชุมชนและกาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่อ าเภอ   แปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 2,000,000 - - 2,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.8 ตรวจประเมิน
และป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2 5 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 



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

 ๑๗๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
6. โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาด้าน
การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

จังหวัด 
 

 1. ส านักงานจังหวัด 
2. ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 

10,730,000 6,100,000 3,362,400 6,462,400 6,462,400 33,117,200 

- กิจกรรมหลัก 6.1ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
รู้ รับ รุกของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 ส านักงานจังหวัด 6,500,000 - - - - 6,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 6.1 สร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้า  

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 
 

4,230,000 - - - - 4,230,000 

     - กิจกรรมหลัก 6.2 สรา้งโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้า 

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดและส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

- 6,100,000 - - - 6,100,000 

     - กิจกรรมหลัก 6.3 พัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับไปสู่การเป็น 
Startup Model 

1 2 1. ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
3. ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 3,362,400 3,362,400 3,362,400 10,087,200 

     - กิจกรรมหลัก 6.4 สร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้าสินคา้และผลติภณัฑ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

- - - 3,100,000 3,100,000 6,200,000 



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

 ๑๗๕ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความเช่ือมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และ
ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว  

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 
3. องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 1. ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 
2. ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริ 
4. ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 
5. แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 
6. แขวงทางหลวง
ฉะเชิงเทรา 
7. ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 
8. กองพลทหารราบที่ 
11 
9. อ าเภอบางปะกง 

5,278,600 55,470,500 27,032,400 63,243,400 39,833,400 190,858,300 



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

 ๑๗๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
10. อ าเภอบางคลา้ 
11. อ าเภอคลองเขื่อน 
12. องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ 

     - กิจกรรมหลัก 1.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ชุมชน 

1 4 ส านกังานวัฒนธรรม
จังหวัด และส านักงาน
จังหวัด 

1,278,600 2,109,600 - 1,333,400 1,333,400 6,055,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.2 ท่องเที่ยวตาม
รอยเท้าพ่อ    

1 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

- - - 7,430,000 - 7,430,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาศักยภาพ
สินค้าชุมชน  
 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว - - 2,955,000 - - 2,955,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.4 ศูนย์การเรียนรู้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต าบล
เขาดินอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 อ าเภอบางปะกง - - - 2,000,000 - 2,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.5 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววัดคงคาราม (บน) หมู่ที่ 2 ต าบล
บางปะกงอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 อ าเภอบางปะกง - - - 2,000,000 - 2,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.6 พัฒนาบริการ
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว ต าบลเสม็ดใต้  
อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 อ าเภอบางคล้า - - - 3,500,000   - 3,500,000 



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

 ๑๗๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.7 ปรับปรุงตลาด
นัดชุมชน หมู่ที่ 2 ต าบลคลองเขื่อน 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - 2,162,400 - - 2,162,400 

     - กิจกรรมหลัก 1.8 จัดท าป้ายแนะน า
แหล่งท่องเที่ยว 
 

1 2 ส านักงานการท่องเทีย่ว
และกีฬาจังหวัด 

- - - 480,000 - 480,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.9 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน 
พระพิฆเนศคลองเขื่อน ต าบลบางตลาด 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 
(กรมการ
ท่องเที่ยว) 

2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

- 3,483,600 
 

- - - 3,483,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.10 ก่อสร้าง 
ทางจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 
(กรมทาง
หลวงชนบท) 

2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- 24,800,000 
 

- - - 24,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.11 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ภาคกลางเพื่อการท่องเที่ยว 

2 
(ส านักงาน
ปลัดบัญชี
กองทัพบก) 

5 กองพลทหารราบที่ 11 - 15,100,000 
 

- - - 15,100,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.12 ก่อสร้างลาน
จอดรถบริเวณแหล่งท่องเที่ยวตลาดบ้าน
ใหม่ร้อยปี อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

3 2 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 4,000,000 
 

- - - - 4,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.13 ประดับไฟ
ตกแต่งส่องสว่างในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(ศาลาว่าการมณฑลปราจีนบุรี) ต าบล 

3 6 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - - 2,000,000 
 

- - 2,000,000 



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

 ๑๗๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
หน้าเมือง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
     - กิจกรรมหลัก 1.14 พัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว ต าบลดอนเกาะกาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

3 2 เทศบาลต าบล  
ดอนเกาะกา 

- 6,053,600 
 

- - - 6,053,600 

     - กิจกรรมหลัก 1.15 พัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตลาดโบราณ
นครเนื่องเขต ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

3 2 เทศบาลต าบลนครเนื่อง
เขต 

- 3,923,700 
 

- - - 3,923,700 

     - กิจกรรมหลัก 1.16 ขยายผิวถนน
จราจรถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ฉช. 4050 
แยก ทล.3200เช่ือม ทล.3481 อ าเภอ
เมือง,คลองเขื่อน,บางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - - 28,000,000 - 28,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.17 งานฉะเชิงเทรา 
Expo 2020 สินค้าชุมชน และของดี 4 
ภาค 
 

1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

- - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.18 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ท่องเที่ยวเมืองแปดริ้ว 

1 2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.19 เทศกาล
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ของดีวิถึชุมชน

1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

- - - - 20,000,000 20,000,000 



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

 ๑๗๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     - กิจกรรมหลัก ๑.๒๐ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัตศิาสตร ์

๑ ๒ 1. ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด  
2. ส านักงานจังหวัด 
3. ท่ีท าการปกครอง
จังหวัด 

- - 1,415,000 - - 1,415,000 

2. โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว และสร้างจิตส านึกด้านการ
ท่องเที่ยวส าหรับประชาชน 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

2,000,000 - 2,800,000 5,800,000 2,800,000 13,400,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาสินค้าและ
บริการดา้นการท่องเที่ยวให้เข้าสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

1 2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

2,000,000 - - 3,000,000  5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.2 ยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการดา้น
การท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและบริการ 

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

- -    1,๘00,000  1,๘00,000 1,๘00,000  ๕,๔00,000  

     - กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาเสน้ทาง
สายวัฒนธรรม 8 อัตลักษณเ์มืองแปดริ้ว 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

- -    1,000,000  1,000,000  1,000,000   3,000,000  

3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
อย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

250,000  30,000   2,200,000   2,900,000  2,900,000 7,580,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 
(สป กก) 

2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

250,000 30,000 200,000 200,000 200,000 880,000 



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

 ๑๘๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.2 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววัดสมาน 
รัตนาราม เพื่อรักษาความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ยว 

1 1 ต ารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - - 700,000 - 700,000 

     - กิจกรรมหลัก 7.๑ จัดเก็บและ
พัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริหารท่องเที่ยว
ฉะเชิงเทรา 4.0 

๑ ๓ ส านักงานจังหวัด - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐ 

4. โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 1. ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 
2. ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
3. ต ารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

28,000,000 4,352,000 6,169,000 6,169,000 6,169,000 50,859,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.1 ส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยวชุมชน  

1 2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

15,000,000 1,000,000 - - - 16,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.2 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

8,000,000 3,352,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 23,352,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.3 พัฒนาสื่อข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 
2 มิติ (QR Code)  

1 2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกฬีาจังหวดั 

5,000,000 - - - - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.4 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ าบางปะกง 

1 2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

- - 2,169,000 2,169,000 2,169,000 6,507,000 



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

 ๑๘๑ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล   
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ให้มีคุณ                                                                                                       ภาพ ปลอดภัยสูง 

ได้มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้มีความน่าสนใจและความหลากหลายสู่ตลาดโลก 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
1. โครงการที่ 1โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับภาค
เกษตรกรรม 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 1. กรมชลประทาน 
2. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
3. โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา 
4. โครงการส่งน้ าและบ ารุง 
รักษาพระองค์ไชยานุชิต 
5. อ าเภอสนามชัยเขต 
6. อ าเภอคลองเขื่อน 
7. อ าเภอบางคลา้ 
8. อ าเภอราชสาส์น 
9. อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว 

- 19,500,000 100,571,300  5,000,000  - 125,071,300 

     - กิจกรรมหลัก 1.๑ ก่อสร้างถนน
สายแยกหมู่ 15 เช่ือม หมู่ 6 ต าบลคลอง
ตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
 

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 6,800,000 - - 6,800,000 



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

 ๑๘๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.๒ ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
ช าป่างาม - อ่างระบม หมู่ที่ 8 ต าบล 
ท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - 3,250,000 - - 3,250,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.๓ ซ่อมสร้างถนน 
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
โพนงาม - สวนป่า ช่วงสี่แยกท่าซุง -  
สี่แยกแปลงห้า หมู่ที่ 3 - 11 ต าบล 
ลาดกระทิง  ต าบลลาดกระทิง อ าเภอ
สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - 8,061,700 - - 8,061,700 

     - กิจกรรมหลัก 1.4 ซ่อมสรา้งผวิ
จราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายสุ่งเจริญ - อ่างเตย หมู่ที่ 9 
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอสนามชัยเขต - - 3,900,000 - - 3,900,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.5 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายตาแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบล 
ก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - 3,๔๖๗,๐00 - - 3,๔๖๗,๐00 

     - กิจกรรมหลัก 1.6 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านนายทองพูล ดอกไมไ้หว หมู่ที ่3 
ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - ๑.๖๕๘,๐๐๐ - - ๑.๖๕๘,๐๐๐ 



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

 ๑๘๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.7 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเสื่อม  
ป้อมถาวร หมู่ที่ 3 ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - 3,316,000 - - 3,316,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.8 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนสายดอนถ่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - 525,000 - - 525,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.9 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู ่3 –  
หมู่ 1 ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอคลองเขื่อน - - 3,129,500 - - 3,129,500 

     - กิจกรรมหลัก 1.10 ก่อสรา้งถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคู้บางแตน
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - 3,160,000 - - 3,160,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.11 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายจากถนน 304 ถึงถนน
เจริญปญัญางาม หมู่ที่ 4  ต าบลเสม็ดใต้ 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางคล้า - - 3,9๔๙,๖00   - - 3,9๔๙,๖00   

     - กิจกรรมหลัก 1.12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน 
หนองใหญ่ - ท่าเบี้ย ระยะที่ 1 หมู่ที่ 
10 ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาสน์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1 2 อ าเภอราชสาส์น - - 3,516,500 - - 3,516,500 



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

 ๑๘๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.13 ปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง สายกกสับนอก - 
กกสับใน หมู่ที่ 3, 4 ต าบลเมืองใหม่ 
อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอราชสาส์น - - 3,981,000 - - 3,981,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.14 ก่อสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองชวดตาสีหมู่ที่  10  ต าบล 
โพรงอากาศ  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว - - 9,780,000 - - 9,780,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามคลองสิบห้า 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 13 (ทางเข้าศูนย์ 
กศน.) ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว - - 830,000 - - 830,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.16 ปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลอง 21 (ฝั่งใต้ด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 
5,6 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว - - 9,747,000 - - 9,747,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.17 ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าบ้านคลองตะเคียน  

๑ 2 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา 

- 5,000,000 - - - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.18 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าล าพระเพลิงใหญ่และการ 
ขุดลอก 

๑ 2 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา 

- - 12,500,000  - 12,500,000 



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

 ๑๘๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.19 ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าบ้านไร่แผ่นดินทอง 
(พระราชด าริ) 

๑ 2 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา 

- - - 5,000,000 - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.20 อาคารอัดน้ า
คลองคุ้มราตรีและการขุดลอก (ย้ายมา
จากงานพระราชด าริงานป่ารอต่อ 5 
จังหวัด) 

๒ 2 กรมชลประทาน - 7,000,000 - - - 7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.21 ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ าบ้านวังซุง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 

๑ 2 โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา 

- 7,500,000 - - - 7,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.22 ปรับปรุงประตู
ระบายน้ ากึ่งถาวร บางขนากตอกระทุ่ม 
กม.9+200 

๑ 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุ
ชิต 

 - 19,000,000 - - 19,000,000 

2. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพ ปลอดภัย
สูง และได้มาตรฐาน สากล   

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 1. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
3. ส านักงานประมงจังหวดั 
4. ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวดั 
5. ส านักงานสภาเกษตร
จังหวัด 
6. สถานีพัฒนาที่ดนิ
ฉะเชิงเทรา 
7. มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครนิทร ์
8. สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

12,368,200 7,486,000 638,546,500 638,546,500 637,846,500 1,934,793,700 



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

 ๑๘๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
9. คลินิกเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
10. ส านกังานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ  
11. ศูนยป์ระสานงาน
กระทรวงวิทยา ศาสตร์ 
ประจ าภูมภิาค ภาคตะวันออก 

     - กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 1.ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
2. ส านักงานเกษตรจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
3. ส านักงานประมงจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
4. ส านักงานปศสุัตวจ์ังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
5. สถานีพัฒนาที่ดนิ
ฉะเชิงเทรา 
6. ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
7. ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. ศูนยเ์ทคโนโลยไีมโคร
อิเลค็ทรอนิกส/์Nectec/
สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

6,368,200 6,286,000 14,546,500 14,546,500 14,546,500 56,293,700 



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

 ๑๘๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาการเลี้ยง
สัตว์น้ าในพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสม : การ
เลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ าจดืที่มีคณุค่า 
ทางเศรษฐกิจในบ่อดิน 

1 2 ส านักงานประมงจังหวดั 3,000,000 - - - - 3,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาศักยภาพ
การผลิตปศสุัตว์ที่มีคณุภาพไดม้าตรฐาน 
สู่ผู้บริโภค 

1 2 ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 3,000,000 - - - - 3,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.4 เพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับเกษตรกรให้สามารถผลิต
ผักปลอดภัยสู่การเป็นต้นแบบการ
จัดการผลติพืชผักปลอดภัยสูง 

2 2 1. มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครินทร ์
2. ศูนยป์ระสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ า
ภูมิภาคภาคตะวันออก 

- 500,000 500,000 500,000 - 1,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.5 แปลงสาธิตการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อลดตน้ทุน
การปลูกผักปลอดภัยสูง 

2 2 1. สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. ศูนยป์ระสานงานกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ ประจ าภูมภิาคภาค
ตะวนัออก 

- 200,000 200,000 200,000 - 600,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.6 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพษิโดย
การใช้ 
ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง 

2 5 1. คลินิกเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
2. ศูนยป์ระสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจ า
ภูมิภาคภาคตะวันออก 

- 300,000 - - - 300,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.7 การใช้งานระบบ
บริการภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISgro)  

2 5 1. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ  
2. ศูนยป์ระสานงานกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ ประจ าภูมภิาคภาค
ตะวนัออก 

- 200,000 - - - 200,000 



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

 ๑๘๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 2.8  ศูนย์เครอืข่าย
ทดสอบมาตรฐานเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยของภาคตะวันออกรองรบัการ
เติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 302,300,000  302,300,000  302,300,000  906,900,000  

     - กิจกรรมหลัก 2.9 ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการสู่การพัฒนาเกษตรและ
อาหารแปรรูปสู่การยกระดับสินคา้
เกษตร พรีเมี่ยม รองรับการเติบโตของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 321,000,000  321,000,000  321,000,000        
963,000,000  

3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 1. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
2.. ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 
3. สถานีพัฒนาที่ดนิ
ฉะเชิงเทรา 
4. ส านักงานเกษตรจงัหวดั 
5. ส านักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ฉะเชิงเทรา 
6. ศูนย์วิจยัข้าวฉะเชิงเทรา 
7. .ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
8. ส านักงานสหกรณ์จังหวดั 
9. อ าเภอทกุอ าเภอ 

8,618,000 5,756,300 8,415,000 31,046,400 16,926,000 70,761,700 



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

 ๑๘๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.1ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 2 1. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
2. ส านักงานเกษตรจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
3. ส านักงานประมงจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
4.. ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
5.. ศูนย์วิจัยขา้วฉะเชิงเทรา 
6. ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

4,118,000 4,641,200 4,961,000 4,961,000 10,000,000 28,681,200 

     - กิจกรรมหลัก 3.2 “5 ประสาน”  
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 

2 2 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน 
 

- - - - 1,800,000 1,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

2 2 1. กองนโยบายเทคโนโลยเีพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน 
2. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

- - - - 126,000 126,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.4 ส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนยากจนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 

1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั 2,000,000 897,300 1,000,000 1,000,000 - 4,897,300 



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

 ๑๙๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.5 ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงรอบพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

1 5 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

- - 2,454,000 2,500,000 2,500,000 7,454,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.6 การพัฒนา
หมู่บ้านมั่งมี ศรสีุข ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 5 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.7 ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
 

1 5 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั 2,500,000 - - 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.8 ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
อ าเภอแปลงยาว 

2 5 อ าเภอแปลงยาว 
 

- - - 85,400 - 85,400 

     - กิจกรรมหลัก 3.9 ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
อ าเภอบางปะกง 

1 5 อ าเภอบางปะกง - - - 1,000,000 - 1,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.10 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอราชสาส์น 

1 5 อ าเภอราชสาส์น - - - 500,000 - 500,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.11 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอคลองเขื่อน 

1 5 อ าเภอคลองเขื่อน - - - 1,000,000 - 1,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.12 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอบ้านโพธ์ิ 

1 5 อ าเภอบ้านโพธิ ์ - - - 1,000,000 - 1,000,000 



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

 ๑๙๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.13 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอท่าตะเกยีบ 

1 5 อ าเภอท่าตะเกยีบ 
(องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองตะเกรา) 

- - - 1,000,000 - 1,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.14 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอสนามชัยเขต 

1 5 อ าเภอสนามชัยเขต - - - 1,000,000 - 1,000,000 

     -  กิจกรรมหลัก 3.15 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

1 5 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา - - - 500,000 - 500,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.16 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

1 5 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว - - - 500,000 - 500,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.17 ขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริอ าเภอพนมสารคาม 

1 5 อ าเภอพนมสารคาม - - - 500,000 - 500,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.18 สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุ์ไมผ้ลมะม่วงขายตึก
ให้เกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานเกษตรจังหวัด - 217,800 - - - 217,800 

     - กิจกรรมหลัก 3.19 ส่งเสริม
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้นโดยการเลี้ยง
แพะ 

1 2 ส านักงานปศสุตัว์จังหวัด - - - 980,700 - 980,700 

     - กิจกรรมหลัก 3.20 เพิ่มศักยภาพ
การผลิตโคเนื้อจังหวัดฉะเชิงเทรา    
 

1 2 ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด - - - 2,019,300 - 2,019,300 



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

 ๑๙๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
4. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและการผลติ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน/OTOP 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั  5,000,000  - 18,000,000  23,000,000  23,000,000 69,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.1 พัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สู่
นวัตกรรม 

1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั 
 

5,000,000 -  5,000,000 5,000,000 15,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.2 วิจัย พัฒนา 
โดยนวัตกรรมเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรและอาหารจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

- - 18,000,000  18,000,000  18,000,000          
54,000,000  

5. โครงการที่ 5โครงการเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป  

จังหวัด  1. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
2. ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

3,500,000 1,992,800 - 2,500,000 2,500,000 10,492,800 

     - กิจกรรมหลัก 5.1 เพิ่มช่องทาง
การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

2,000,000 - - 2,500,000 2,500,000 7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.2 จ าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยและของดเีมืองแปดริ้ว 

1 2 ส านักงานเกษตรจังหวัด 1,500,000 1,992,800 - - - 3,492,800 

 
 
 
 
 
 



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

 ๑๙๓ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม รวมทั งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
 ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
1. โครงการที่ 1โครงการเพิ่มคณุภาพ
การศึกษา 

จังหวัด  1. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
2. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ์
3. ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 
4. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
6. อ าเภอบางปะกง 

 2,300,000  -  5,150,000   9,352,000  5,650,000 22,452,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.1 การพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคณุภาพ และ
ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1 2 ส านักงานศกึษาธิการจังหวดั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครนิทร ์

- - - 500,000 500,000 1,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.2 เสริมสร้างศักยภาพ
และการเรียนรู้ของผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 4 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - ๕,150,000 ๕,150,000 ๕,150,000 ๑5,450,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.3 ฝึกทักษะด้านอาชีพ 1 3 ส านักงานศกึษาธิการจังหวดั 2,300,000 - - - - 2,300,000 



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

 ๑๙๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
และการมีงานท า 
 
     - กิจกรรมหลัก 1.4 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดแสมขาว หมู่ที่ 3ต าบลสองคลอง อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - - 1,652,000 - 1,652,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.5 เพิ่มคุณภาพการ
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รองรับ EEC 

1 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 6 

- - - 750,000 - 750,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
การมีงานท าจากสถานศึกษาสู่ชุมชน 

1 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

- - - 1,300,000 - 1,300,000 

2. โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มคณุภาพงาน
สาธารณสุข 

1. จังหวัด 
2. 
กระทรวง/
กรม 

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

22,600,000 115,766,060 

     - กิจกรรมหลัก 2.1 ค่ายครอบครัวห่วงใย
ร่วมแก้ไขเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า 
(Smart kid) 

1 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 2,300,000 - - - - 2,300,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.2 ขยายเครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุต้นแบบระดับต าบล (Smart Aging) 
 

1 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 2,979,000 - - - - 2,979,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.3 พัฒนาคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพ 
 

2 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 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 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4,060,000 4,060,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 21,620,000 



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

 ๑๙๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
ประชากรทุกกลุม่วัย และการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค และการคุม้ครองผู้บริโภค 
3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสรมิคุณภาพ
การกีฬา และนันทนาการ 

จังหวัด  1. ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวดั 
2. ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 
3. อ าเภอแปลงยาว 

 1,000,000   -     5,830,000  2,888,100  1,469,100 11,656,300 

     - กิจกรรมหลัก 3.1 เสริมสร้างระเบียบ
วินัยและการเคารพกฎกติกาของสงัคมผ่าน
กระบวนการการกีฬา สูเ่ยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

1 3 ส านักงานศกึษาธิการจังหวดั - - 469,100 469,100 469,100 1,407,300 

- กิจกรรมหลัก 3.2 สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน
มีสุขภาพที่ดี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1 3 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 

1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

      - กิจกรรมหลัก 3.3 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 
9ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

1 2 อ าเภอแปลงยาว - - - 1,419,000 - 1,419,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.4 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุต
ซอล บริเวณด้านหนา้ส านักงานเทศบาลต าบล
บางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 2 อ าเภอบางปะกง - - 5,830,000 -  5,830,000 



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

 ๑๙๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
4. โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และค่านิยมความเป็นไทย 

จังหวัด  1. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวดั 
2. ส านักงานพระพทุธศาสนา
จังหวัด 
3. กองอ านวยการรกัษาความ
มั่นคงภายในจังหวดั 
4. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

1,485,600 740,000 492,500 1,620,900 1,620,900 5,959,900 

      - กิจกรรมหลัก 4.1เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมไทยสู่สังคมเป็นสุข 
 
 

1 2 1. ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
2. ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด 

1,485,600 - - 328,4๐๐ 328,4๐๐ 2,142,400 

- กิจกรรมหลัก 4.2 พัฒนาเยาวชน เพื่อสังคม 
เป็นสุข 
 

1 2 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด 

- 740,000 - 800,000 800,000 2,340,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.3 ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ผูเ้รียนทุกระดับเพื่อสังคมน่าอยู่ 
"คนดีศรีโสธร" 

1 2 ส านักงานศกึษาธิการจังหวดั - - 492,500 492,500 492,500 1,477,500 

5. โครงการที่ 5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. จังหวัด 
2. 
กระทรวง/
กรม 

 1. กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด 
2. ที่ท าการปกครองจังหวัด 
3. ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 
4. แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

 1,274,000   4,548,360  48,984,960  20,322,66
0  

14,790,760 89,920,740 



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

 ๑๙๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
5. ต ารวจภุธรจังหวัด 
6.ส านักงานขนส่งจังหวัด 
7. ส านักงานยตุิรรมจังหวัด 
8. ส านักงานจังหวัด 

     - กิจกรรมหลัก 5.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา 

1 2 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด 

- 2,456,400 3,500,000 3,500,000 3,500,000 12,956,400 

     - กิจกรรมหลัก 5.2 ชุมชนคนพ้นภัย 1 1 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

594,000 - - - - 594,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.3 บูรณาการเครือข่าย
ด้านการป้องกันภัยจากสารเคมีและ วัตถุ
อันตราย 

1 1 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

300,000 - - - - 300,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.4 ถนนต้นแบบแห่ง
ความปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 1 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

380,000 - - - - 380,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.5 พัฒนาและยกระดับ
ด้านการอ านวยความปลอดภัยทางถนน ใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 1 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 300,000 300,000 300,000 900,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.6 เสริมสร้างทักษะการ
เอาตัวรอดให้กับเยาวชนในสถานการณ์วิกฤต
ด้านสาธารณภัย 

1 4 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 1,320,000 1,320,000 1,320,000 3,960,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.7 การเสริมสร้างทักษะ
การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนและการ
ป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 4 ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด 

- - - 899,800 899,800 1,799,600 



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

 ๑๙๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 5.8 พัฒนาศักยภาพกลไก
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์

1 4 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.9 การเตรียมความพร้อม
ของครอบครัวในจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

1 4 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - 365,000 365,000 365,000 1,095,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.10 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยของจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยเช่ือมโยงข้อมูลกับแผนท่ีทางสงัคม 
(Social Map) 

1 4 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - - 2,031,900 - 2,031,900 

     - กิจกรรมหลัก 5.11 Paedriew Social 
Expo 2021 งานมหกรรมแสดงผลงานด้านการ
พัฒนาสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 4 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- - - 1,500,000 - 1,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.12 รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE  NUMBER 
ONE มุ่งสู่ Thailand 4.0 

1 4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - - 2,000,000 - 2,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.13 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงในพ้ืนท่ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

1 1 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.14 จดัตั้งศนูย์ควบคุม
และสั่งการจราจรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

1 1 ต ารวจภูธรจังหวัด - - ๙,500,000 - - ๙,500,000 



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

 ๑๙๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 5.15 พัฒนาและขยาย
เครือข่ายด้านการข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 1 ที่ท าการปกครองจังหวัด - 223,000 223,000 223,000 223,000 892,000 

    - กิจกรรมหลัก 5.16 การสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 4 ส านักงานยุติธรรมจังหวัด - - 558,000 558,000 558,000 1,674,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.17 สานใจไทยสู่ใจใต้ 1 1 ที่ท าการปกครองจังหวัด 
 

- - - 256,000 256,000 512,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.18 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร หมู่ 10 ต าบลท่า
ตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 4 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 1,950,000 - - 1,950,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.19 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร หมู่ 6 ต าบลท่าตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 4 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 1,950,000 - - 1,950,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.20 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และสัญญาณไฟจราจร หมู่ 16 ต าบลท่า
ตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 4 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 1,950,000 - - 1,950,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.21  เพิ่มประสิทธิภาพ
การจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บน
ถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 4 แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 

- - 20,000,000 - - 20,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 5.22 รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

2 1 ส านักงานขนส่งจังหวัด - 1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000 5,664,000 



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

 ๒๐๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 5.23 นักเรียนรุ่นใหม่มี
ใบขับขี่ 

2 4 ส านักงานขนส่งจังหวัด - 84,400 84,400 84,400 84,400 337,600 

     - กิจกรรมหลัก 5.24 สนามจราจรเยาวชน
เสริมสร้างจิตส านึกความปลอดภัย 

2 1 ส านักงานขนส่งจังหวัด - 368,560 368,560 368,560 368,560 1,474,240 

6. โครงการที่ 6โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัด  1. มรภ.ราชนครินทร ์
2, กองอ านวยการรกัษาความ
มั่นคงภายในจังหวดั 
3. ที่ท าการปกครองจงัหวดั 

840,000 6,190,000 9,618,400 10,308,400 10,308,400 37,265,200 

     - กิจกรรมหลัก 6.1 พัฒนาศักยภาพชุมชน
และส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 1 มรภ.ราชนครินทร ์ 150,000 - - - - 150,000 

     - กิจกรรมหลัก 6.2 หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง 12 หมู่บ้าน 

1 1 กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด 

690,000 690,000 - 690,000 690,000 2,760,000 

     - กิจกรรมหลัก 6.3 ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1 1 ที่ท าการปกครองจังหวัด - 4,677,200 3,638,800 3,638,800 3,638,800 15,593,600 

     - กิจกรรมหลัก 6.4 ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา
ความปลอดภยัหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อความมั่นคง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 1 ที่ท าการปกครองจังหวัด - 822,800 1,339,800 1,339,800 1,339,800 4,842,200 
 

     - กิจกรรมหลัก 6.5 อบรมพัฒนาแกนน า
ร่วมใจพัฒนายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
เป็นสุข 

1 4 ที่ท าการปกครองจังหวัด - - 4,639,800 4,639,800 4,639,800 13,919,400 
 



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

 ๒๐๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
7. โครงการที่ 7โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการสังคมของประชาชน 

1. จังหวัด 
2. 
กระทรวง/
กรม 

 1. ส านักงานจังหวดั 
2. ส านักงานจดัหางานจังหวดั 

69,200 66,400 5,075,000 75,000 75,000 5,360,600 

     - กิจกรรมหลัก 7.1 ขยายโอกาสการมีงาน
ท าให้ผู้สูงอายุ  

2 4 ส านักงานจัดหางานจังหวัด 69,200 66,400 75,000 75,000 75,000 360,600 

     - กิจกรรมหลัก 7.2 การพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา Smart City 

1 4 ส านักงานจังหวัด - - 5,000,000 - - - 



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

 ๒๐๒ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ท่ี 1 อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
กลยุทธ์ท่ี 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
1. โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษแ์ละ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จังหวัด 
2. กระทรวง/
กรม 

 1. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
2. ส านักจดัการป่าไม้ที่ 
9 (ปราจีนบรุี) 
3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤๅไน  
4. ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 (กรมควบคมุ
มลพิษ) 
5.คลินิกเทคโนโลยี  
ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี

37,172,000 63,222,400 42,441,300 56,484,000 39,354,000 238,673,700 

     - กิจกรรมหลัก 1.1 พลิกฟื้นผืนป่าสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีตรวจยดึและพื้นท่ี
เสื่อมโทรม 
 
 
 

1 5 1. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
2. ส านักจดัการป่าไม้ที่ 
(ปราจีนบุรี) 

1,950,000 - - - - 1,950,000 



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

 ๒๐๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.2 อนุรักษ์ปอ้งกัน 
ช้างป่า 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- 14,950,000 - - - 14,950,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.3 สรา้งแกนน า
อาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- - 944,000 944,000 944,000 2,832,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.4 วิจัยและถ่ายทอด
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากคลืน่ความถี่
เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า 

1 5 อ าเภอสนามชัยเขต  - - - 3,500,000 3,500,000 7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.5 วิจัยและถ่ายทอด
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากคลืน่ความถี่
เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า 

2 5 คลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุ
นาร ี

- - - 3,500,000 3,500,000 7,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.6 พัฒนาแหล่งน้ า 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ า ของพื้นที่
ป่าต้นน้ า   

1 5 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า
เขาอ่างฤๅไน  

- - - 1,500,000 - 1,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.7 ป้องกันและฟื้นฟู
ประสิทธิภาพระบบนเิวศน์ชายฝั่งทะเล
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมทุรปราการ 

2 5 ส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่ 13 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

- 22,500,000 22,500,000 22,500,000 - 67,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.8 อนุรักษฟ์ืน้ฟู 
บึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- 4,500,000 - - - 4,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.9 ขุดลอกขยายสระ
น้ ากลุ่มเขาหวายตอนล่าง หมู่ที่ 22 ต าบล
ท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- - - - 3,500,000 3,500,000 



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

 ๒๐๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คลองปะปะโทน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5,14,16
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- - 3,232,300 - - 3,232,300 

     - กิจกรรมหลัก 1.11 ขุดสระน้ า
สาธารณประโยชน์สระบึงยายหลานบ้าน
ชมพู หมู่ที่ 17 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- - - 3,000,000 - 3,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.12 ขุดลอกสระ
ประปาแพรก หนามเตยีน หมู่ท่ี 3 ต าบล
คลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- - - 1,630,000 - 1,630,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.13 ขุดลอกขยายสระ
น้ ากลุ่มเขาหวายตอนล่าง หมู่ที่ 22 ต าบล
ท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- - - - 3,500,000 3,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.14 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คลองบางพระ หมู่ที่ 2,4,6,8,10 ต าบล
บางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค 6 

- - - - 4,500,000 4,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.15 พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบรโิภค 

2 5 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 10,560,000 4,320,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 30,720,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.16 พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดส าหรับ
โรงเรียนทั่วประเทศ 

2 5 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 18,882,000 11,436,000 4,765,000 9,530,000 9,530,000 54,143,000 



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

 ๒๐๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 1.17 พัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลเพ่ือการเกษตร 

2 5 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 5,780,000 2,380,000 2,720,000 5,100,000 5,100,000 21,080,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.18 ส่งเสรมิเกษตรกร
ปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ 

2 5 องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้เขตศรรีาชา 

- 1,550,000 - - - 1,550,000 

     - กิจกรรมหลัก 1.19 จดัท าแปลงสาธิต
การปลูกบ ารุง ไม้เศรษฐกิจ 

2 5 องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้เขตศรรีาชา 

- 1,586,400 - - - 1,586,400 

     - กิจกรรมหลัก 1.20 จดัท าระบบ
ติดตามและเฝา้ระวังช้างภายในพืน้ท่ีเสี่ยง 
อ าเภอสนามชัยและอ าเภอท่าตะเกียบ 
 

1 5 ส านักงานจังหวัด - - 3,000,000 - - 3,000,000 

2. โครงการที่ 2โครงการเสริมสรา้ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จังหวัด  1. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
2. ส านักงานปฏริูปที่ดิน
จังหวัด 
3. ส านักงานจังหวัด 
4. ภาคีบางปะกง 

750,000 5,456,300 3,451,900 7,550,000 6,500,000 23,708,200 

     - กิจกรรมหลัก 2.1 สรา้งการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเสนอแม่น้ าบางปะกง เป็น
แรมซาร์ไซต ์

1 5 1. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
2. ภาคีบางปะกง 

200,000 - - 200,000 - 400,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.2 เสริมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- 500,000 - 500,000 - 1,000,000 



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

 ๒๐๖ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 2.3 ส่งเสริมปลูกไม้
เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการอนุรักษ์
และฟืน้ฟูสภาพแวดล้อม  

1 5 ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัด 

550,000 - - - - 550,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.4 อนุรักษพ์ันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานจังหวัด - 2,654,400 ๑,500,000 ๑,500,000 ๑,500,000 7,154,400 

     - กิจกรรมหลัก 2.5 จัดการขยะชุมชน
ตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด”ลดมลพิษ
เมืองระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออกสู่
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- 1,801,900 1,451,900 4,500,000 4,500,000 12,253,800 

     - กิจกรรมหลัก 2.6 เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันลดมลพษิ
สิ่งแวดล้อมลงสู่แม่น้ าบางปะกงอย่างยั่งยืน 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- - - 350,000 - 350,000 

     - กิจกรรมหลัก 2.7 อนุรักษพ์ลังงาน
แบบมีส่วนร่วม 

1 5 ส านักงานพลังงาน 
จังหวัด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

3. โครงการที่ 3 โครงการส่งเสรมิการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน และมสี่วนร่วม 

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

 1. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
2. ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 13 (กรมควบคมุ
มลพิษ) 

21,750,000 13,763,000 29,250,200 30,600,200 15,637,200 111,000,600 



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

 ๒๐๗ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
3. ส านักงานบรหิาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 2 
4. ส านักงานประมง
จังหวัด 

     - กิจกรรมหลัก 3.1 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
เพื่อรองรับการพัฒนาสู่อตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
 

3,750,000 - - 1,250,000 - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การก าจัดขยะของท้องถิ่นสู่มาตรฐานอย่าง
เป็นระบบตามแนวทาง Roadmap ของ
รัฐบาล 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- 100,000 - 100,000 - 200,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.๓ บริหารจดัการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดฉะเชิงเทราแบบ
บูรณาการ 

๑ 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 

- - 3,637,200 3,637,200 3,637,200 ๑๐,๙๑๑,๖๐๐ 

     - กิจกรรมหลัก 3.4 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2 5 1. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
2. ส านักงานบรหิาร
จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 2 

- 13,000,000 13,000,000 13,000,000 - 39,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.5 เฝา้ระวัง
แหล่งก าเนิดมลพิษและการรับมือภัยพิบัติ
จากมลพิษ 

2 5 ส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่ 13 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

13,000,000 - - - - 13,000,000 



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

 ๒๐๘ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.6 ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน/ฟื้นฟูคณุภาพน้ าในคู
คลอง 

2 5 ส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่ 13 
(กรมควบคุมมลพิษ) 

5,000,000 - - - - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.7 ติดตามเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าในล าน้ าบางปะกง 
 
 

3 5 อ าเภอบางคล้า - 50,000 - - - 50,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.8 ประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน / ชุมชน
สะอาด” ระดับต าบลและ “อ าเภอสะอาด” 
ระดับจังหวดั 

2 5 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- 208,000 208,000 208,000 - 624,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.9 การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้และ 
ความเข้าใจในร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจดัการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

2 5 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- 55,000 55,000 55,000 - 165,000 

      - กิจกรรมหลัก 3.10 คัดแยกขยะและ
พัฒนาขยะโดยชุมชน  

2 5 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(เทศบาล
ต าบล 
แสนภูดาษ) 

- 50,000 50,000 50,000 - 150,000 

     - กิจกรรมหลัก 3.11 ฟื้นฟูและบรรเทา
ปัญหาน้ าเน่าบริเวณหลอดตาโต 

2 5 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(เทศบาล
ต าบลแสนภูดาษ) 

- 300,000 300,000 300,000 - 900,000 



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

 ๒๐๙ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 3.12 การศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
วัฒนธรรมตลอดลุ่มน้ าบางปะกงรองรับการ
เติบโตและการขยายเมืองรองรับการเติบโต
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 

  12,000,000  12,000,000  12,000,000  36,000,000  

4. โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภยัธรรมชาต ิ

1. จังหวัด 
2. กระทรวง /
กรม 

 1. กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
2. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มจังหวดั 
3. ส านักงานพลังงาน
จังหวัด  
4. ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมอืงจังหวดั 
5. อ าเภอบางคลา้ 
6. อ าเภอคลองเขื่อน 
7. องค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลสองคลอง 
 

85,426,000  106,280,000  145,140,000  244,100,000  295,749,000 876,695,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.1 ก่อสร้างก าแพง
ป้องกันดินสไลด์ ถนนซอย 4/1 (กอบัว)  
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน 
 
 

1 5 อ าเภอคลองเขื่อน - - 1,640,000 - - 1,640,000 



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

 ๒๑๐ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 4.2 การอนุรกัษ์และ
ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล 
(ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล) หมู่ที่ 
10 เช่ือนปากคลองสีล้งดา้นซ้าย (ช่วงที่ 2) 
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร  

1 5 1. ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมอืงจังหวดั 
2. องค์การบรหิารส่วน
ต าบสองคลอง  
อ าเภอบางปะกง 

- - - 12,600,000 - 12,600,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.3 สรา้งเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมคลองแสนแสบบรเิวณที่ว่าการอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยวช่วงที่ 2 ต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ความยาว 37 เมตร) 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

5,000,000 - - - - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.4 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองบางกระเจด็ หมู่ที่ 2 
บริเวณวดัสามแยก (ช่วงที่ 2) ต าบล 
บางกระเจด็ อ าเภอบางคลา้ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

- 15,000,000 - - - 15,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.5 สรา้งเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมคลองท่าลาดบริเวณหลังโรงเรียน 
วัดพงษาราม หมู่ 2 ต าบลเกาะขนนุ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ความยาว 
50 เมตร) 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

6,000,000 - - - - 6,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.6 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งรมิทะเล หมู่ที่ 2  บรเิวณปากคลอง
เจริญวยั ด้านซ้าย (ช่วงที่ 2) ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

- 14,000,000 - - - 14,000,000 



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

 ๒๑๑ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 4.7 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 2 บริเวณปากคลอง
เจริญวยัด้านขวา (ช่วงที่ 2)  ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

- 14,000,000 - - - 14,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.8 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าบางปะกง บรเิวณ 
ฝั่งตรงข้ามวัดสมานรัตนาราม หมูท่ี่ 4 ต าบล
สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

- - 12,000,000 - - 12,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.9 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ าบางปะกง บริเวณวัดคุ้งกร่าง
พร้อมปรับภมูิทัศน์ หมู่ที่ 7 ต าบลบางตลาด 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - - 15,000,000 - 15,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.10 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองท่าไข่ พร้อมปรับ 
ภูมิทัศน์บรเิวณวัดต้นตาล ต าบลวงัตะเคียน 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - - - 25,000,000 25,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.11 เขื่อนปอ้งกันตลิ่ง
ริมแม่น้ าบางปะกง บริเวณศาลเจ้าตระกลูซึ้ม 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางสวน อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ความยาว 95 เมตร) 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดั 

- 14,250,000 - - - 14,250,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.12 เขื่อนปอ้งกันตลิ่ง
ริมคลองบรเิวณริมคลองวัดบึงตาหอม ต าบล
ดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปรีย้ว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ความยาว 215 เมตร) 

2 5 ส านักงานโยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวดั 
 
 

26,450,000 - - - - 26,450,000 



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

 ๒๑๒ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 4.13 เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าบางปะกง บริเวณศาลเจ้าหลักเมือง 
ต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 

21,000,000 - - - - 21,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.14 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าบางปะกง บรเิวณ
ส านักงาน ปปช. ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 25,000,000 - - 25,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.15 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าบางปะกง บรเิวณ
ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 38,000,000 - - 38,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.16 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณหลัง
เทศบาลต าบลเกาะขนุน ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - 11,000,000 - - 11,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.17 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณวัดหนองรี  
ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- - - 4,500,000 - 4,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.18 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองบางพระ บริเวณวัด
ราษฎร์บ ารุงวนาราม ต าบลบางเตย อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - - - 32,000,000 32,000,000 



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

 ๒๑๓ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 4.19 ก่อสร้างเขือ่นป้องกัน
ตลิ่งรมิคลองลาดขวาง บรเิวณวัดลาดขวาง 
ต าบลลาดขวาง  อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

2 5 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - - 23,500,000 - 23,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.20 ก่อสร้างเขือ่นป้องกัน
ตลิ่งรมิคลองสบิเก้าและบึงตาอู๋ บริเวณวัดพุทธ
อุดมวิหารและสถานีอนามยัสิงโตทอง ต าบล 
สิงโตทอง อ าเภอบางน้ าเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - - 27,500,000 - 27,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.21 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองหนึ่ง บริเวณวดั
สุทธาวาส หมู่ที่ 13 ต าบลคลองหลวงแพ่ง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - - - 28,800,000 28,800,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.22 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองสัยัด บริเวณวัดโพนงาม 
หมู่ที่ 4 ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - - - 20,000,000 20,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.23 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าบางปะกง บรเิวณ 
ศาลเจ้า ตุยอวนต๋ง หมู่ที่ 1 ต าบลสาวชะโงก 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 5 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - 15,000,000 - - 15,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.24 ปรับปรุงระบบ
ป้องกันตลิ่งแม่น้ าบางปะกงระหว่างจุด 
J.P.G.3 และ J.P.G.4 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

9,175,000 - - - - 9,175,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.25 ป้องกันตลิ่งแม่น้ า
บางปะกง จ านวน 4 แห่ง จุดที่ 9, จุดที่ 
10, จดุที่ 11, จุดที่ 12 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

11,415,000 - - - - 11,415,000 



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

 ๒๑๔ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 4.26 งานท่อลอด 
คลองบางไผ่ กม. 6+827 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

6,386,000 - - - - 6,386,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.27 งานท่อลอด 
คลองหัวสวน กม. 5+510 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- 7,130,000 - - - 7,130,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.28 งานท่อลอด 
คลองต้นส าโรง กม. 2+800 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- 9,900,000 - - - 9,900,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.29 ระบบป้องกันตลิ่ง
วัดเซนต์ปอล ช่วงที่ 3  

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.30 ป้องกันตลิ่งแม่น้ า
บางปะกง จ านวน 4 แห่ง จุดที่ 14, จุดที่ 
16, จดุที่ 17, จุดที่ 19 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - 30,000,000 - - 30,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.31 ปรับปรุงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งท้ายจุด JGP.4 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - 7,500,000 - - 7,500,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.32 ปรับปรุงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งท้ายจุด JGP.6 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - 5,000,000 - - 5,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.33 ปรับปรุงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งวัดท่าอิฐ 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 20,000,000 - 20,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.34 ระบบป้องกันตลิ่ง
วัดเซนต์ปอล ช่วงที่ 4 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 25,000,000 - 25,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.35 สถานีสูบน้ าคลอง
บางไผ่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
บางปะกง 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 10,000,000 - 10,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.36 ปรับปรุงสถานีสูบ
น้ า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางปะกง 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 15,000,000 - 15,000,000 



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

 ๒๑๕ 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ แหล่ง 

งปม. 
ยทุธศาสตร์

ชาต ิ
หน่วยด้าเนินการ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ. 2561-

2565 
     - กิจกรรมหลัก 4.37 อาคารป้องกันการ
กัดเซาะ บริเวณสถานสีูบน้ า โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาบางปะกง 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 25,000,000 - 25,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.38 ป้องกันตลิ่งแม่น้ า
บางปะกง จ านวน 5 แห่ง จุดที่ 14, จุดที่ 
16, จดุที่ 17, จุดที่ 19 และจุดที่ 20 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 36,000,000 - 36,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.39 ระบบป้องกันตลิ่ง 
4 แห่ง ( จุดที่ 3 / 4, จดุที่ 4/5, จุดที่5/6, 
จุดที่6/7) 

2 5 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - 30,000,000 - 30,000,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.40 ป้องกันตลิ่งฝั่งซ้าย
แม่น้ าบางปะกง จ านวน 7 แห่ง (จุดที่ 
20,22,24,25,36,37,40) 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - - 96,700,000 96,700,000 

     - กิจกรรมหลัก 4.41 ป้องกันตลิ่งแม่น้ า
บางปะกง จ านวน 10 แห่ง (จดุที่ 
23,28,43/1,43/2,34,35,38,42,39,30) 

2 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรกัษาบางปะกง 

- - - - 93,249,000 93,249,000 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด้าเนินการ 

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 
งปม. 

ผลผลิต 
 

หน่วย
ด้าเนินการ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

 

พ.ศ. 2561-
2565 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

- จังหวัด การบริหาร
จัดการ 

ส านักงาน
จังหวัด 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 45,000,000 



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

 ๒๑๖ 

 

 



 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
038-512520 ต่อ 117 email : ccs_plan@hotmail.com 


