แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
(จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำนำ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่ อใช้เป็นกรอบแนวทางการพั ฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเชิงบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
ในการจัดทาแผนพั ฒ นากลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน ในครั้งนี้ ได้ดาเนินการโดยการประชุ ม
หัวหน้าส่วนราชการเพื่ อสร้างความเข้าใจและรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นรวมทั้งปัญ หาและความ
ต้องการของพื้นที่ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดจากทุกภาคส่วน
ในรูป แบบของประชารัฐ ทั้ ง ภาครัฐ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน และประชาชน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคตที่ เกี่ ย วข้ อ ง และจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล
และข้อสังการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันเชิงบูรณาการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ที่ มี ส่ วนร่วมในการจั ดท าแผนพั ฒ นากลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบั บทบทวน
พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นสารัตถะ ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดต่อไป
และหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยทั่วกัน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

สารบัญ
รายละเอียด
คานา
ส่วนที่ 2

ประเด็นการพัฒนา
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
แบบ กจ.1
แผนงานโครงการอย่างย่อย (Project Brief)
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน
โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะ
ในกลุ่มภาคกลางตอนบน
โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ภาคผนวก ก.
รายการตรวจสอบการด้าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ภาคผนวก ข.
สรุปการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาคผนวก ค.
ตารางอธิบายตัวชีวัด
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1. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN เป้าหมายระดับชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป้าหมาย
ระดับภาคที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ จึงนามากาหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 - 2565) ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
“ลุ่มน้าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
ค้าอธิบายวิสัยทัศน์
ลุ่มน้า หมายถึง ลุ่มน้าเจ้าพระยา-ป่าสัก ตลอดจนลาน้าสาขา อัน เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง
ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดี ต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน โดยมีกรุงศรีอยุธยา
เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรี เป็นเมืองลูกหลวงและเป็นราชธานี
แห่งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อ่างทองหรือ
แขวงวิเศษชัยชาญและเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมการ
ผลิต และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้าและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดย
มุง่ สร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา
1 เพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต อาหารปลอดภั ย ยกระดั บ ผู้ ป ระกอบการ SME ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
2. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยา/ป่ า สั ก ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน
อย่างสมดุลและยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

1

ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนา

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

2

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง
สู่การจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เป้าหมาย

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตร

ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป้าหมาย

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร

ยกระดับฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ยกระดับการบริการและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
เศรษฐกิจชุมชน
สร้างรายได้จากการ
ความเจริญ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
พัฒนาการท่องเทียวให้มีคุณภาพและยั่งยืน /ยกระดับการ พัฒนาเมืองศูนย์กลางให้เป็นเมืองน่าอยู่
ท่องเที่ยวสู่นานาชาติเสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี
บริการด้านการท่องเที่ยว
และเดินทางสะดวก

แผนพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
แผนกลุ่มจังหวัดฯ
ประเด็นการพัฒนา

ฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวาง
ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า ระหว่างภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา : .ลุ่มน้าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน.
ตัวชี้วัด : 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE) เพิ่มขึ้น 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึ้น 3. อัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง
เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์
ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตาม
ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่าง
ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
มาตรฐานการท่องเที่ยวเพือ่ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
สมดุลและยั่งยืน
เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึน้

ตัวชีวัด

ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาค
กลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฐานเศรษฐกิจชันน้า
ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การพัฒนานวัตกรรมและ
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

จานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

จานวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและ
การขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/
ป่าสักในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน เพิม่ ขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีฐาน

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
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2. ตัวชีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา กลุ่มจังหวัด
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE) เพิ่มขึ้น
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึ้น
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตัวชีวัด

พ.ศ. 2561

1.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(GROWTH RATE) เพิ่มขึ้น
2.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อ
หัว (GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึ้น
3.อัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์
การกระจายรายได้ (GINI INDEX)
ลดลง

พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 25612565

-0.10

0.50

1

0.47

260,000

265,000

270,000

270,000

7

7

5

6.33

ค้าอธิบายตัวชีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE) เพิ่มขึ้นพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จั ง หวั ด ปี เ ป้ า หมาย เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด ปี ที่ ผ่ า นมา (แหล่ ง ที่ ม า : ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ตารางที่ 2 รายละเอียดข้อมูลของฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
อัตราการขยายตัวทาง
(ล้านบาท)
เศรษฐกิจ (ร้อยละ)
2557
550,600
-6.67
2558
578,254
5.02
2559
576,567
-0.29
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึ้น พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ ย ต่อหั ว ปี เป้ าหมายเพิ่มขึ้น จากมูล ค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ ยต่อหั ว ปีที่ผ่ านมา (แหล่ งที่มา :
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ตารางที่ 2 รายละเอียดข้อมูลของฐานมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว
ปี พ.ศ.
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (บาท)
2558
257,521
2559
258,839
2560
267,162
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

4

3. อัตราการเพิ่มขึ้น ของสั มประสิ ทธิ์การกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง พิจารณาจากอัตรา
การเพิ่มขึ้นของค่า สั มประสิ ทธิ์การกระจายรายได้ของกลุ่มจังหวัดปีเป้าหมายเปรียบเทียบกับสั มประสิ ทธิ์
การกระจายรายได้ปีที่ผ่านมาลดลง (แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยง
และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ตารางที่ 4 รายละเอียดข้อมูลฐานอัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (GINI INDEX)
ปี พ.ศ.
GINI INDEX (คะแนน)
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
2556
0.44
2558
0.40
-9.09
2560
0.43
7.50
3. ประเด็นการพัฒนา
1 เพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต อาหารปลอดภั ย ยกระดั บ ผู้ ป ระกอบการ SME ทั้ ง ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
2. ฟื้ น ฟู แ ละยกระดั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุล
และยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
3.1 วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : ตัวชีวัด : แนวทางการพัฒนา : แผนงาน : ตัวชีวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME
ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/
นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
3. ยกระดั บ สถานประกอบการและผู้ ป ระกอบการ SME กลุ่ ม จั ง หวั ด ด้ ว ยเทคโนโลยี /
นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชีวัด
เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ

2. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

จานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
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แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป
การตลาดสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
2. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
แผนงานและตัวชีวัด
แผนงาน
ตัวชีวัด
1. พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต/ การแปรรูปสินค้า เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
เกษตรและอาหารปลอดภัย
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการ SME จานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาด
ภายในและต่างประเทศ
3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับ
การรับรองมาตรฐานที่กาหนด
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ส่ งเสริ มการตลาดเชิ งรุ กเพื่ อสร้ างการรั บรู้ น าไปสู่
การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ตัวชีวัด
จานวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ร้อยละของผลิ ตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
1. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ร้ อยละของรายได้ จากการท่ องเที่ ยวของกลุ่ มจั งหวั ด
เพิ่มขึ้น
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แนวทางการพัฒนา
1. ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและธุร กิ จ บริก ารให้ ไ ด้ รับ การรั บรองมาตรฐาน
เพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง
แผนงานและตัวชีวัด
แผนงาน
1. พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา

ตัวชีวัด
1. จ านวนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัด
เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้า 1. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
เจ้าพระยา/ป่าสัก
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ มจั งหวั ด
เพิ่มขึ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
2. รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าของลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
1.การบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและการขาดแคลนน้า
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
2.คุณภาพน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน
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แนวทางการพัฒนา
1. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าแบบมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้าอย่างยั่งยืน
แผนงานและตัวชีวัด
แผนงาน
ตัวชีวัด
1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อป้องกันและแก้ไข 1. พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมน้อยลง
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้าลดลง
2. ปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งน้าสาธารณะ
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจาย
สินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน
เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการขยายตัวของเมือง สินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
และชุมชน และระบบโลจิสติกส์
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่ อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับ
โครงข่ายคมนาคมหลักเพื่อลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม
2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
แผนงานและตัวชีวัด
แผนงาน
1. ปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียง ตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง
2. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชีวัด
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่งสถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและ
ขนส่งลดลง
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3.2 เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 “เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ
SME ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0” ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน 2) สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม 3) ยกระดับสถานประกอบการ
และผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
มีเป้าหมายรวม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. สินค้าเกษตร อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้ า งมูลค่า เพิ่มสินค้า
จาหน่ายได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
เกษตร
- พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
- พั ฒ นาระบบนิ เ วศทางน้ าและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน
2. ยกระดับสถานประกอบการและ
1. ส่งเสริ มพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัด
ผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีด
ภาคกลางตอนบน
ความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
- ส่งเสริมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ SME
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 “ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2) พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทาง
การตลาดภายในและต่างประเทศ 3) เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
มีเป้าหมายรวม
เป้าหมาย
1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับ
การรับรองมาตรฐานที่กาหนด
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้นาไปสู่
การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม
1 . พั ฒ น า แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ และศาสนา
- พัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ
ศาสนา
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
2. ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
-พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกแหล่ ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
-ส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุ ม ชนลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยา/ป่าสัก
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 “การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน” ที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในเขตลุ่ม
น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสมดุล
และยั่งยืน 2) รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าของลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้
อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน
มีเป้าหมายรวม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. การบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่า 1. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่ วม
สัก สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน
แล้งอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน - ศึกษา/สารวจแหล่งน้าและพื้นที่รับน้าในชุมชนที่
สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการรองรองการจัดการน้าเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน
- พัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับการจัดการน้าอย่างเป็น
ระบบ
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ ง พัง ทลายริ ม
แม่น้าสายหลัก
2. คุณภาพน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน 1. พั ฒ นาศั ก ยภาพการควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้าด้วยเทคโนโลยี
-เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างเครื อ ข่าย
การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้า
- เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพน้า
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ประเด็ น การพั ฒนาที่ 4 “พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยคมนาคมโลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง มวลชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ด้านเศรษฐกิจ” ที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่ง
และการกระจายสิ น ค้ า ให้ ส ะดวกรวดเร็ ว เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ตามแหล่ ง อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน
มีเป้าหมายรวม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ 1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่ง
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการขยายตัวของเมือง สาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน
และชุมชน และระบบโลจิสติกส์
- เชื่ อ มโยงเส้ น ทางไปสู่ พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนกลุ่ ม
ประเทศลุ่มแม่น้าโขง
- สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิว
การจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยว
และการเกษตร
2. สนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก เชื่อมโยง
การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบสู่ ก ารขนส่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ
- สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรู ป แบบเพื่ อ การเกษตร อุ ต สาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
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ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์

งบประมาณ 80,581,445 บาท
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผูเ้ ลี้ยงแพะแปลงใหญ่
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
งบประมาณ 34,216,700 บาท
3. พัฒนาระบบนิเวศทางน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างยั่งยืน
งบประมาณ 72,473,500 บาท

กิจกรรมหลัก : 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2562
-

2563
250 ราย

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

ตัวชี้วดั
เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ
จานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

2562 – 2565
ร้อยละ 5
900 ราย
ส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์

2565
ร้อยละ 5
350 ราย

13

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
งบประมาณ 20,825,000 บาท

2564
ร้อยละ 5
300 ราย

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
งบประมาณ 732,000 บาท

Project Idea : 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

Value Chain :

เป้าหมาย
1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

ตัวชี้วดั
จานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
งบประมาณ 4,445,600 บาท

กิจกรรมหลัก : 1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ

2563
250 ราย

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

2562
-

2565
350 ราย

2562 – 2565
900 ราย
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1. ส่งเสริมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ SME
งบประมาณ 28,353,000 บาท

ส่งเสริมการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์

2564
300 ราย

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ศึกษาวิจัย/อบรมให้ความรู/้ บริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

ศาสนา
งบประมาณ 756,267,000 บาท

กิจกรรมหลัก : 1. พัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

2562 – 2565
3 แห่ง

เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

2565
1 แห่ง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
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1. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
เทคโนโลยี
งบประมาณ 68,920,000 บาท

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

2564
1 แห่ง

2563
1 แห่ง

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
งบประมาณ 50,000,000 บาท

Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา

พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

-

-

2562
-

พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

1. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แ ละวัฒนธรรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ะภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กาหนด
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและธุร กิจ บริ ก ารได้ รับ การ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ส่ ง เสริ ม การตลาดเชิ ง รุ ก เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้
นาไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ : 1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศ
3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

ท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
งบประมาณ 177,100,000 บาท

กิจกรรมหลัก : 1. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกแหล่ง

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

2565
1 แห่ง

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

2562 – 2565
3 แห่ง
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1. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก
งบประมาณ 108,520,000 บาท

เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

2564
1 แห่ง

2563
1 แห่ง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก

พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

-

-

2562
-

พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

1. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แ ละวัฒนธรรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ะภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กาหนด
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและธุร กิจ บริ ก ารได้ รับ การ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ส่ ง เสริ ม การตลาดเชิ ง รุ ก เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้
นาไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

วัตถุประสงค์ : 1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศ
3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้า

2562

2564
ร้อยละ
5
65
คะแนน

2563
ร้อยละ
5
63
คะแนน

กิจกรรมหลัก :

1. ศึกษา/ส้ารวจแหล่งน้้าและพื้นที่รับน้้าในชุมชนที่
สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับการจัดการน้้าเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน
งบประมาณ – บาท
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67
คะแนน

2562 - 2565
ร้อยละ
5

จัดระบบบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม
อย่างบูรณาการ

67
คะแนน

2565
ร้อยละ
5

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

1. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับการจัดการน้าอย่างเป็น
ระบบ
งบประมาณ 772,798,000 บาท
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้า
สายหลัก
งบประมาณ 505,161,000 บาท

Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน

ป้องกันและแก้ปญ
ั หาน้า้ เสีย

ะภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1.การบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
สามารถป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หาอุ ทกภัยและภัยแล้ง และการขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
2.คุณภาพน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
2. รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าของลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด:

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

2562

กิจกรรมหลัก :

1. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการ
กาจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้า
งบประมาณ 14,500,000 บาท
2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า
งบประมาณ – บาท
3. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพน้า
งบประมาณ – บาท

65
คะแนน

63
คะแนน

67
คะแนน

2565
ร้อยละ
5

67
คะแนน

2562 – 2565
ร้อยละ
5

18

จัดระบบบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

2564
ร้อยละ
5

2563
ร้อยละ
5

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้า
Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยเทคโนโลยี

ป้องกันและแก้ปญ
ั หาน้า้ เสีย

ะภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1.การบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
สามารถป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หาอุ ทกภัยและภัยแล้ง และการขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
2.คุณภาพน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
2. รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าของลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด:

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

2563
ร้อยละ
3.15

พัฒนา และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

2562

กิจกรรมหลัก :

2564
ร้อยละ
3.18

2562 – 2565
ร้อยละ
3.18

19

บริหารพัฒนาความรู้ ความปลอดภัย
และขนส่งสาธารณะ

2565
ร้อยละ
3.20

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

1. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิว
การจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง
ตอนบนและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง เชื่อมสู่พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
งบประมาณ 731,050,000 บาท
2. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิว
การจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง
ตอนบน และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยว
งบประมาณ 1,321,370,000 บาท

Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน

ศึกษาวิจัย/อบรมให้ความรู/้ บริหารงาน

ะภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการขยายตัวของเมือง สิ น ค้ า และการคมนาคมต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม
และชุมชน และระบบโลจิสติกส์
จังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตาม
แหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด:

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

ร้อยละ
3.18

ร้อยละ
3.15

-

พัฒนา และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

2564

2563

2562

กิจกรรมหลัก :

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

1. สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูป เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ 177,380,000 บาท

ร้อยละ
3.20

2565

ร้อยละ
3.18

2562 – 2565

20

บริหารพัฒนาความรู้ ความปลอดภัย
และขนส่งสาธารณะ

Value Chain :
Project Idea : 1. โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

ศึกษาวิจัย/อบรมให้ความรู/้ บริหารงาน

ในกลุ่มจังหวัด พร้อมขยายช่องทางการตลาด การ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการขยายตัวของเมือง สิ น ค้ า และการคมนาคมต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม
และชุมชน และระบบโลจิสติกส์
จังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตาม
แหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด:

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยใช้ Value Chain

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ปศุสตั ว์ และ
อาหารปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้
มาตรฐาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร ปศุสัตว์และอาหาร
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/
นวัตกรรม
3. ยกระดับสถานประกอบการ
และผูป้ ระกอบการ SME กลุ่ม
จังหวัดด้วยเทคโนโลยี/
นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันทาง
การตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

ประเด็นการ
พัฒนา

1. เพิ่ม
ความสามารถใน
การผลิตอาหาร
ปลอดภัย
ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
SME ทั้งภาค
เกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ
4.0

เกษตรกรมีรายได้
จากภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการ SME
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

300
ราย

250
ราย

2564

ร้อยละ 5

2563

2562

พ.ศ.

ร้อยละ 5

พ.ศ.

พ.ศ.

350
ราย

ร้อยละ 5

2565

พ.ศ.

แนวทางการพัฒนา

21

ร้อยละ 5 1. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการ
ผลิต การแปรรูปการตลาดสาหรับสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภั ยที่ ไ ด้
900
มาตรฐาน
ราย
2. ยกระดั บศั กยภาพการแข่ งขั นของ
สถานประกอบการและผู้ ประกอบการ
SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอบสนอง
ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

2561 - 2565

พ.ศ.

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

เกษตรกรมีรายได้
จากภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ
จานวน
ผู้ประกอบการ SME
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สรุปประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนา : “ลุ่มน้าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัยเพื่อเพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ
ให้ได้มาตรฐานทางการตลาด
ภายในและต่างประเทศ
3. เชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว

ประเด็นการ
พัฒนา

2. ฟื้นฟูและ
ยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่ง
อานวยความ
สะดวก ความ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความ
ประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว

2563

2562

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

1 แห่ง

2564

พ.ศ.

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

1 แห่ง

พ.ศ.

พ.ศ.

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

1 แห่ง

2565

พ.ศ.

แนวทางการพัฒนา

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5
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1. ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน
และธุ รกิ จบริ การให้ ได้ รั บการรั บรอง
มาตรฐานเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3. ส่ งเสริ มกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวและ
ร้อยละ 5 การประชาสั มพั นธ์ การท่ องเที่ ยวที่
ทันสมัย
อย่างทั่วถึง

3 แห่ง

2561 - 2565

พ.ศ.

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

3.1 ร้อยละของ
จานวนนักท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น
3.2 ร้อยละของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น

3. ส่งเสริมการตลาด
เชิงรุกเพื่อสร้างการ
รับรู้นาไปสู่การ
เดินทางท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และธุรกิจบริการ
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

1. จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยว
2. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

1. แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมได้รับการ
รับรองมาตรฐานที่
กาหนด

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้าในเขตลุม่ น้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อ
สร้างความสมดุลและยั่งยืน
2. รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบ
นิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางน้าของลุ่มน้าเจ้าพระยา/
ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมและยั่งยืน

ประเด็นการ
พัฒนา

3. การบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้าลุ่มน้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก
ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

1.การบริหารจัดการ
น้าในเขตลุ่มน้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งอย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้าง
ความสมดุลและ
ยั่งยืน
2.คุณภาพน้าในลุม่
น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ร้อยละ
5

2565

พ.ศ.

65คะแนน 67คะแนน

ร้อยละ
5

2564

พ.ศ.

อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ด้ วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทางน้าอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

67
คะแนน

23

ร้อยละ 1. บริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบมีสว่ น
ร่ วมในกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน
5

2561 - 2565

พ.ศ.

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

63
คะแนน

2. ค่าดัชนีคุณภาพ
น้า (WQI) ของ
แม่น้าเจ้าพระยา/ป่า
สัก ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีฐาน

2563

2562

ร้อยละ
5

พ.ศ.

พ.ศ.

1. พื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้า
ท่วมน้อยลง และ
การขาดแคลนน้า
ลดลง เมื่อเทียบกับ
ปีฐาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมและสาธารณูปโภคที่
เหมาะสมในการขนส่งและ
การกระจายสินค้าให้สะดวก
รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตามแหล่ง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอน

ประเด็นการ
พัฒนา

4. พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคม
โลจิสติกส์ขนส่ง
มวลชนเพื่อ
ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ

ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้
เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้นรองรับการ
ขยายตัวของเมือง
และชุมชน และ
ระบบโลจิสติกส์

เป้าหมาย
2563

2562

ร้อยละ
3.15

พ.ศ.

พ.ศ.

ร้อยละ
3.18

2564

พ.ศ.

ร้อยละ
3.20

2565

พ.ศ.

ร้อยละ
3.18

2561 - 2565

พ.ศ.
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1. ส่ งเสริ มการพั ฒนาเส้ นทางและ
รูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
แหล่งผลิตสินค้ากับโครงข่ายคมนาคม
หลักเพื่อลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม
2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการ
คมนาคมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุม่ จังหวัด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

3.3 จัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME
ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรั บ ปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวก ความปลอดภั ยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็ น การพัฒนาที่ 4 พัฒ นาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิส ติกส์ ขนส่งมวลชนเพื่อส่ งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ
จากการกาหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ประเด็นที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) และ
แผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนั้น กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบนจึงได้จัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาล้าดับที่ 1 เป็นประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก ความปลอดภั ย ตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว จากศักยภาพของกลุ่มอันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกันอย่างลงตัวทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาที่
สาคัญของประเทศ ที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่น ถือเป็นจุดเด่นสาคัญของกลุ่มในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็น
ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพุ ท ธศาสนาของประเทศ ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ตั ว เลขนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ของกระทรวงการท่องเที่ยวกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 มีจานวน
34,497.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 จากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งหากมีการดึงศักยภาพของแต่ละจังหวัดมา
เชื่ อ มโยงกั น จะสามารถสร้ า งจุ ด ขายในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบนต่อไป
ประเด็นการพัฒนาล้าดับที่ 2 เป็นประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้า
เจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลุ่ม ที่มีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่า
สั ก แม่ น้ าน้ อ ย ท าให้ ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาน้ าท่ ว มทุ ก ปี แ ละในบางพื้ น ที่ ข องกลุ่ ม ประสบปั ญ หาภั ย แล้ ง
แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้ได้เรียนรู้และเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริห ารจัดการน้าทาให้ประชาชนในกลุ่ม
สามารถดารงชีวิตอยู่กับน้าได้ เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการใช้พื้นที่เป็นในการรับน้าหรือพื้นที่แก้มลิง ใน
ชื่อโครงการ ปล่อยน้าเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการน้าและได้รับรางวัลใน
ระดับประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้งปัญหาภาวะน้าท่วม และภาวะภัยแล้งให้
มีความสมดุลกัน และสนับสนุนภาคการเกษตร ทางกลุ่มจึงเห็นว่าประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
จึงเป็นเรื่องที่สาคัญในลาดับที่ 2

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
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ประเด็นการพัฒนาล้าดับที่ 3 เป็นประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ยกระดับ ผู้ ป ระกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0จากข้อมูล
กระทรวงมหาดไทยพบว่ากลุ่มมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร สูงเป็นอัน ดับ 3 ของประเทศ
มีจานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ ม GAP เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีพื้นที่ชลประทาน
ครอบคลุ ม เป็ น อั น ดั บ 1 ของประเทศด้ ว ยศั ก ยภาพพื้ น ที่ ข องกลุ่ ม ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
เป็ น แหล่ ง ด้ า นเกษตรที่ ส าคั ญ ประกอบการเป็ น แหล่ ง ลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ข้ อ มู ล จาก
กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมทั้ ง หมด แบบปริ ม าณลู ก โซ่ เป็ น อั น ดั บ 1 ของประเทศ แสดงให้ เ ห็ น ความศั ก ยภาพ
ที่สามารถรองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรและด้านอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเด็นการพัฒนาล้าดับที่ 4 เป็นประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์
ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่ม คือ ลุ่มน้าประวัติศาสตร์ ศูนย์กลาง
เศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาด้ า นคมนาคม การขนส่ ง หรื อ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น กลไกส าคั ญ
ในการสนับสนุนทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม ให้มีความสะดวกและลดต้นทุนในการขนส่ง
ด้วยการวางแผนการพัฒนาเชื่อมโยงเส้ นทางทั้งทางบก ทางน้า และทางราง อย่างเป็นระบบ ซึ่งกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนมีศักยภาพในการพัฒนาให้สามารถเป็นศูนย์การการขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
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1. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจานวนนักท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัด

แผนงานที่ 2 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน
ลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ

5

63

5

3.18

65

5

5
5
5

5
5
5

5

1

300

5

พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย

1

250

5

พ.ศ.2563

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกและสนับสนุน
การขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบสูก่ ารขนส่งที่มี
ร้อยละของจานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งลดลง
ประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2562

3.15

ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่นาเจ้
้ าพระยา/ป่าสักในกลุม่
จังหวัดภาคกลางตอนบน ที่เพิ่มขึน้ เมือ่ เทียบกับปีฐาน

พ.ศ. 2561
(5)

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึน้

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ไปสูพ่ ื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุม่
จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนกลุม่ ประเทศลุม่ น้าโขง

แผนงานที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งน้าสาธารณะ

ร้อยละพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมน้อยลงและขาดแคลนน้า
ลดลง

1.จานวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน
3. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจานวนนักท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัด
4. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัด

จานวนผูป้ ระกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน้

เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ

ตัวชีวัดของแผนงาน
(4)

แผนงานที่ 1 พัฒนาและเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และศาสนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แผนงานที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อป้องกัน
ลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ในกลุม่ จังหวัดภาค
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
กลางตอนบน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวก ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต/ การแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัยยกระดับผูป้ ระกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ
SME ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม

แผนงาน
(3)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ลุ่มน้าแห่งประวัตศิ าสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน

5

๓.๒๐

67

5

5
5
5

1

350

5

พ.ศ. 2565

แบบ กจ.1

5

3.20

67

5

5
5
5

3

900

5

พ.ศ. 2561-2565
(6)

ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม.
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
(7)
(8)
(10)
(9)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทังภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต/การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
1. โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
1
2
จังหวัด 6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)
สานักงานเกษตรจังหวัด
1
2
6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัด
1
2
6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
1
2
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมย่อยส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
1
2
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลียงแพะแปลงใหญ่ของกลุม่ จังหวัด
ภาคกลางตอนบน
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสู่ระบบ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
1
2
แปลงใหญ่
6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยส่งเสริมและสร้างระบบมาตรฐานการผลิตแพะให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
1
2
การลดต้นทุนการผลิตแบบแปลงใหญ่
6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยการศึกษาวิจัยด้านการค้าและการตลาดแพะแบบครบวงจร
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
1
2
สระบุรี/อ่างทอง
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการสร้างอานาจการต่อรองการตลาดและการเชือ่ มโยงช่องทาง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
1
2
การตลาดแพะและธุรกิจการค้าแพะแปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและการส่งออก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
1
2
6 จังหวัด
กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาระบบนิเวศทางน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของ
กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบนิเวศทางน้าสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
สานักงานประมงจังหวัด
1
2
6 จังหวัด
กิจกรรมย่อยบริหารนิเทศและประเมินโครงการ
สานักงานประมงจังหวัด
1
2
6 จังหวัด
กิจกรรมหลัก 1.4 เพิ่มศักยภาพกลุม่ วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร
(ข้าวและผัก) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรม กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
1
2
และอ่างทอง
กิจกรรมย่อยพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
1
2
และอ่างทอง

บัญชีรายการชุดโครงการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

4,995,400
1,177,400
2,050,000

1,177,400
2,050,000

550,000

71,923,500

72,473,500

4,995,400

300,000

250,000

40,300,000
40,000,000

31,923,500

32,173,500

10,039,200

3,657,900
3,657,900
5,019,600

5,037,600
5,037,600

5,019,600

13,200,600
13,200,600

34,216,700

20,825,000

732,000

10,004,150

47,086,695

2,281,400

5,019,600

10,000,000

30,298,600

23,490,600

213,824,045
213,824,045
102,138,445

พ.ศ. 2561-2565

2,281,400

5,019,600

24,177,500

366,000
10,000,000

366,000

3,108,000

3,788,150

825,000

3,108,000

11,775,800

5,012,295

7,405,300

7,405,300

8,680,000

96,497,500
96,497,500
51,177,900

พ.ศ. 2565

37,674,700
37,674,700
32,655,100

พ.ศ. 2564

79,651,845
79,651,845
18,305,445

พ.ศ. 2563

งบประมาณด้าเนินการ (11)

ตอนบน

กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

กิจกรรมย่อยเชือ่ มโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ SME ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ SME
กิจกรรมย่อยจัดมหกรรม SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

กิจกรรมย่อยพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME

1. โครงการที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME กลุม่ จังหวัด
ภาคกลางตอนบน
กิจกรรมย่อยจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนปฏิบตั ิการ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม

กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี /นวัตกรรมการแปรรูป

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
6 จังหวัด

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
6 จังหวัด

สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
และอ่างทอง

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

980,000

10,000,000

10,980,000

8,686,500

8,686,500

972,800

972,800

2,500,000
2,500,000

9,659,300

9,659,300

พ.ศ. 2564

13,480,000

13,480,000

1,768,000

พ.ศ. 2563

งบประมาณด้าเนินการ (11)

8,686,500

8,686,500

972,800

972,800

9,659,300

9,659,300

พ.ศ. 2565

17,373,000

980,000

10,000,000

28,353,000

1,945,600

2,500,000

4,445,600

32,798,600

32,798,600

1,768,000

พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)
หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยว สาย อท. 3027
แยก ทล. 334 - บ.อินทประมูล อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อยสร้างบ้านทรงไทยเรือนม. บริเวณวัดไชโยวรวิหาร ตาบลไชโย อาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม (พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
วัดพระพุทธฉาย อาเภอเมือง จังหวัดสระบุร)ี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย
3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน บ้านครัว ระหว่าง กม. 4+295 ถึง กม. 6+500
ตาบลห้วยป่าหวาย อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยเปิดประตูสู่ถนิ่ วีรชนชาวบ้านบางระจัน ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ –
ท่าศาล ระหว่าง กม. 7+100 – กม. 9+200 ระยะทาง 2.10 กิโลเมตร จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401 ตอน
ปากน้า – โรงพยาบาลสรรคบุรี (ช่วงที่ 1) ระหว่าง กม. 127+180 – กม. 143+645 บริเวณร่องกลาง ขาเข้า,
ขาออก กทม. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 580 ต้น

กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ ระหว่าง กม. 30+200 ถึง กม. 31+200 อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานที่ 1 พัฒนาและเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. โครงการที่ 1 พัฒนาและเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา
กิจกรรมย่อยพัฒนาปรับปรุงคลังเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยอนุรักษ์และพัฒนาพระที่นงั่ สุทธาสวรรย์ (เรือนจาเก่า) พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อจัดทาการใช้พื้นที่ของพระนารายณ์
ราชนิเวศน์(สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยรัตนโกสินทร์ แบบจาลอง
กิจกรรมย่อยปรับภูมิทศั น์เส้นทางดอกไม้ 3 ฤดู อ่างซับเหล็ก แหล่งน้าประปา
สมเด็จพระนารายณ์ ตาบลโคกตูม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างป้ายชือ่ และปรับภูมิทศั น์อ่างซับเหล็ก ตาบลโคกตูม อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
2
2
2

1
1
1

2
2

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

ที่ทาการปกครองอาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงอยุธยา

สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดลพบุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดลพบุรี

36,825,000

45,000,000

24,110,000

50,000,000

10,000,000

40,000,000

3,000,000

5,000,000

6,500,000

351,935,000
351,935,000
300,435,000

22,287,000

50,000,000

352,602,000
352,602,000
318,892,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)
พ.ศ. 2563

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและปรับปรุงสิง่ อ้านวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

15,000,000

170,650,000
170,650,000
136,940,000

พ.ศ. 2565

22,287,000

36,825,000

15,000,000

45,000,000

24,110,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

40,000,000

3,000,000

5,000,000

6,500,000

875,187,000
875,187,000
756,267,000

พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันใน

กิจกรรมย่อยงานขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183
ตอนคลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+800 ปริมาณงาน 1.700 กม. ตาบลมะขามเฒ่า
อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยก
ที่ดิน กม.37+600 - กม. 38+000
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401 ตอน
ปากน้า - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.127+180 - กม.143+645 บริเวณร่องกลาง ขาเข้า, ขาออก กทม.
(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 250 ต้น ตาบลวังไก่เถือ่ น อาเภอหันคา, ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท

2

2

1

1

2

2

1

1

กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจรจาก2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน
อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 2)ระหว่าง กม.31+200 – กม.32+200 ตาบลพุทธเลา อาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนบูรณาการภาค ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ - ท่าศาล
ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+500 ชุมชนหนองรี , ชุมชนหนองกระทุ่ม ตาบลโพทะเล อาเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี , ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยจัดทารูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวง พระนครศรีอยุธยา สู่ ราชธานีและ
วัดสาคัญเมืองลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนบูรณาการภาค ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย - ทางแยกวัด
สว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่างกม.85+720 - กม.87+920 ชุมชนบ้านหัวป่า ตาบลโรงช้าง อาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี

ระดับนานาชาติ

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทาง สาย อย 5035แยกสายทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา –
บ้านปะขาว อาเภอบางบาล,พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 11.210 กิโลเมตร

1

กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0402
โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม. 146+630 - กม. 159+000
บริเวณร่องกลางขาเข้า, ขาออก กทม. (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 610 ต้น (ช่วงที่ 2)

2

2

1

1

2

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยงานขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจรทาง
หลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขือ่ นเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.9+720 กม.11+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.280 กม.)

กิจกรรมย่อยปรับปรุงจุดเสี่ยงทางเข้าวัดอัมพวัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย
- สิงห์บรุ ี ที่กม. 78+100 , กม.78+500 (จุดกลับรถวัดอัมพวัน)
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง อ่างทอง สิงห์บรุ ี
ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างกม.81+290 – กม.82+200 จังหวัด
สิงห์บรุ ี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา/อ่างทอง

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

25,000,000

25,000,000

25,000,000

5,000,000

พ.ศ. 2563

50,000,000

11,105,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

5,500,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

75,000,000

46,940,000

พ.ศ. 2565

50,000,000

11,105,000

50,000,000

50,000,000

75,000,000

50,000,000

10,000,000

5,500,000

46,940,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

5,000,000

พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมย่อยยกระดับศูนย์ OTOP OUTLET ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมย่อย Bike Rally "ปั่นสองน่องท่องประวัติศาสตร์ ตามรอยเส้นทางเดินทัพสมเด็จ

แผนงานที่ 2 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชมุ ชนลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
1. โครงการที่ 1 ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชมุ ชนลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาและปรับปรุงสิง่ อ้านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยววิถีชมุ ชนลุม่
น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
กิจกรรมย่อยขุดลอกและปรับภูมิทศั น์ โบราณสถานคลองเรือก ซอยราชมนู
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม “สนุกสุขใจ…
ไหว้พระชมวัง ลุ่มน้าเจ้าพระยาป่าสัก ”
กิจกรรมย่อยส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนค่าจ้างเหมาออกแบบ
และผลิตสื่อวีดีทศั น์ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๖ จังหวัด และเผยแพร่
ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน์ สนามบิน รถไฟฟ้าและป้ายบิลบอร์ด

กิจกรรมย่อยส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย
ตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก ท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยสงเสริมกิจกรรมเชือ่ มโยงเสนทางการทองเที่ยว
- กิจกรรมแรลลี่จักรยานเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด จานวน 7 เส้นทาง
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เชือ่ มโยงการท่องเที่ยวเมืองหลัก

พระนเรศวร"

กิจกรรมหลัก 1.3 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนด้วยเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

กิจกรรมย่อยวิถีไทย วิถีถนิ่ นวัตวิถี ลุ่มแม่น้าน้อย สู่เจ้าพระยา - ป่าสัก

กิจกรรมย่อยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้าเจ้าพระยาป่าสัก
- การสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน,โฮมสเตย์
- การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววิถีชาวนาที่เป็นแบบอย่าง

ครบวงจร

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็กแหล่งน้าประปาสมเด็จพระ
นารายณ์ (ระยะที่ 2) อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมหลัก 1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน
กิจกรรมย่อยพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนก้าวทันยุค 4.0

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

1

2

2

1

2

1
2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1
1

2

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

สานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสิงห์บรุ ี

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชัยนาท

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา/สิงห์บรุ ี

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

32,100,000

75,000,000
10,000,000

67,100,000
67,100,000

2,700,000

1,000,000

15,010,000

18,710,000

15,000,000

15,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2564

116,520,000
116,520,000

4,000,000

3,000,000

1,000,000

4,500,000

6,000,000

13,000,000

31,500,000

5,000,000

14,000,000

1,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2563

งบประมาณด้าเนินการ (11)

70,000,000

102,000,000
102,000,000

2,700,000

1,000,000

15,010,000

18,710,000

15,000,000

15,000,000

พ.ศ. 2565

10,000,000

177,100,000

285,620,000
285,620,000

4,000,000

8,400,000

1,000,000

4,500,000

6,000,000

2,000,000

43,020,000

68,920,000

30,000,000

5,000,000

14,000,000

1,000,000

50,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมย่อยก่อสร้างกาแพงกันดินรอบอาคารพิพิธภัณฑ์บา้ นเรือนไทย (ระยะ 2)

กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งโบราณสถานบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 3285
ตอนอินทร์บรุ ี - หนองสุ่ม ระหว่างกม.3+795 - กม.5+200 ชุมชนบ้านการ้อง ตาบลห้วยชัน อาเภออินทร์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋ - ท่าศาล ตอน 1
ระหว่างกม.19+380 - กม.20+180 ชุมชนแยกทองเลื่อน ตาบลบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชาวนาในลุ่มน้าเจ้าพระยาป่าสัก
- จัดทาสิ่งอานวยความสะดวก (ป้ายบอกทาง,ทางเข้าแหล่ง)
กิจกรรมย่อยก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้าประปา
สมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ 1)
กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3303 ตอนบางระจัน - โพทะเล
ระหว่างกม.3+845 - กม.4+645 ชุมชนบ้านจ่า ตาบลบ้านจ่า อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอนดงมะขามเทศ - บางระจัน
ระหว่างกม.2+935 - กม.3+735 ชุมชนวัดยวด ตาบลบางกระบือ อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี , ตาบล
ต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยจัดทาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วถิ ีชาวนา

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

2
2

1
1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอ่างทอง

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี
แขวงทางหลวง
ชนบทลพบุรี

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

30,000,000

5,000,000

30,000,000

พ.ศ. 2563

4,100,000

8,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

30,000,000

20,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2565

4,100,000

8,000,000

30,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

30,000,000

5,000,000

30,000,000

พ.ศ. 2561-2565

กลาง

จังหวัดสิงห์บรุ ี

จังหวัดสิงห์บรุ ี

จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยมหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดินวัฒนธรรมท้องถิน่ ภาค

กิจกรรมย่อยสราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา - ป่าสัก

กิจกรรมย่อยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

กิจกรรมย่อยเชือ่ มโยงเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาทพ่อ

กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา ด้วย Land Mark

กิจกรรมย่อยการท่องเที่ยว fam trip,Blogger ท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อยแรลลี่จักรยานเชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 7 เส้นทาง

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชือ่ มโยงชาติพันธุ์

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมน้าเจ้าพระยา "ตลาดน้าป่าโมกข์"

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมแม่น้าน้อยตามรอยเสด็จประพาสต้น

กิจกรรมย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี 2563

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เตาเผาแม่น้าน้อย อาเภอบางระจัน

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ลาแม่ลา อาเภอบางระจัน

กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชมุ ชนลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง ตาบลห้วยชัน อาเภออินทร์บรุ ี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสิงห์บรุ ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ที่ทาการปกครองอาเภอ
วิเศษชัยชาญ
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสระบุรี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสระบุรี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสระบุร/ี อ่างทอง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสระบุรี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสระบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชัยนาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

2,000,000

5,000,000

2,000,000

4,000,000

10,000,000

4,400,000

5,120,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

41,520,000

พ.ศ. 2563

5,000,000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

3,500,000

4,500,000

10,000,000

2,000,000

35,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

5,000,000

3,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000

3,500,000

4,500,000

2,000,000

32,000,000

พ.ศ. 2565

10,000,000

6,000,000

10,000,000

6,000,000

10,000,000

4,000,000

11,000,000

9,000,000

20,000,000

4,000,000

4,400,000

5,120,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

108,520,000

พ.ศ. 2561-2565

จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยริมถนนพหลโยธิน

กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองคุง้ ไอ้ม่อง ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

1

1

5

5

ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม.
ชาติ
(7)
(8)
(9)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ในกลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนบน
1. โครงการที่ 1 เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
แบบยัง่ ยืน
กิจกรรมหลัก 1.1 ศึกษา/ส้ารวจแหล่งน้าและพืนที่รับน้าในชุมชนที่สามารถใช้เป็นพืนที่ใน
การรองรับการจัดการน้าเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน
กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับการจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมย่อยปรับปรุงระบบส่งน้าฝายวังตะเข้ ระยะ 3 ตาบลบ่อแร่ อาเภอวัดสิงห์
1
5
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้า 3 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ
1
5
ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยขุดลอกแก้มลิงดงสวนหลวง พร้อมอาคารประกอบ หมูท่ ี่ 12 บ้านโคกสว่าง
1
5
ตาบลวังตะเคียน อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยปรับปรุงอาคารบังคับน้าลาแม่ลาฝั่งซ้าย ตาบลบางกระบือ
1
5
อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าบึงพักทัน ตาบลพักทัน อาเภอบางระจัน
1
5
จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าหนองสาหร่าย ตาบลจักรสีห์
1
5
อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้า 2 ขวา-1ซ้าย-1ขวา และอาคารประกอบ
1
5
(ระยะที่ 3) ตาบลโพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศาลา 2 พร้อมระบบส่งน้าตาบลท่าคล้อ
1
5
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าหนองรู ตาบลคชสิทธิ์ อาเภอหนองแค จังหวัด
1
5
สระบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้า 1 ซ้าย – 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 3) ตาบล
1
5
บางขุด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองถ้าเข้ ตาบลวังไก่เถือ่ น อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
1
5

บัญชีรายการชุดโครงการ

10,000,000

45,000,000

โครงการชลประทานสระบุรี

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
คลองเพรียวเสาไห้
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ

18,000,000

772,798,000

6,000,000
6,000,000

28,598,000

25,000,000
25,000,000

28,598,000

10,000,000

35,000,000

45,000,000

18,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

15,000,000

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ชัณสูตร

20,000,000

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

30,000,000

401,298,000

1,277,959,000

25,000,000

185,000,000

186,500,000

646,071,000

1,277,959,000

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

272,388,000

359,500,000

646,071,000

พ.ศ. 2561-2565

25,000,000

272,388,000

359,500,000

พ.ศ. 2565

25,000,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

15,200,000

พ.ศ. 2562

15,200,000

พ.ศ. 2561

โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทานที่ 12
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ
โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทานที่ 12

หน่วยด้าเนินการ
(10)

งบประมาณด้าเนินการ (11)

กิจกรรมย่อยขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้าพิบลู สงคราม ตาบลเขาพระงาม
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยฝายห้วยใหญ่ 2 ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองระบาย 1 ขวา - 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ตาบลดงคอน
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าหนองสาหร่าย ม. 3 ตาบลหัวป่า
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า หมูท่ ี่ 13 ตาบลโพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายหินลาดพร้อมอาคารประกอบ ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเพิ่มความจุอาคารระบายน้าล้น เพื่อเพิ่มความจุอ่างซับเหล็ก
ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างอาคารระบายน้าล้นอ่างเก็บน้าบ้านเพนียด ตาบลเพนียด
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยส้ม ตาบลโคกตูม
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าและระบายน้าพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด
ตาบลเขาสามยอด อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรัปปรุงระบายน้าอ่างเก็บน้าห้วยซับเหล็ก ตาบลโคกตูม อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงอ่างเก็บน้าหนองโสน ตาบลเพนียด อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยขุดลอกอ่างเก็บน้าเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ หมูท่ ี่ 5 ตาบลชัยนารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้า 4 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ ตาบลดงคอน
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้า 3 ซ้าย - 1 ขวา บรมธาตุ ตาบลดงคอน
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าหนองห้วยไซร จานวน 1 แห่ง ตาบลพักทัน
อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยงานก่อสร้างอาคารบังคับน้าห้วยสามัคคี จานวน 2 แห่ง ตาบลแม่ลา
อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยงานอาคารบังคับน้าปลายคลองพระนอนจักรสีห์ จานวน 1 แห่ง
ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองระบาย 2 ซ้าย สุพรรณ 2 ตาบลดงคอน อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท
กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองวังไก่เถือ่ น ตาบลวังไก่เถือ่ น อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

5
5
5

1
1
1

5

5

1

1

5

1

5

5

1

1

5

5

1

1

5

1

5

5

1

1

5

1

5

5

1

1

5

1

5

5

1

1

5

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

โครงการชลประทานสิงห์บรุ ี

โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ป่าสักชลสิทธิ์
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
บรมธาตุ

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

25,000,000

2,000,000

2,900,000

5,000,000

1,400,000

5,000,000

25,000,000

25,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2563

50,000,000

32,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

35,000,000

8,000,000

38,000,000

12,000,000

12,000,000

4,000,000

8,000,000

5,000,000

5,000,000

พ.ศ. 2565

35,000,000

8,000,000

38,000,000

12,000,000

12,000,000

4,000,000

8,000,000

50,000,000

32,000,000

25,000,000

2,000,000

2,900,000

5,000,000

1,400,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

25,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2561-2565

1

1

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณหน้าวัดตะกู ตาบล
บางหลวง อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

5

5

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าป่าสักบริเวณหมูท่ ี่ 3 ตาบลวังแดง
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

1

1

5

1

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล หมูท่ ี่ 2 ตาบลสะพานไทย
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

1

5

5

1

1

5

1

5

5

1

1

5

1

5

5

1

1

5

1

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสิงห์บรุ ี
สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสิงห์บรุ ี

17,000,000

17,000,000

32,000,000

30,000,000

87,388,000
30,000,000

20,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2564

244,773,000

18,000,000

6,700,000

30,000,000

50,000,000
10,000,000

พ.ศ. 2565

12,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

173,000,000

พ.ศ. 2563

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสิงห์บรุ ี

พ.ศ. 2562

30,000,000

พ.ศ. 2561

งบประมาณด้าเนินการ (11)

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสิงห์บรุ ี

โครงการชลประทานอ่างทอง

โครงการชลประทานอ่างทอง

โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทานที่ 12
โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทานที่ 12

โครงการชลประทานชัยนาท

โครงการชลประทานชัยนาท

โครงการชลประทานสระบุรี

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
หน่วยด้าเนินการ
ชาติ
(8)
(10)
(9)
1
5
โครงการชลประทานอ่างทอง
1
5
โครงการชลประทานอ่างทอง

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ี่ 5 ตาบลบางมัญ
อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณหมูท่ ี่ 3 ตาบลโรงช้าง
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงระบบป้องกันน้าท่วม พื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 5)
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมย่อยปรับปรุงคันหนองเจ็ดเส้น ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองตรีณรงค์ ตาบลตรีณรงค์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อมปรับปรุงระบบส่งน้าบ้านไร่ (คลองส่งน้าพื้นที่แปลงใหญ่) ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อยขุดลอกคลองสาหร่ายพร้อมเสริมคัน ตาบลวังตะเคียน อาเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้าบ้านอูต่ ะเภา ตาบลอูต่ ะเภา อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยขุดลอกห้วยขุนแก้ว พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ระยะ 2 หมูท่ ี่ 1 ตาบลกุด
จอก อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยก่อสร้างอาคารบังคับน้า หมูท่ ี่ 5 บ้านสานักจั่น ตาบลบ่อแร่ อาเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมหลัก 1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขือ่ นป้องกันตลิง่ พังทลายริมแม่น้าสายหลัก
กิจกรรมย่อยงานอาคารป้องกันตลิ่งวัดสามโก้ ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อยงานอาคารป้องกันตลิ่ง ประตูระบายน้าวัดโพธิ์ปล้า ตาบลท่าช้าง
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ตาบลประศุก หมูท่ ี่ 6,7
อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา หมูท่ ี่ 2 บ้านมอญ และหมูท่ ี่ 1
บ้านชีปะขาว ตาบลพระงาม อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ระยะที่ 2

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

12,000,000

17,000,000

17,000,000

32,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

505,161,000
30,000,000

18,000,000

20,000,000

20,000,000

6,700,000

30,000,000

50,000,000
10,000,000

พ.ศ. 2561-2565

5
5

1
1

5

5

1

กิจกรรมย่อยก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนพร้อมประตูน้า ตาบลบางเลน
อาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

1

1

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง หมูท่ ี่ 3 ตาบลท่าหลวง
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

5

1

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันการเซาะของตลิ่ง หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

5

1

1

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณวัดโคกหิรัญ
ตาบลบางชะนี อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมย่อยเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าป่าสักและปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณหน้าวัดสะตือ
หมูท่ ี่ 4 ตาบลตะกุด อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อยก่อสร้างคันป้องกันน้าท่วม บริเวณหน้าวัดตาลเจ็ดช่อ หมูท่ ี่ 1 ตาบลตลาดกรวด
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 150 เมตร
กิจกรรมย่อยก่อสร้างคันป้องกันน้าท่วม หมูท่ ี่ 4 ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ความยาว 150 เมตร
กิจกรรมย่อยก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งริมแม่น้าลพบุรีทา้ ยปลายประตูแม่น้าลพบุรี

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมูท่ ี่ 2 - 4 ตาบลบางหลวง
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสระบุรี
สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลพบุรี

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

29,000,000

18,000,000

พ.ศ. 2563

37,388,000

20,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

20,000,000

40,773,000

50,000,000

20,000,000

12,000,000

พ.ศ. 2565

20,000,000

40,773,000

37,388,000

29,000,000

50,000,000

20,000,000

20,000,000

12,000,000

18,000,000

พ.ศ. 2561-2565

2
2
2
2

1
1
1

2

2

1

1

กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย
3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน – บ้านครัว ระหว่าง กม. 14+590 ถึง กม. 15+400 ตาบลหนอง
บัว อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางการค้ากลุ่มภาคกลาง ทางหลวงหมายเลข 3030
ตอนดงมะขามเทศ – บางระจัน ระหว่างกม.2+935 – กม.4+935
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางเชือ่ มโยงทางหลวงอาเซียนและรถไฟความเร็วสูง
ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนบางงา บ้านหมี่ ระหว่าง กม.2+730 – กม.3+730
กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 บ้านอุทยั (ตอนที่ 1) อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 –
บ้านอุทยั (ตอนที่ 2) อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

2

2

1

1

5

5

1

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลย
3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย – เขาเพิ่ม ระหว่าง กม. 24+000 ถึง กม. 26+219 ตาบลชะอม
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย
3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน – บ้านครัว ระหว่าง กม. 10+810 ถึง กม. 11+800
ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านหมอ ตาบลห้วยป่าหวาย อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยจัดหารถขุดไฮโดรลิค (แขนยาว) พร้อมเรือโป๊ะเพื่อกาจัดวัชพืชและผักตบชวา
กิจกรรมหลัก 1.2 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้า
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสูพ่ ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
และกลุม่ จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนกลุม่ ประเทศลุม่ น้าโขง
1. โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุม่
ภาคกลางตอนบน
กิจกรรมหลัก 1.1 เชือ่ มโยงเส้นทางไปสูพ่ ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และ
กลุม่ จังหวัดใกล้เคียงตลอดจนกลุม่ ประเทศลุม่ น้าโขง
กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย
3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย – เขาเพิ่ม ระหว่าง กม. 12+890 ถึง กม. 15+030
ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แผนงานที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งน้าสาธารณะ
1. โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก 1.1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการก้าจัดผักตบชวา
และวัชพืชทางน้า
กิจกรรมย่อยเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาและขยะอินทรีย์

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา
แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี

โครงการชลประทานอ่างทอง

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

14,500,000

-

-

45,000,000

50,000,000

20,000,000

20,000,000

50,000,000

204,000,000

40,000,000

25,000,000

50,000,000

50,000,000

477,050,000

40,000,000

45,000,000

25,000,000

50,000,000

20,000,000

50,000,000

20,000,000

50,000,000

731,050,000

2,052,420,000
120,000,000

333,082,000

1,599,338,000

2,052,420,000
120,000,000

333,082,000

6,000,000

14,500,000

14,500,000
14,500,000

พ.ศ. 2561-2565

8,500,000

1,599,338,000

พ.ศ. 2565

8,500,000

6,000,000

-

พ.ศ. 2564

14,500,000
14,500,000

พ.ศ. 2563

งบประมาณด้าเนินการ (11)

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1

กิจกรรมย่อยงานขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311
ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.66+100 - กม.67 + 900 ระยะทาง 1.800 กม. ตาบล
สรรพยา อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2

1

1

2

1

กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่าง
อารมณ์ ตอน 2 ระหว่างกม.74+300 - กม.75+100 ชุมชนวัดชีปะขาว ตาบลพระงาม อาเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บรุ ี

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย - วัด
กระดังงา , วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่างกม.39+195 - กม.40+195 ชุมชนบ้านสมัคร ตาบลบางกระบือ
อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี , ตาบลทับยา อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 –
บ้านอุทยั (ตอนที่ 3) อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete
แยก บ.ลาทองหลาง - บ.ซับขอน ตาบลหนองย่างเสือ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete
แยก ทล. 2247 – บ.ลาพญากลาง ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete
บ้านโป่งไทร – บ้านโป่งสนวน ตาบลลาสมพุง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและขนส่ง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete
บ้านหินดาด - เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายไหล่ทางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.2007 แยก
ทล.21 - บ้านหินซ้อน ตาบลชอนน้อย, ตาบลหินซ้อน อาเภอพัฒนานิคม, อาเภอแก่งคอย จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ลบ.4182 แยก
ทล.2219 - บ้านตะคร้อ ตาบลโคกเจริญ อาเภอโคกเจริญ, ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายซอย 27 สาย 3 ซ้าย - ทช.ลบ.5130
ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายวัดใหม่โพธิ์ทอง - ทช.ลบ.2007 ตาบลชอนน้อย
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยาง สาย หมูท่ ี่ 8 บ้านเขาใหญ่ - วัดเขาใหญ่สามัคคี ตาบล
หัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอย 20 แยก ทล.3334 - ทล.3017
ตาบลชอนน้อย, ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจรและขยายความกว้างช่องจราจรและไหล่ทางสาย สบ.1059
แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านธาตุ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphaltic Concrete สาย สบ.4025 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3302 - บ้านบ่อวงครุ อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชือ่ มโยงการท่องเที่ยวระหว่างสิงห์บรุ ี ทางหลวง
หมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่างกม.47+550 - กม.49+550 ชุมชนบ้านสวนหลวง ตาบล
อินทร์บรุ ี อาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

8,000,000

20,000,000

16,000,000

25,000,000

พ.ศ. 2563

50,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

20,000,000

25,000,000

50,000,000

9,900,000

9,000,000

8,000,000

9,900,000

30,000,000

20,000,000

22,000,000

22,000,000

31,250,000

พ.ศ. 2565

50,000,000

20,000,000

25,000,000

50,000,000

8,000,000

20,000,000

9,900,000

9,000,000

8,000,000

9,900,000

16,000,000

30,000,000

20,000,000

22,000,000

22,000,000

25,000,000

31,250,000

พ.ศ. 2561-2565

1

1

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 205 ตอนควบคุม 0102 ตอนดงพลับ – ม่วงค่อม ระหว่าง กม.44+510 - กม.45+615 ตาบลห้วย
หิน อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2

2

2

1

2

1
2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.5+130 - กม.
7+265 ตาบลนายาว อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ ตาบลนิคมสร้างตนเอง
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง –
ปากดง ที่กม.17+000 – กม.21+000 ระยะทาง 5.00 กม
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอนมหานาม –
บ้านเบิก ที่กม.15+900 – กม.17+436 ระยะทาง 1.536 กม.

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งโบราณสถานบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 3285
ตอนอินทร์บรุ ี – หนองสุ่ม ระหว่างกม.3+795 – กม.5+200
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชือ่ มโยงการท่องเที่ยวระหว่างสิงห์บรุ ี ชัยนาท
ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนวัดกระดังงา – บ้านม้า ระหว่างกม.47+550 – กม.49+550
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางจราจรถนน สห. 4014 แยก ทล. 3033 - บ.สวนมะม่วง กม.
ที่ 2+650-กม.ที่ 5+500 ระยะทาง 2.85 กม. ตาบลบ้านแป้ง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับรถไฟทางคูส่ าย สบ.3057 แยก ทล. 311 - บ.
หนองโดน ตาบลบ้านกลับ อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับรถไฟทางคูส่ าย สบ.4047 แยก ทล.3016 - บ.
ท่าลาน ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมหลัก 1.2 สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิวการจราจร
เชือ่ มโยงจังหวัดภายในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุม่ จังหวัดใกล้เคียงเชือ่ มสูแ่ หล่งท่องเที่ยวและ
การเกษตร

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

129,082,000

พ.ศ. 2563

70,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

25,000,000

45,000,000

35,000,000

50,000,000

29,070,000

50,000,000

30,000,000

1,122,288,000

30,000,000

25,000,000

พ.ศ. 2565

25,000,000

45,000,000

35,000,000

50,000,000

29,070,000

50,000,000

30,000,000

1,321,370,000

30,000,000

25,000,000

พ.ศ. 2561-2565

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลย 21 ตอนควบคุม 0200
ตอน สะพานพุแค – แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.17+830 - กม.20+727 ตาบลช่องสาริกา ,
ตาบลดีลัง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.16+190 - กม.
19+327 ตาบลโคกตูม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.25+388 - กม.
26+400 ตาบลดีลัง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102
ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วงระหว่าง กม.29+813 - กม.32+900 ตาบลพัฒนานิคม
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102
ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.32+900 - กม.36+000 ตาบลพัฒนานิคม
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102
ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.37+110 - กม.43+175 ตาบลพัฒนานิคม
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.49+225 กม.51+659 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 1 ตอนควบคุม 0505 ตอน หนองม่วง – ลาพยนต์ ระหว่าง กม.200+400 – กม.201+650 ตาบล
หนองแขม อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200
ตอน สะพานพุแค – แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.11+084 - กม.12+915 ตาบลช่องสาริกา
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 1 ตอนควบคุม 0505 ตอน หนองม่วง – ลาพยนต์ ระหว่างกม.216+200 – กม.217+200
( แยกวงษ์สว่าง ) ตาบลบ่อทอง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301
ตอน จันเสน – ท่าแค ระหว่าง กม.56+339 – กม.59+725 ตาบลโคกกะเทียม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

20,000,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

35,000,000

50,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

50,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

32,000,000

พ.ศ. 2565

35,000,000

50,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

20,000,000

50,000,000

45,000,000

25,000,000

25,000,000

32,000,000

พ.ศ. 2561-2565

2
2

1

2

2

1

1

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่อมสร้างผิวทาง
Asphaltic concrete แยกทางหลวงหมายเลข 2089 – บ.ดงน้าฉ่า ตาบลคาพราน อาเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางและเส้นทางจักรยาน สายรอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
เขาเอราวัณ ตาบลช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจรทางหลวง
หมายเลข 3211 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตีย้ ระหว่าง กม.12+050 - กม.13+100
ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.050 กม.)

1

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่อมสร้างผิวทาง
Asphaltic concrete แยกทางหลวงหมายเลข 3222-ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายวังน้าขาว - บ่อลึก – ร่มโพธิ์
หมูท่ ี่ 3, 6, 11 ตาบลวังตะเคียน อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่อมสร้างผิวทาง
Asphaltic concrete บ.ชะอม-บ.บึงไม้ ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่อมสร้างผิวทาง
Asphaltic concrete แยกทางหลวงหมายเลข 2 น้าตกเจ็ดคต ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชือ่ มต่ออุทยาน
สวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น-ทับน้า ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแก - หนองโสน
หมูท่ ี่ 7 ตาบลวังหมัน อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเดิน่ - เขาดิน
หมูท่ ี่ 13,7,5,1 ตาบลวังตะเคียน อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลอง 1 ขวา
ละหาน หมูท่ ี่ 9,11 ตาบลนางลือ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางสายคันคลองส่งน้าชลประทานบ้านเหล็ก และคันคลอง
ส่งน้าชลประทานบ้านเหล็ก (1 ซ้าย) หมูท่ ี่ 8 ถึง หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าฉนวน อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลย
3056 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 32 – อาเภออุทยั – อาเภอภาชี ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 1+000
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4018 แยก
ทล.2282 - บ.โปร่งสวอง ตาบลห้วยขุนราม,ตาบลซับจาปา อาเภอพัฒนานิคม,อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แขวงทางหลวงชัยนาท

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

ที่ทาการปกครองอาเภอ
หนองมะโมง

ที่ทาการปกครองอาเภอ
มโนรมย์

ที่ทาการปกครองอาเภอ
หนองมะโมง
ที่ทาการปกครองอาเภอ
เมืองชัยนาท

ที่ทาการปกครองอาเภอวัดสิงห์

โครงการชลประทานอ่างทอง

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

28,474,000

20,608,000

45,000,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

30,000,000

13,000,000

16,000,000

25,000,000

22,000,000

30,000,000

21,620,000

15,630,000

15,968,000

50,000,000

25,000,000

พ.ศ. 2565

30,000,000

13,000,000

16,000,000

25,000,000

22,000,000

30,000,000

21,620,000

15,630,000

15,968,000

28,474,000

20,608,000

45,000,000

50,000,000

25,000,000

พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนลาดตาล - วิเศษชัย
ชาญ ระหว่าง กม. 17+300 - กม. 25+300
กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนอ่างทอง -เจ้าปลุก
ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 3+500

กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4003 แยก ทล.3027 - วัด
พรหมมาสตร์ ตาบลพรหมมาสตร์, โพธิ์เก้าต้น, โพธิ์ตรุ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ลบ.3063 แยก ทล.366 - บ้านโพธิ์ผี
ให้ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอรกรีต สาย ลบ.5006 เชือ่ มถนนเทศบาลตาบล
ท่าวุ้ง - บ้านหนองปลาดุก ตาบลท่าวุ้ง,บางลี่ อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4132 แยกทล.3196 - บ้านโพ
ตลาดแก้ว ตาบลโคกกะเทียม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4128 แยกทล.3196 - บ้านบางลี่
ตาบลโคกกะเทียม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4053 แยก ทล.3196 - บ้าน
หนองระแหง ตาบลหนองเต่า อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจรจาก2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน
ห้วยบง-ท่าลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+100 - กม.6+800 ตาบลงิ้วงาม อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 5 ตาบลธรรมามูล
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนชัณสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง
กม.47+300 - กม. 47+900 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ลบ.4021 แยก ทล. 3196 -บ้านอ้อย
ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนชัณสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง
กม.47+300 - กม.47+900 ระยะทาง0.6 กิโลเมตร ชุมชนตลาดท่าช้าง ตาบลถอนสมอ อาเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บรุ ี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

2
2

1
1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

แขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

15,000,000

พ.ศ. 2563

50,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

50,000,000

75,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

5,000,000

15,000,000

15,000,000

17,000,000

พ.ศ. 2565

50,000,000

75,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

15,000,000

5,000,000

15,000,000

15,000,000

20,000,000

15,000,000

17,000,000

พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมย่อยติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือ
บริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.3021 แยก ทล.362 - บ.หนองปลากระดี่ ตาบลหนองปลากระดี่ อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 3263
(สะพานวัดกษัตราธิราช) ตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 356
ตาบลเกาะเรียน อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33
ตาบลนครหลวง อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยงานจัดทาระบบป้ายให้ข้อมูลและกล้องตรวจสอบความผิดปกติบนเส้นทาง
อาเภออุทยั อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยติดตัง้ ป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว เชือ่ มโยง 7 อาเภอของจังหวัดอ่างทอง และ
ปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทาง(ปรับปรุงภูมิทศั น์) เพื่อเป็นจุดบริการข้อมูล เป็นแห่งๆ
กิจกรรมย่อยงานปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณแยกท่าวุ้ง ตาบลบางคู้ อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ที่ กม.15+898
กิจกรรมย่อยติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือ
บริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.4005 แยก ทล.2247 - บ.วังม่วง ตาบลซับสนุน่ , วังม่วง อาเภอมวกเหล็ก, วังม่วง
จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309
(สะพานปรีด-ี ธารงค์) ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309
(สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง HI MAST ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง –
อ่างทอง ที่ กม.27+200 – กม.30+900 ระยะทาง 3.700 กม.
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 347
(สะพานทุ่งมะขามหย่อง) ตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 347
(สะพานเกาะเกิด) ตาบลเกาะเกิด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อยงานติดตัง้ อุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309
(สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลัก 1.1 สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิง่ อ้านวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน และเชือ่ มโยงกลุม่ จังหวัด

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิง่ อ้านวยความสะดวกและสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสูก่ ารขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ
1. โครงการที่ 1 สนับสนุน/ปรับปรุงสิง่ อ้านวยความสะดวก เชือ่ มโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สูก่ ารขนส่งที่มปี ระสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

แขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอ่างทอง

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

3,740,000

10,440,000

3,740,000

3,070,000

3,740,000

7,530,000

10,000,000

19,900,000

17,990,000

47,890,000

47,890,000

32,260,000
32,260,000

47,890,000

พ.ศ. 2564

32,260,000

พ.ศ. 2563

งบประมาณด้าเนินการ (11)

5,000,000

19,500,000

20,000,000

11,130,000

20,100,000

97,230,000

97,230,000

97,230,000

พ.ศ. 2565

5,000,000

10,000,000

19,500,000

20,000,000

19,900,000

3,740,000

10,440,000

11,130,000

3,740,000

3,070,000

3,740,000

17,990,000

7,530,000

20,100,000

177,380,000

177,380,000

177,380,000

พ.ศ. 2561-2565

รวมทังสิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

กิจกรรมย่อยติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือ
บริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.4047 แยก ทล.3016 - บ.ท่าลาน ตาบลบ้านกลับ อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือ
บริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.4045 แยก ทล.3520 - บ.คชสิทธิ์ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมย่อยติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือ
บริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.4044 แยก ทล.3520 - บ.หนองศรีบญ
ุ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

แผนงาน/โครงการ
(7)

บัญชีรายการชุดโครงการ

1

1

1

1

6

2

2

2

ยุทธศาสตร์
แหล่ง งปม.
ชาติ
(8)
(9)

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

หน่วยด้าเนินการ
(10)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

1,306,928,845

6,000,000

พ.ศ. 2563

913,314,000

6,000,000

พ.ศ. 2564

งบประมาณด้าเนินการ (11)

2,727,445,800

6,000,000

8,000,000

6,000,000

7,500,000

พ.ศ. 2565

4,947,688,645

18,000,000

8,000,000

6,000,000

7,500,000

พ.ศ. 2561-2565

ค้าอธิบายแบบ กจ.1
(1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด หมายถึง สถานภาพที่จังหวัดและกลุม่ จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
(2) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุม่ จังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่
(area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์
(3) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการที่มีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
(4) ตัวชีว้ ัดของแผนงาน หมายถึง ดัชนีชวี้ ัดหรือหน่วยวัดความสาเร็จของการดาเนินงานที่ถูกกาหนดขึน้ มีความชัดเจนสอดคล้องเชือ่ มโยงกับเป้าหมายการพัฒนา และต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(5) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึง ระดับความสาเร็จของตัวชีว้ ัดที่จังหวัด /กลุม่ จังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่กาหนดไว้ และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
(6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... – พ.ศ. .... หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลีย่ ของตัวชีว้ ัดตลอดระยะเวลาของแผน และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
(7) โครงการ หมายถึง ชือ่ โครงการที่มีความสาคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกจิ กรรมหลักภายใต้โครงการด้วย
(8) แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ 4 แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้
1 หมายถึง งบประมาณของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
2 หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม
3 หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4 หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)
(9) ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึง่ มีจานวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ระบุหมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(10) หน่วยดาเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(11) งบประมาณดาเนินการ หมายถึง งบประมาณในการดาเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท”

แบบ กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
แผนงาน พัฒนาศักยภาพการผลิต/การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 การยกระดับศักยภาพใน
การแข่งขัน และการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาก
การผลิต สิน ค้า เกษตรขั้น ปฐมเป็น สิน ค้า เกษตรแปรรูป ที่มีมูล ค่า สูง มีคุณ ภาพและมาตรฐานสากล
สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐม
ที่สูญเสีย ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จาเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริ มการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของ
คนเดียวเป็นการประกอบในลักษณะสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจ และบริษัท การใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่ง ขยายผลแนวคิดการ
ทาเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลเกษตรกรและขับ เคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เน้น การส่งเสริม และ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้ง แต่กระบวนการผลิต การจัดการ
ทุกรูป แบบ และยกระดับการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานที่เป็นตาม
ความต้องการของผู้ผลิตเพื่อให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่
การพึ่งพาตนเอง และการพัฒ นาตนเอง และการพัฒ นาคุณภาพอย่างต่อเนื่อ ง เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่ มีความตั้งใจและมีความพร้อมด้านการผลิต
กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน มี แ นวทางในการพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
เทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดสาหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้ าทั้งด้านเกษตร ประมงและปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับการ
ผลิตที่ปลอดภัยไปสู่เกษตรอินทรีย์ และยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการสู่สากล ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จึงได้ทาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร
1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าตามวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน
2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร(เกษตร ประมง ปศุสัตว์) ให้ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียต์ ามวิถกี ลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน (GAP, PGS, Organic)
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการตลาด
4) เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายผลผลิตตามวิถกี ารตลาดนาการผลิต
5) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มแพะให้ได้มาตรฐาน
เกษตรกรเกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
102,138,445 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ 6 จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผูเ้ ลีย้ งแพะแปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
34,216,700 บาท
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดสระบุรี
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด 6 จังหวัด
พัฒนาระบบนิเวศทางน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน
72,473,500 บาท
สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
สานักงานประมงจังหวัด 6 จังหวัด
เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าวและผัก) ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
4,995,400 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์ 6 จังหวัด
2. สานักงานเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด
3. สานักงานประมงจังหวัด 6 จังหวัด
4. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 6 จังหวัด
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
213,824,045 บาท
เกษตรเข้าร่วมโครงการ จานวน 300 ราย
เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

แบบ กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้
ประกอบยุค ใหม่โ ดยการเสริม สร้างผู้ป ระกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีอัตลักษณ์
ชัด เจน ซึ่ง ต้อ งอาศัย การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับ สภาพแวดล้อ ม ให้เ อื้อ ต่อ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันมีความผันผวน
สูง อันเกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง รวมถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความต้องการสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และผู้บริโภคจะเข้าถึงช่องทางการ
จาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้ น
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ถึงเป็นกลุ่มจังหวัดที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ทาการเกษตรเป็นจานวน
มาก และมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย จึงถือได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนเป็น ศูน ย์ก ลางสิน ค้า ที ่ส าคัญ ของประเทศ นอกจากนี ้ ยัง มีส ิน ค้า อุต สา หกรรมที่
หลากหลาย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
โครงการส่ง เสริม พัฒ นาขีด ความสามารถผู ้ป ระกอบการและเพิ ่ม ช่อ งทางการตลาดสู ่ส ากล
เพื ่อ ส่ง เสริม และพัฒ นาผู ้ป ระกอบการผลิต ภัณ ฑ์ช ุม ชน สิน ค้า ภาคการเกษตร และสิน ค้า
ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้มีความรู้ความสามารถในการนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเข้า สู ่ต ลาดดิจ ิท ัล รวมทั ้ง ส่ง เสริม ช่อ งทางการตลาด การจ าหน่า ยสิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ข อง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคการเกษตร และสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าสูต่ ลาดดิจิตอลได้
2) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 900 ราย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
4,445,600 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
ส่งเสริมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ SME
28,353,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
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หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
32,798,600 บาท
ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จานวน 900 ราย
ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จานวน 900 ราย

แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
แผนงาน พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย โดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกือ้ กูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน การท่องเที่ยวในกลุม่
จังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดร่วมกันในด้านของวัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตริม
สายน้าร้อยโยงเข้าด้วยกัน มีเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตทีม่ ีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่
ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้า และเป็นมหาอานาจ
แข็งแกร่งที่สุดในอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่ ทางประวัติศาสตร์มีการเชื่อมโยงทั้งการปกครอง ศาสนา ดังนี้
1. จังหวัดลพบุรี หรือเมืองละโว้ เป็นเมืองลูกหลวง ที่เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์
2. จังหวัดสิงห์บุรี ที่ตั้งของเมืองอินทร์บุรี พรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี เป็นหัวเมืองชั้นใน และได้
เปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3. จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาที่สาคัญ ถือเป็นถิ่นกาเนิด
นักรบวีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้าน้อย หนึ่งในผู้นาชาวบ้านบางระจันที่อาสาป้องกันชาติคนแรกของ
อาเภอสรรคบุรี นามว่าขุนสรรค์
4. แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นหมู่บ้านนอกพระนครที่มี
ความสาคัญเป็นแหล่งรวบรวมกาลังพล และแหล่งยุทธภูมิระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับพม่า
5. สระบุรี เมืองหน้าด่านที่สาคัญในการระดมพลยามศึกสงครามทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ประวัติศาสตร์นอกจากเป็นศูนย์การระดมพลแล้ว เมืองสระบุรีถือเป็นเมืองที่มีสถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ และเป็น
ศูนย์รวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ นัน่ คือ รอยพระพุทธบาท ซึ่งพระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทานุ
บารุงนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว
3. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐานทางการตลอดในและต่างประเทศ
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว จานวน 1
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินการ

8.ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา
756,267,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อ่างทอง
2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
3. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี/สระบุรี
4. แขวงทางหลวง 6 จังหวัด
5. แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา/ลพบุร/ี อ่างทอง
เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
50,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ศาสนา และผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยี
68,920,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 6 จังหวัด
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 6 จังหวัด
2. สานักงานพัฒนาชุมชน 6 จังหวัด
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
4. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี/สระบุรี
5. แขวงทางหลวง 6 จังหวัด
6. แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา/ลพบุร/ี อ่างทอง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
875,187,000 บาท
1. สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้รับการปรังปรุงและพัฒนา 9 แห่ง
2. เส้นทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว 16 เส้นทาง
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว จานวน 1
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แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
แผนงาน พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุม่ น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
การเพิ่ ม ศัก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในการชั ก จู งให้นั กท่ อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูล ต่อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน
เนื่องด้วยพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานกันอย่างหลากหลาย
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ ปัจจุบั นการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กาลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จึงมีความจาเป็นที่
ต้องมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจหลักในการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถี ชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โดยการเพิ่มสิ่ง
อานวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่เพื่อ
รองรับและให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสร้างโอกาส และการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2. เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
177,100,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
2. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2. แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุร/ี อ่างทอง
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
108,520,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
3. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท/สระบุรี/สิงห์บุร/ี อ่างทอง
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หัวข้อ
7. หน่วยงานดาเนินการ

8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
1. สานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
2. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3. แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
5. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
6. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. ที่ทาการปกครองอาเภอวิเศษชัยชาญ
8. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท/สระบุรี/สิงห์บุร/ี อ่างทอง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
285,620,000 บาท
1. สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้รับการปรังปรุงและพัฒนา 6 แห่ง
2. เส้นทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว 4 เส้นทาง
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
อย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน
น้ามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา
ประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนน้าและน้าท่วมอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้าง
ความเสี ยหายต่ อเศรษฐกิ จ พื้ นที่ เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม และชุ มชน เป็ นมู ลค่ านั บหมื่ นล้ านบาท
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มครั้ ง ใหญ่ ใ นปี พ.ศ. 2554 ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การลงทุ น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ โดยธนาคารโลกได้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ความเสี ย หายจากน้ าท่ ว มเป็ น
มูลค่า 1.44 ล้านล้านบาท
จุดอ่อนและปัญหาของการบริหารจัดการน้าที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1. พื้นที่ต้นน้ามีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่
2. การบริหารจัดการน้าในภาพรวมไม่ชัดเจน และไม่มีองค์กรที่มีอานาจในการจัดการทรัพยากรน้าใน
ภาพรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จ
3. ขาดแผนหลักในการบริหารจัดการน้าในระยะยาว ทาให้การบริหารจัดการน้าขาดทิศทางที่ชัดเจน
และขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเนื่อง
4. ฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. กฎหมายด้านน้ายังไม่ทันสมัยและขาดความชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้าในภาพรวม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน 6 สาย ดังนี้
1. แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่าน จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
2. แม่น้าน้อย ไหลผ่าน จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
3. แม่น้าท่าจีน ไหลผ่าน จังหวัดชัยนาท
4. แม่น้าป่าสัก ไหลผ่าน จังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
5. แม่น้าป่าสัก ไหลผ่าน จังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
6. แม่น้าบางขาม ไหลผ่าน จังหวัดลพบุรี
สาหรับพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 6,662,227 ไร่ ปรากฏว่าพื้นที่
การเกษตรสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ าในเขตชลประทาน ได้ เ พี ย งร้ อ ยละ 59.15 โดยจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง สามารถใช้ได้เต็มที่ ร้อยละ 100 ส่วนจังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี พื้นที่การเกษตรสามารถใช้ประโยชน์จากน้าในเขตชลประทาน
ได้เพียงร้อยละ 55.25 , 37.06 และ 28.97 เท่านั้น ดังนั้น จึงมีพื้นที่การเกษตรไม่เพียงพอต่อการใช้น้าใน
เขตชลประทาน นอกจากปัญหาน้าไม่เพียงพอสาหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภค จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ยังประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกับหลายจังหวัด
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นพื้นที่ รับน้าที่ไหลผ่านมาจากภาคเหนือของประเทศ
ไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงถือว่าเป็นพื้นที่รับน้าตอนกลางของประเทศก่อไหลลงสู่อ่าวไทย
ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพียงพอและสมดุลกับ ทุก
สภาวการณ์ที่ไม่แม่นอน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ตอนบนแบบยั่งยืนขึ้น โดยดาเนินกิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1. เพื่อปรับปรุงความสามารถของระบบป้องกันน้าท่วม การบริหารจัดการน้าในการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งเก็บกักน้า และชะลอน้า
3. เพี่อเป็นแหล่งน้าต้นทุนสาหรับการเกษตร อุปโภค - บริโภค
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมน้อยลงและขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐานร้อยละ 5
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
ศึกษา/สารวจแหล่งน้าและพื้นที่รบั น้าในชุมชนที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับการจัดการน้าเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน
สานักงานชลประทานที่ 12
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับการจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
772,798,000 บาท
สานักงานชลประทานที่ 12
1. โครงการก่อสร้าง สานักงานชลประทานที่ 12
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชัณสูตร
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองเพรียวเสาไห้
5. โครงการส่งน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
6. โครงการชลประทานชัยนาท/ลพบุรี/สระบุรี/สิงห์บุร/ี อ่างทอง
ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิง่ พังทลายริมแม่น้าสายหลัก
505,161,000 บาท
สานักงานชลประทานที่ 12
1. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ลพบุร/ี สระบุร/ี สิงห์บรุ ี/อ่างทอง
2. โครงการชลประทานอ่างทอง
1. โครงการก่อสร้าง สานักงานชลประทานที่ 12
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบรมธาตุ
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาชัณสูตร
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองเพรียวเสาไห้
5. โครงการส่งน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
6. โครงการชลประทานชัยนาท/ลพบุรี/สระบุรี/สิงห์บุร/ี อ่างทอง
7. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ลพบุร/ี สระบุร/ี สิงห์บรุ ี/อ่างทอง
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
1,277,959,000 บาท
1. แหล่งน้าได้รับการพัฒนา จานวน 40 แห่ง
2. พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จานวน 19 แห่ง
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมน้อยลงและขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐานร้อยละ 5

แบบ กจ.1-1
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
อย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน ปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งน้าสาธารณะ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยเทคโนโลยี
ปัจจุบันคุณภาพแหล่งน้าสายหลักในเขตพื้นที่ลุ่มน้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี อยู่ ในประเภทที่ 3 มีคุณภาพน้า
ในระดับพอใช้ ค่าออกซิเจนละลายในน้าอยู่ในช่วง 5 -6 มิลลิกรัม/ลิตร กล่าวคือ เป็นแหล่งน้าที่สามารถ
อุปโภคบริโภคได้ แต่ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน และใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
ในขณะที่ชุมชนริมแม่น้าสายหลักส่วนใหญ่ยังมีการปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้าโดยตรง โดยไม่มีการบาบัด
เบื้องต้นและระบบบาบัดน้าเสียรวมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้า รวมถึงการติดตั้งถังดักไขมันใน
ครัวเรือนริมน้า ปัญหาคุณภาพน้าจึงเป็นปัญหาสาคัญที่ต้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
จัดการคุณภาพน้า ได้แก่ การเฝ้า ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพน้าเสียชุมชนและการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนและเยาวชนในการตรวจวัดคุณภาพน้า เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งการ
ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
คุณภาพน้าจะเป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้าได้
1. เพื่อตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพน้าโดยเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพน้า
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการกาจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้า และใช้ประโยชน์จากผักตบชวาและวัชพืช
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีฐาน เท่ากับ 67
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้า
14,500,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. โครงการชลประทานอ่างทอง
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้า
- (ใช้งบประมาณจังหวัด/กรม/กระทรวง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 6 จังหวัด
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 6 จังหวัด
2. โครงการชลประทานอ่างทอง
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2565
9. งบประมาณ
14,500,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
มีเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนในการตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพน้าในแม่น้าสายหลักในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จานวน 250 คน
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 67
(Outcome)

แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน ปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
ตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และขนส่งสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ ที 12 ได้ใ ห้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานและระบบโลจิส ติก ส์เ ป็น ปัจจัย
ส าคัญ ในการสนับ สนุน เศรษฐกิจ และสัง คม การกระจายความเจริญ และการพัฒ นาเมือ งและพื ้น ที่
คุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศสนั บสนุนการพัฒนา พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ที่สาคัญเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปยัง
ภูมิภาคต่างๆดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่ง
ผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ และสายกรุงเทพ – หนองคาย นอกจากนั้นยัง
เป็นพื้นที่หนึ่งที่เชื่อมโยงเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และสามารถมุ่งหน้าต่อไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) ได้ จากศักยภาพที่กล่าวมากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจึงมีความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการคมนาคม โลจิสติกส์ ให้เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างในกลุ่มจังหวัดเอง และเชื่ อมโยง
ไปสู่ภูมิภาคอื่นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานคร และระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก รวมไปถึงเชื่อมโยงเข้าหารถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ เพื่อรองรับโอกาสสาคัญที่จะพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดทั้งด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนทั้งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางคมนาคมของกลุ่มจังหวัดเป็น
ทางผ่านด้วย
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และความเชื่อมโยงจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งระหว่างกลุ่มจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
3. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนในการขนส่งสินค้าไปสู่พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
4. เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.20
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินการ

8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนกลุม่
ประเทศลุ่มน้าโขง
งบประมาณ 731,050,000 บาท
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1. แขวงทางหลวงชัยนาท/สระบุร/ี สิงห์บุรี
2. แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา/ลพบุร/ี สระบุรี
สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิวการจราจร เชือ่ มโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวและการเกษตร
งบประมาณ 1,321,370,000 บาท
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1. แขวงทางหลวง 6 จังหวัด
2. แขวงทางหลวงชนบท 6 จังหวัด
3. โครงการชลประทานอ่างทอง
4. ที่ทาการปกครองอาเภอวัดสิงห์
5. ที่ทาการปกครองอาเภอหนองมะโมง
6. ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองชัยนาท
1. แขวงทางหลวง 6 จังหวัด
2. แขวงทางหลวงชนบท 6 จังหวัด
3. โครงการชลประทานอ่างทอง
4. ที่ทาการปกครองอาเภอวัดสิงห์
5. ที่ทาการปกครองอาเภอหนองมะโมง
6. ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองชัยนาท
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565
2,052,420,000 บาท
จานวนโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนาจานวน 72 เส้นทาง
11.1 ถนนมีคุณภาพดีตามมาตรฐานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสาหรับใช้ในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
11.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่
จังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.20

แบบ กจ.1-1
(Project idea รายโครงการ)
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
สนับสนุน/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัย
สาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นที่
คุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ พื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศสนับสนุนการพัฒนา พื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ทสี่ าคัญเพราะมีอาณาเขตที่ติดต่อกับหลายกลุ่ม
จังหวัด จึงเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปได้หลายกลุ่มจังหวัด เส้นทางคมนาคม
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจึงเป็นเส้นทางสาคัญในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร การอุตสาหกรรม
เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่รองรับการเดินทางสัญจรของผู้คนไปยังจังหวัดใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวมไปกรุงเทพมหานคร ฯ ด้วยจากผู้ใช้เส้นทางที่มีจานวนมาก สิ่ง
อานวยความสะดวกในระหว่างเส้นทางคมนาคมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบตั ิเหตุให้กับผู้ใช้เส้นทางในกลุ่มจังหวัดภาคดลางตอนบน ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคมนาคมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของกลุ่มจังหวัดขยายตัว
สูงขึ้นตามไปด้วย
3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม
3.2 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง
ร้อยละของจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางและการขนส่งลดลงร้อยละ 5
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน และเชือ่ มโยง
กลุ่มจังหวัด
งบประมาณ 177,380,000 บาท
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1. แขวงทางหลวงอยุธยา/สิงห์บุร/ี อ่างทอง
2. แขวงทางหลวงสระบุรี
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หัวข้อ
รายละเอียด
7. หน่วยงานดาเนินการ 1. แขวงทางหลวงอยุธยา/สิงห์บุร/ี อ่างทอง
8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(output)
11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ(outcome)

2. แขวงทางหลวงสระบุรี
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2565

177,380,000 บาท
จานวนโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนาจานวน 17 เส้นทาง
11.1 ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมและการขนส่ง ร้อยละ 5
11.2 การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและได้รับมาตรฐานกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบท สาหรับใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
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ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

1) นาข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.บ.ภ. กาหนด
2) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหั วหน้ าส่ วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู ในจังหวัด
ทุกจั งหวัดในกลุ่ มจั งหวัดไม่ว่าจะเป็ นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางและผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ทั้ งหมดในจังหวัด รวมทั้ ง ผู้ แทน
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา 53/1 แห่ งพระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
และม าตรา 19 มาตรา 21 ม าต รา 22 ม าตรา 23 และม าตรา 24 แห ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
3) การประชุมของ ก.บ.ก. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด

ไม่ได้
ดาเนินการ







ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั งกล่ าวข้ า งต้ น เป็ น ความจริ งทุ ก ประการ ทั้ งนี้ ได้ แ นบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(นายภานุ แย้มศรี)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
หมายเหตุ ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดทา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ครั้งที่ 4/2562
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ อโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ
1.นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2. นางศุภรินทร์ เสนาธง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท
รองประธานกรรมการ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
3. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
รองประธานกรรมการ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
4. นางอังคณา ชิตะติตติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
รองประธานกรรมการ
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
5. นายณัฐพล ธานีรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
รองประธานกรรมการ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
6. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
รองประธานกรรมการ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
7. นายวิรัต แข็งขัน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
8. นายธนากร ตันติกุล
ผู้อานวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
9. นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสาลี
นายช่างชลประทานอาวุโส
กรรมการ
(แทน)ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยนาท
10. นายสุวิทย์ สอนสุข
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
11. นายไชยรัตน์ นวีภาพ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
12. นายประธาน นรรัตน์
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
13. นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กรรมการ
14. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ นายช่างวางแผนแขวงทางหลวงสระบุรี
กรรมการ
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี
15. นายเสถียร เขียนสาร์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
16. นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
17. นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
18. นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
(แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
19. นางสาวธันวลี เกตุแก้ว
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
กรรมการ
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. นางสาวผกาทิพย์ บัวดี
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
กรรมการ
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
/21. นายสุจิน...

-221. นายสุจิน บุญมาเลิศ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
กรรมการ
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
22. นางสีไพร โกธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
(แทน)นายกองค์การบริหารจังหวัดสิงห์บุรี
23. นางสาวชนต์สิตา นิ่มกุล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
กรรมการ
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
24. นางมนฤดี ทรัพย์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25. นางสาวพิมพ์กมล ชลนทีสวัสดิ์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26. นางสมบุญ ปานดาษ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
27. นางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
กรรมการ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
28. นางสาวกรองทอง กุลภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
กรรมการ
(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรางจระเข้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29. นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
กรรมการ
จังหวัดสิงห์บุรี
30. ร.อ.ธีระวิทย์ บุญเกิด
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
31. นางกัญญา ภู่ทอง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
32. นายบุญส่ง อังคาสัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดสระบุรี
กรรมการ
33. นางสาวชนรัศม์ มีเจตนา ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
34. นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กรรมการ
35. นายปรีชา ตรีเนตรกมล
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กรรมการ
36. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
และเลขานุการ
37. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
38. นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท และผู้ช่วยเลขานุการ
39. นางปิยะนันท์ ปันกอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี
และผู้ช่วยเลขานุการ
40. นางสาวณัฐกวี เทพนารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระบุรี และผู้ช่วยเลขานุการ
41. นางเพชรี เขมวิรัตน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
42. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
-/กรรมการฯ...

-3กรรมการฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุมฯ
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
2. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
3. นายกเทศมนตรีตาบลโพสังโฆ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเที่ยงแท้ จังหวัดชัยนาท
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี
6. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี
7. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์ จังหวัดอ่างทอง
8. นายเฉลิม อภิวาท
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. นางจิระพันธ์ พิมพ์พันธ์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. นายจุมพฏ เจตจันทร์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยนาท
12. นางนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยนาท
13. นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสระบุรี
14. นายธนพล ศรีใส
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
15. นายอเนก สีเขียวสด
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง
16. นางปราณี จันทวร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
1. นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์
2. นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์
3. นายบุรัสกร ละอองทัพ
4. นายไพฑูรย์ สุขเกษม
5. นายภูริทัตต์ กันแพร
6. นายประเวศน์ ศิริศิลป์
7. นายธีรพงษ์ วสันตดิลก
8. นายเกรียงศักดิ์ ภู่เงิน
9. นางสาวอโณทัย ทิพเนตร
10. นายวุฒิชัย จิตรีการ
11. นางธารารัตน์ ไล่กสิกรรม
12. นายอานวย กรมกล้า
13.นายศิวกานต์ ใจแสน
14. นางสาวปัทมา ทรัพย์สม
15. นายธวัชชัย ยอดฉัตร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
นายช่างชลประทาน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสระบุรี
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
โครงการส่งนาและบารุงรักษาชัณสูตร
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
/16.นายณชพัฒน์...

-416. นายณชพัฒน์ ตองอ่อน
17. นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์
18. นางลฎาภา หิรัญวัฒนกุล
19.นายธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ
20. นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ
21. นายสมพร คล้ายหงส์
22. นางจันทนา โอสถกระพันธ์
23. นายรัฐพล พูลสวัสดิ์
24. นางสาวนาพร เทพสุวรรณ
25. นายกอบชัย เมฆดี
26. นายบุญสม ไตรยสุทธิ์
27. นางสุวิภา ปุณณะเวส
28. นางยู่อี เกตเพชร
29. นายสามารถ ประสิทธิผล
30. นางสาวสพัชญ์ชน ทองขาว
31. นางสาวกรรนิการ์ สุขสงัด
32. นายณกรณ์ ทินราช
33. นางดวงสมร จาปาเงิน
34. นางสาวเพชรไพลิน การะกัน
35. นางสาววิลาสินี บุญเวียง
36.นายไพศาล สุขปุณพันธ์
37. นายศุภโชค นาคเกตุ
38.นางประทีป ตัณฑะตะนัย
39. นายจารุวัฒน์ พูลสิทธ์
40. นายสมพงษ์ คงแช่มดี
41. นางวิไลวรรณ บัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงอยุธยา
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
สัตว์แพทย์ชานาญงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการประมง
สานักงานประมงจังหวัดสระบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสัตวแพทย์อาวุโส
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
รองผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ประมงจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
/42. นางสรัญญา...

-542. นางสรัญญา เพชรยวน
43. นางสาวสุภาวรรณ นิ่มเงิน
44. นายทรงพล แก้วตา
45. นางสาวลักษมี พลายแก้ว
46. นางจุไรรัตน์ สุวรรณกนิษฐ์
47. นางสาวกัญญารัตน์ ประดับลาย
48. นางสาวนิรชา ประเสริฐสุข
49. นางสาวพัชราภรณ์ กุหลาบ
50. นางสาวอัญชลี อินทร์สุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
สานักงานจังหวัดสระบุรี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ทาหน้าที่ประธานการ
ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน) ประธานคณะกรรมการฯ ติ ดราชการส าคั ญจึ งมอบหมายให้ ท าหน้ าที่ เป็ นประธานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครังที่ 4/2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ครังที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ได้จัดส่งรายงานการประชุม ซึ่งมีจานวนรวมทังสิน 17 หน้า ให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
และได้นาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.osmnorthcentral1.go.th ด้วยแล้ว หากมีกรรมการท่านใด
ต้องการแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งฝ่ายเลขาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ฉบั บ ทบทวน
(พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลการประชุ ม ร่ ว มคณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.)
และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครังที่ 2/2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี
1) นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน
(พ.ศ. 2561 – 2565 )
- ยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาคเป็นแผนชีนาการพัฒนาในพืนที่ โดยให้การ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดาเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมประชาคม/เวทีแสดง
ความคิดเห็น
- ให้ จั งหวัด/กลุ่ มจังหวัด จัดส่ งแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด พ.ศ.2561 – 2564
(ฉบับทบทวน) ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
2) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 แผนงานโครงการต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.2 โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์ ต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึนในปีต่อไป
2.3 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดยต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่ง ปี
2.4 โครงการที่ต้องดาเนินการในพืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับ
การอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพืนที่/หน่วยงานเจ้าของพืนที่ก่อนจะเสนอโครงการ
2.5 โครงการต้องไม่มีลักษณะ ดังนี
1) ต้องไม่เป็นการจัดซือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง
2) ต้องไม่เป็นการจัดซือครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ
3) ต้องไม่เป็นค่าใช้ง่ายสาหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร
ของสถานที่ราชการ
4) ต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม หรือดูงาน เว้น
แต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
5) ต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกัน
6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ
7) ต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.2 แนวทางการกาหนด...

-73.2 แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุ่มจังหวัด
กรอบการจัดสรรงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จานวน 28,000 ล้านบาท สัดส่วนการจัดสรร
ระหว่าง จังหวัด : กลุ่มจังหวัด เป็น 70 : 30 จังหวัด 19,600 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด 8,400 ล้านบาท
โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 50 : 50 ประกอบด้วย
(1) งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดที่เป็น การเพิ่มศักยภาพที่เป็น
ความต้องการรายพืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมกันของกลุ่มจังหวัด โดยให้เสนอโครงการไม่ให้
น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่าของกรอบวงเงิน (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เท่ากับ 273.1845 ล้านบาท)
(ไม่น้อยกว่า 409.7768 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 546.3690 ล้านบาท)
(2) งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะ Cluster
หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด (ไม่กาหนดกรอบวงเงินในการเสนอโครงการ)
(3) งบบริหารจัดการ 6,000,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทังกรณี งบประมาณปกติ และ งบประมาณเหลื อจ่าย
แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1) อานาจของ ก.บ.จ./ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1) ให้ดาเนินโครงการสารอง (Y2) ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และไม่ทาให้ต้องเพิ่มวงเงิน
1.3) ขยายผลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึน
2) ขอความเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
2.1) การดาเนินโครงการเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/พืนที่ ดาเนินการซึ่งกระทบ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
2.2) ดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ต้องดาเนินโครงการสารอง (Y2) ทังหมดแล้ว จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีนีได้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย การโอนเงิ น จั ด สรรหรื อ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
สานักงบประมาณ ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ดังนี
/ข้อ 8 กรณี...

-8ข้ อ 8 กรณี มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ จั ด ท าผลผลิ ต หรื อ โครงการให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ หัว หน้าหน่ว ยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรร ภายใต้ แ ผนงาน ผลผลิ ต หรื อ โครงการเดี ย วกั น ได้ โดยไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ จ าก
สานักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี
(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตังแต่หนึ่งล้านบาทขึนไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตังแต่สิบล้านบาทขึนไป หรือรายการก่อหนีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(2) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตราบุคลากรตังใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตังแต่หนึ่งล้านบาทขึนไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตังแต่สิบล้านบาทขึนไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว คราวที่ ไ ม่ไ ด้
ก าหนดไว้ ใ นแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และต้ อ งไม่ เ ป็ น การก่ อ หนี ผู ก พั น ข้ า ม
ปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซือจัด
จ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็น
รายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
สานักงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ข้ อ เสนอแนะของส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ในการตรวจสอบการด าเนิ น งาน
โครงการของกลุ่มจังหวัด
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้ตรวจสอบ
โครงการของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 2 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณรวมทังสิน 56,405,000 บาท
(ห้าสิบหกล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ดังนี
1. โครงการเสริ มสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒ นาสิ น ค้าผลิ ตภั ณฑ์ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 งบประมาณ 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาคเกษตรและสินค้า
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 งบประมาณ 31,405,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่
แสนห้าพันบาทถ้วน)
ผลการตรวจสอบพบว่ากิจกรรมตามโครงการ ดาเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด 1 กิจกรรม
และกิจ กรรมส่ ว นใหญ่ ได้ มีก ารใช้ ป ระโยชน์ตามวัต ถุประสงค์เ ฉพาะของแต่ล ะกิจ กรรม แต่ยั งไม่ส ามารถ
สนับสนุนต่อความสาเร็จตามตัวชีวัดและเป้าหมายของโครงการได้ เนื่องจากยังไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดผล
โดยตรงต่อความสาเร็จของโครงการที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา มี 2 เรื่อง
4.1 การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด พ.ศ.2562 - 2564
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
1) เป้าหมายการพัฒนา “ลุ่มนาแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
2) ประเด็นการพัฒนา มี 4 ประเด็น 8 โครงการ 1 รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 4,947,688,465 บาท
ประกอบด้วย
ประเด็นการพัฒนา 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME
ทังภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 246,622,645 บาท
ประเด็นการพัฒนา 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเทีย่ ว จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,160,807,000 บาท
ประเด็ น การพั ฒ นา 3 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน า ลุ่ ม น าเจ้ า พระยา/ป่ า สั ก
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,292,459,000 บาท
ประเด็นการพัฒนา 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,229,800,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 18,000,000 บาท
3) ประเด็นการพัฒนา/ตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
รายการเดิม
รายการใหม่

หมายเหตุ

ประเด็นการพัฒนา 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SME ทังภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
เป้าหมาย
เพื่อให้การวัดผลการ
ดาเนินการสอดคล้อง
1. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึน
1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึน
และสัมพันธ์กับ
ตัวชีวัดเป้าหมาย
โครงการกิจกรรม/
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึน
วัดผลได้ชัดเจนมาก
เพิ่มขึน
ยิ่งขึน
แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต/การแปรรูปสินค้า
แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต/การแปรรูปสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
เกษตรและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมสู่
เกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานภายใต้หลักการตลาดนาการผลิต
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึน
เพื่อให้การวัดผลการ
เพิ่มขึน
ดาเนินการสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับ
โครงการกิจกรรม/
วัดผลได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึน
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
เกษตรปลอดภัยของกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
เกษตร
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าตามวิถี
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
เกษตรกรรมยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
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รายการใหม่

หมายเหตุ

ยกเลิกแล้วรวมกับ
กิจกรรมหลักพัฒนำ
ศักยภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร
ประเด็นการพัฒนา 3 การบริหารจัดการทรัพยากรนาลุ่มนาเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงานบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาบริหารทรัพยากรนา
ยกเลิกแผนงาน
เนื่องจาก สทนช.
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทาข้อมูลด้านนี
แล้ว
กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมนเพื่อสร้าง
กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมนเพื่อสร้าง ปรับถ้อยคำให้เกิด
ควำมชัดเจน
เครือข่ายการกาจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางนา
เครือข่ายการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชทางนา
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้า กิจกรรมหลักที่ 2 และ 3 รวมกันเป็นกิจกรรมหลักเดียว
ระวังคุณภาพนา
"เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนา"
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพนา
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิม่ ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กิจกรรมหลักที่ 1 และ 4 รวมกันเป็นกิจกรรมหลักเดียว
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าวและผัก) ด้วย
“พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร”
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
4.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ประกอบด้วย
4.2.1 งบประมาณที่ ข อรั บ การจั ด สรรของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน จ านวน 7
โครงการ 1 รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 913,314,000 บาท ประกอบด้วย
ประเด็ น การพั ฒ นา 1 เพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต อาหารปลอดภั ย ยกระดั บ
ผู้ ป ระกอบการ SME ทั งภาคเกษตรอุ ต สาหกรรมเพื่ อ รองรั บ เศรษฐกิ จ 4.0 จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ 47,334,000 บาท
ประเด็ น การพั ฒ นา 2 ฟื้ น ฟู แ ละยกระดั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเทีย่ ว จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 419,702,000 บาท
ประเด็ น การพั ฒ นา 3 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน าลุ่ ม น าเจ้ า พระยา/ป่ าสั ก
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 272,388,000 บาท
ประเด็นการพัฒนา 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic ขนส่งมวลชนเพื่อ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 167,890,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 6,000,000 บาท
โดยประกอบด้วย โครงการส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็น การเพิ่มศักยภาพ
ที่เป็น ความต้องการรายพืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมกันของกลุ่มจังหวัด จานวน 6 โครงการ
1 รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 560,712,000 บาท (เสนอเกินกรอบวงเงิน 8,343,000 บาท)
โครงการส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่เป็นลักษณะ Cluster หรือ
ตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 352,602,000 บาท
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้มีการปรับลดโครงการ/กิจกรรม ในประเด็นการพัฒนาที่ 1
จานวน 18,822,800 บาท ดังนี
/1) กิจกรรมหลัก...

-111) กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิต
ข้าวคุณภาพดีเพื่อการบริโภค จานวน 11,522,800 บาท
2) กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดงาน Kaset
Showcase จานวน 7,000,000 บาท
3) กิจ กรรมหลั กพัฒ นาระบบนิเวศทางนาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการประมงของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย บริหารนิเทศและประเมินโครงการ จานวน 300,000 บาท
คงเหลื อ งบประมาณที่ขอรับ การจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน
913,314,000 บาท
4.2.2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 619,290,000 บาท
ดังนี
1) โครงการงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
3183 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมอญ – หนองบัว ระหว่าง กม.25+200 – กม.28+400 ปริมาณงาน
3.200 กม. อยู่ในพืนที่ เทศบาลตาบล ,บ.ห้วย,บ.ทุ่งวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า ,ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
งบประมาณ 75,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชัยนาท
2) โครงการก่อสร้างฝายดอนปอ พร้อมระบบส่งนาพืนที่ชลประทาน ตาบลบ่อแร่
อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 51,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ โครงการก่อสร้าง สานักงาน
ชลประทานที่ 12
3) โครงการปรับปรุงแก้มลิงดงสวนหลวง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลวังตะเคียน
อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 35,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทานที่ 12
4) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนน ตอนที่ ๖ ตาบลโคกสาโรง
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 17,500,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานกงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลพบุรี
5) โครงการงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
3048 ตอน หน้ า พระลาน - บ้ า นครั ว ระหว่ า ง กม.6+800 - 10+850 จั ง หวั ด สระบุ รี งบประมาณ
75,000,000 บาท
6) โครงการงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
3222 ตอน แก่ ง คอย - เขาเพิ่ ม ระหว่ า ง กม.24+000 - 26+219 จั ง หวั ด สระบุ รี งบประมาณ
70,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงสระบุรี
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน –
เจ้าปลุก ช่วงกม.50+697 - กม.55+200 จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 75,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวงอ่างทอง
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง–
บางหลวงโดด ช่ ว งกม.8+100 -กม.13+000 จั ง หวั ด อ่ า งทอง งบประมาณ 75,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงอ่างทอง
/9) โครงการขุดลอก...

-129) โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองคู ตาบลห้วยโป่ง อาเภอโคกสาโรง จังหวัด
ลพบุรี งบประมาณ 70,790,000 บาท หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี
10) โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละขนส่ ง สาธารณะ
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา, วัดกระดังงา-บ้านม้า
ระหว่าง กม.39+195 – กม. 42+130 งบประมาณ 75,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวง
สิงห์บุรี
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มี 3 เรื่อง
1. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เสนอที่ประชุมว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน มีความเป็นสยาม ความเป็นไทยที่ชัดเจน สามารถรวมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ที่
กลุ่มจังหวัดนีได้ โดยการนาเสนอโครงการควรมีการเชื่อมโยงกันทัง 6 จังหวัด แล้วแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของ ความเป็นไทยออกมา
2. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีช าสวัส ดิ์ รองผู้ ว่าราชการจั งหวัด ลพบุรี เสนอต่อที่ประชุ ม ว่ า
เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร (Expo) ซึ่งในปีนีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และให้มีการจัดกรรมนี ไปทุกๆปี แต่ให้มี การหมุนเวียนให้ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ทัง 6 จังหวัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
3. นางสรัญญา เพชรยวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน แจ้งที่ประชุมว่า สาหรับโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส่ ว นราชการสามารถเสนอขออนุ มัติ โ ครงการเพื่อ
เตรี ย มการจั ด หาพั ส ดุ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560
โดยกลุ่มจังหวัดจะมีหนังสือแจ้ง พร้อมแบบฟอร์มโครงการ ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการเสนอหนังสือแจ้งเวียนไป
ทุกจังหวัด
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

(นางจุไรรัตน์ สุวรรณกนิษฐ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสรัญญา เพชรยวน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2
โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์
2. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
3. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์
4.นายกิตติ์ คุ้มคอน
5. นายวุฒิชัย จิตรีการ
6. นายบุญรวม ศรีอาพรรณ
7. นางสาวบุญเหลือ ตรีชิตร
8. นางชานิกา กันภัย
9. นายวัชรา ปานเจริญ
10. นางพรทิพย์ งามเจริญเลิศลิน
11. นางสาวมุกดา อุ่นชู
12. นางสาววิภาวี คมคาย
13. นายบุญสม ไตรยสุทธิ์
14. นางสาวบุศรา ชูสง่า
15. นายสมชาย โพธิ์ตระกูล
16. นายประสิทธิ์ เรืองถิ่น
17. นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
สานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
สานักงานปศุสัตว์พระนครศรีอยุธยา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายช่างเทคนิคอาวุโส
สานักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการพลังงานชานาญการ
สานักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18. นางสาวภารดี

-218. นางสาวภารดี กระจ่างยุทธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19.นางสาริศา ยุคันธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. นางสาวพิมพ์ใจ สุนทรพฤกษ์
เจ้าพนักงานปกครอง
ที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21.นายธีรยุทธิ์ อุดมมณีธนกิจ
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงอยุธยา
22. นายสายชล วิจิตรโสภา
วิศวกรโยธาชานาญการ
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23. นายธนัช อัมวงษ์
กรรมการหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24.นางพรอนงค์ จูปรางค์
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
25.นายเกรียงไกร ด่านชัยวิโรจน์
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหงวัดภาคกลางตอนบน
26. นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27. นายสมหวัง ถุงสุวรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28. นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29. นายเฉลิม อภิวาท
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30.นายวัฒนะ ช้างโรจน์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31. นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
32. นางพรทิพย์ งามเจริญเลิศสิน สานักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
33. นางดวงใจ กาญธีรานนท์
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพระนครศรีอยุธยา
34. นางสาวปภาดา สินเมือง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพระนครศรีอยุธยา
35. นายธนกฤต กิตติธรรมกูล
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36. นายดอกจันทร์ หาญดิลกสกุล สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37. นางสุพรรณี คุณพันธ์
สานักงานสภาเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
38. นายวิชา งามสวย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39.นางสาววรรณา ปิตุรักษ์พงศา
นักวิชการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40. นายพัฒณพงษ์ วาณิชยชาติ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41. นายอาพล วิบูลย์ศิริกุล
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42.นายสมคิด พวงยี่โถ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
43. นายเธียรวิชญ์ ทรัพย์ยุทธ
อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44.นางสาวพัชราภา พลประถม
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
สานักงานประมงจังหวัดอยุธยา
45. นายชนาธิวัฒน์ เฉลยฤกษ์
สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46. นายกิตติวงศ์

46.นายกิตติวงศ์ สิงหาเสนานนท์
47. นางสาวกมลวรรณ มณีวงศ์
48. นายอภิชาต สีสันต์
49.นางศุภทรา เชื้อไทย
50. นางสาวสุจิตรา เจียมสกุล
51.นายแสนยากร แก่นแก้ว
52. นางสาวนันทิรา พรมแก้ว
53. นายจิรวัฒน์ ขันธโภคัย
จังหวัดชัยนาท
1. นางศุภรินทร์ เสนาธง
2.นางสาวจีรประภา สาระประจวบ
3. นายสุวิทย์ สอนสุข
4. นางธารารัตน์ ไล่กสิกรรม
5.นางสาวกรณ์ฐิภัค คุ้มกัน
6.นางกนพร อนันตรักษ์
7. นายประเสิรฐ อินทา
8.นายวิษณุวัฒน์ จารัสศรี
9.นายสหนณ ชัยจรินันท์
10. นางสาวสพัญ์ชน ทองขาว
11. นางณาตยา ประชุมวงษ์
12.นายองอาจ คณุตม์วงศ์
13.นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสาลี
14.นางสาวเพชรไพลิน การะกัน
15.นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยนาท
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชัยนาท
สานักงานจังหวัดชัยนาท
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สานักงานประมงจังหวัดชัยนาท
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
วิศวกรปฏิบัติการ
สานักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
นายช่างชลประทานอาวุโส
สานักงานชลประทานจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
16. นางจันทนา

16.นางจันทนา พัดไสว
17.นายโยธิน เดือนจารูญ
18.นางสาวอัญชลี จตุรกูล
19.นางดวงสมร จาปาเงิน
20. นายดุสิต เนียมพันธ์
21.นางสาวธนัชพร เกิดผูล
22.นายพิทักษ์ เสียงหอม
23. นางนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
24.พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท
25.นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน
26.นายรัฐพล พูลสวัสดิ์
27.นางปรารถนา สุขศิริ
28.นายไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์
29. นางสาวิลาสินี บุญเวียง
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สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยนาท
รองผู้อานวยการแขวงทางหลวงชัยนาท(ฝ่ายวิศวกรรม)
แขวงทางหลวงชัยนาท
เจ้าหนักงานขนส่งชานาญการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
สานักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดชัยนาท
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดชัยนาท
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โครงการก่อสร้าง สานักงานชลประทานที่ 12
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

จังหวัดลพบุรี
1. นางปิยนันท์ ปันกอ
2. นางสาวพรกมล ศิริอ่อน
3. นายไพโรจน์ คาหวาน
4. นายสุชาติ พิลาเดช
5.นางสาวพรทิพย์ เม้าราศี
6. นายวงศ์ชัย ไชยโย
7. นายศึกมุกดา อ้วนไตร

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี
สานักงานจังหวัดลพบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
สานักงานประมงจังหวัดลพบุรี
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
พนักงานธุรการ ส 4
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
8. นางสาวสรินยา
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นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
9. นางสาวทฤฒมน รอดเพียร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
10. นายทศพร หมายมั่น
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์ประธานคณะทางานหมวดที่ 2
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
11. นายสมพงษ์ ธีระทานันท์
นายช่างชลประทานอาวุโส
สานักงานชลประทานจังหวัดลพบุรี
12. นายสงบ วงศ์สวรรค์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
13. นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้าเพชร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
14. นางสาวพจนา กิจสุขชัยพรหมา เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ที่ทาการปกครองจังหวัดลพบุรี
15. นายศรายุทธ เกิดเจริญ
หัวหน้างานวางแผน
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
16. นางวิไลวรรณ บัณฑิต
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี
17. นายกฤษณะ พึ่งปาน
ขนส่งจังหวัดลพบุรี
สานักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
18. นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
19. ร.อ.ธีระวิทย์ บุญเกิด
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลพบุรี
20. นางกัญญา ภู่ทอง
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลพบุรี
21. นางสาวผกาทิพย์ บัวดี
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
22. นางสาวพิมพ์กมน ชลนทีสวัสดิ์ ผู้อานวยกองวิชาการและแผนงาน
สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
23. นายเจนลัคภ์ สุภกุล
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
24. นายไพล็อต ศรสวรรค์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
สานักงานสภาเกษตรจังหวัดลพบุรี
25. นางสาวฉายาลักษณ์ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
26. นางสาวกรรณิการ์ สุขสงัด
นักวิชาการวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
27. นายชาญฤทธิ์ ปุ่นนิ่ม
วิศวกรชลประทานชานาญการ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
28. นายชัยณรงค์ อ่วม
พนักงานขับรถยนต์

จังหวัดสระบุรี
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1. นางสาวสมัญชา กุลมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสระบุรี
2. นางวารุณี จุโฬทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
3. นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
4. นายวุฒิชัย พลหนองหลวง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สานักงานประมงจังหวัดสระบุรี
5. นางสาวอัจฉรา บุญปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
6. นางอรพินทร์ สาระบูรณ์
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
สานักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
7. นางจันทนา บุญสาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
8. นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
9. นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
10. นางปัญจนาภรณ์ แสนสุข
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
11. นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสระบุรี
สานักงานชลประทานจังหวัดสระบุรี
12. นางสาวศิริพร ช่วงโชติ นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
13. นางสาวพณณกร อุทกธารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
14. นางสาวธารารัตน์ สุขสบาย
เจ้าพนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
15. นางสาวมนัสพร พรหมสูตร
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระบุรี
ที่ทาการปกครองจังหวัดสระบุรี
16. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
แขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี
17. นายจารุวัฒน์ พูลสิทธิ์
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลสงชนบทจังหวัดสระบุรี
18. นายสมุทร วุฒิศาสตร์
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
19. นายสว่าง สามปลื้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง
องค์การบริหารส่วนตาบลดาวเรือง
20. นางสาวรัชดาวัลย์ น้อยจันทร์ นักวิชาการปฏิบัติการ
สานักงานสภาเกษตรจังหวัดสระบุรี
21. นางสาวอัญชลี

21. นางสาวอัญชลี อินทร์สุวรรณ์
22. นางสาวณัฐกวี เทพนารา
23. นางวรตา ทะนันรัมย์
จังหวัดสิงห์บุรี
1. นางเพชรี เขมวิรัตน์
2. นายธวัชชัย ยอดฉัตร
3. นางสาวปัทมา ทรัพย์สม
4. นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์
5. นายธนารักษ์ ปัจฉิม
6. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล
7. นายปณต สังข์สมบูรณ์
8. นายดุษฎี เชื้อบางคู้
9. นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล
10 .นายประพล เขียนนุกูล
11. นายฉัตรชัย เจริญสุข
12. นายอภิชาต ธรรมวิโรจน์ศิริ
13. นายศิวกานต์ ใจแสน
14. นายเฉลิมพล สังขวุฒิ
15. นางสาวบุษบา เพ็ญนาถ
16. จ่าเอกชาญยุทธ ยืนยง
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สานักงานจังหวัดสระบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสระบุรี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
สานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
นายช่างชลประทานอาวุโส
สานักงานชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิชาการพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ปลัดอาเภอ
ที่ทาการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
17. นายศุภโชค

17. นายศุภโชค นาคเกตุ
18. นายณัฐพิสิฐ เจริญถิริวิสิฐ
19. นางสาวชนรัศม์ มีเจตนา
20. นางสีไพร โกธรรม
21. นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
22. นายชารินทร์ สิงห์ดี
23. นายบุรัสกร ละอองทัพ
24. นายณชพัฒน์ ตองอ่อน
25. นายพัชรวัฒน์ คงพาณิชนิธิศ
26. นายสมพร บุตรพรม
27. นางสาววิมลวรรณ ทิพย์วัน
28. นายประยูร ตรีโชคสุวรรณ
29. นายศราวุฒิ เพิ่มอยู่เย็น
30. นายอิศเรศ ศรีจันทร์
31. นายจักรพันธ์ ณ นคร
จังหวัดอ่างทอง
1.นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์
2. นางจันทนา โอสถกระพันธ์
3.นายไพศาล สุขปุณพันธ์
4.นายสุภณัฐ ภาคพิบูลย์
5.นางกฤติยา ทรัพยะโตษก
6. นายตรีวิชญ์ แสงสิทธิ์
7.นางณิชาภา เนื้อเย็น
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แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพกรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพกรวมจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
สัตวแพทย์ชานาญการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
วิศวกรชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้อานวยการกองวิชาการ
เทศบาลเมืองบางระจัน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
ประมงจังหวัดอ่างทอง
สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
สานักงานประชาสัมพันธ์อ่างทอง
วิศวกรปฏิบัติการ
สานักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
8. นายศักดิ์ชัย

-98. นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
9.นายทินกร บุญเงิน
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
10.นายธเนศ วีระสัย
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
11. นายภูมิพัฒน์ พลราช
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
12. นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง
สานักงานชลประทานจังหวัดอ่างทอง
13.นายณัฐวุฒิ พนคุณ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
13. นางพิมไพ รัตนประสารทพร
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
14.นางสาวสุเนตร เทพมังกร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
15. นายสมยศ พุ่มน้อย
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง
16.นายธีระศักดิ์ วันนาพ่อ
รองผู้อานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายวิศวกรรม)
แขวงทางหลวงจังหวัดอ่างทอง
17. นายมงคล ศุภนัตร์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
18. นายกนก เนกขัมมะ
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
19. นายกันต์คุณัชญ์ เทียมน้อย
ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
สานักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
20.นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์
ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
21. นายอเนก สีเขียวสด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
22. พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
23. นายสมพงษ์ คงแช่มดี
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง
24. นายมังกร ศรีโหมด
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง
25. นายสุชิน อร่ามพงษ์
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26. นางสุรีย์พร นาคกุญชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิต
องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิต
27. นายอภิภู พลพัตทนดล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพราน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพราน
28. นางสาวอรวรรณ์ สุวพันธ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง
29. นายทรงพล พูลสวัสดิ์
ประธานสภาเกษตรกร
30. นายวรพงศ์ เกตุดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
31. นายปรีชา

31. นายปรีชา จรเณร
32. นายธีรยุทธ จันทวร
33. นายสมควร กลิ่น
34. นายไกรวิชญุ์ พิมพ์วิจิตร
35. นายวิษณู ขาวงศ์
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สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าร่วม
1. นายนักปราชญ์ ไชยานนท์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
2. นายไพฑูรย์ สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
3. นายพิสิล บวรศุภศรี
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการ
กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 12 สานักงบประมาณ
4. นางสาวศุภิกา ตรีรัตนไพบูลย์
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 12 สานักงบประมาณ
5. นายศุภณัฐ นุ่มแจ่ม
นักวิเคราะห์งบประมาณ
กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 12 สานักงบประมาณ
6. นางสรัญญา เพชรยวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
7. นายทรงพล แก้วตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
8. นางสาวสุภาวรรณ นิ่มเงิน
นักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
9. นางสาวลักษมี พลายแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
10. นางจุไรรัตน์ สุวรรณกนิษฐ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
11. นางสาวกัญญารัตน์ ประดับลาย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
12. นางสาวนิรชา ประเสริฐสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

วิทยากร
1. นายกอบชัย เมฆดี
2. นาย พงศกร เอี่ยมสะอาด
3. นายนพปฏล ขิงทอง
4. นายอดิศัย วรรธนะภูติ
5. นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา

ภาคผนวก ข.
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
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สรุปผลทบทวนการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562- 2565)
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
หัวข้อ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เหตุผลของ
(พ.ศ. 2562–2565)
(พ.ศ. 2562–2565)
การปรับเปลี่ยน
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(ฉบับทบทวน)
เป้าหมาย ลุ่มน้ำแห่งประวัติศำสตร์
-คงเดิมการพัฒนา ศูนย์กลำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
ความสาเร็จ มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึน
ตามเป้าหมาย 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
การพัฒนา เพิ่มขึน (GPCP per Capita)
-คงเดิม3. อัตรำกำรเพิ่มขึนของสัมประสิทธิ์
กำรกระจำยรำยได้ (GINI INDEX)
ลดลง
ประเด็นการ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิตอำหำร
พัฒนา
ปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบกำร
-คงเดิมSME ทังภำคเกษตรอุตสำหกรรม
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร ปศุสัตว์ และอำหำรปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้ได้
มำตรฐำน
2. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร
ปศุสัตว์และอำหำรปลอดภัย
-คงเดิมด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
3. ยกระดับสถำนประกอบกำรและ
ผู้ประกอบกำร SME กลุ่มจังหวัด
ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อ
กำรแข่งขันทำงกำรตลำดทังภำยใน
และต่ำงประเทศ
เป้าหมาย 1. มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึน
เกษตรกรมีรำยได้ภำคเกษตร
เพื่อให้กำรวัดผลกำร
2. วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพิ่มขึน
ด้ำเนินกำรสอดคล้องและ
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน
สัมพันธ์กับโครงกำร
กิจกรรม/วัดผลได้ชัดเจน
มำกยิ่งขึน
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หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด

แนวทาง
การพัฒนา

แผนงาน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก

1. อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำคกำรเกษตรเพิ่มขึน
2. จ้ำนวนสถำนประกอบกำรและ
ผู้ประกอบกำร SME ที่ได้รับกำร
พัฒนำเพิ่มขึน
1. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภำพด้วย
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
ด้ำนกระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป
กำรตลำดส้ำหรับสินค้ำเกษตรและ
อำหำรปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน
2. ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของ
สถำนประกอบกำรและผู้ประกอบกำร
SME ภำคเกษตรอุตสำหกรรม
ตอบสนองตลำดผู้บริโภคอย่ำง
กว้ำงขวำง
1. พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต/
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรและอำหำร
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมสู่
มำตรฐำนภำยใต้หลักกำรตลำดน้ำ
กำรผลิต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบกำร SME ภำคเกษตร
อุตสำหกรรม เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
พัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำตำมวิถี
เกษตรกรรมยั่งยืนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
สินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนบน
เพิ่มศักยภำพกลุ่มวิสำหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร
(ข้ำวและผัก) ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนบน

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เหตุผลของ
(พ.ศ. 2562–2565)
การปรับเปลี่ยน
(ฉบับทบทวน)
เกษตรกรมีรำยได้ภำคเกษตร
เพื่อให้กำรวัดผลกำร
เพิ่มขึน
ด้ำเนินกำรสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับโครงกำร
กิจกรรม/วัดผลได้ชัดเจน
มำกยิ่งขึน

-คงเดิม-

1. พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิต/ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรแปรรูปสินค้ำเกษตรและ
กิจกรรมที่ด้ำเนินกำร
อำหำรปลอดภัย
2.

–คงเดิม-

พัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร

-ยกเลิกกิจกรรมหลัก-

เพื่อให้ครอบคลุมกับ
กิจกรรมที่ด้ำเนินกำร

ยกเลิกแล้วรวมกับกิจกรรม
หลักพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร
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หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก
ควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำน
กำรท่องเทีย่ วเพื่อสร้ำง
ควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ 1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ได้มำตรฐำนและ
มีควำมปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน
2. พัฒนำและยกระดับสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริกำร
ให้ได้มำตรฐำนทำงกำรตลำดภำยใน
และต่ำงประเทศ
3. เชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้ำง
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันและ
สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
เป้าหมาย 1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ที่ก้ำหนด
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริกำร
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึน
3. ส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุกเพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้น้ำไปสู่กำรเดินทำง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(ฉบับทบทวน)

ประเด็น
การพัฒนา

-คงเดิม-

-คงเดิม-

1.
-คงเดิม2. ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชนและธุรกิจบริกำรได้
กำรพัฒนำเพิ่มขึน
3.
-คงเดิม-

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน
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หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัด

1. จ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับ
กำรรับรองมำตร
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึน
3. ร้อยละของจ้ำนวนนักท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึน
4. ร้อยละของรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึน
แนวทาง 1. ฟื้นฟูและดูแลรักษำแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนา ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก้ำหนด
2. พัฒนำศักยภำพของผลิตภัณฑ์
ชุมชนและธุรกิจบริกำรให้ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนเพื่อกำรสร้ำงรำยได้
อย่ำงยั่งยืน
3. ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและ
กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวที่
ทันสมัย อย่ำงทั่วถึง
แผนงาน 1. พัฒนำและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศำสตร์ และศำสนำ
2. พัฒนำและยกระดับกำรท่องเที่ยว
วิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก
ประเด็น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำลุ่มน้ำ
การพัฒนา เจ้ำพระยำ/ป่ำสักในกลุ่มจังหวัด
ภำคกลำงตอนบนอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ/
ป่ำสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัยและภัยแล้ง อย่ำงเป็นระบบ
เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและยั่งยืน
2. รักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำของ
ลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก ให้อยู่ใน
สภำวะที่เหมำะสมและยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(ฉบับทบทวน)
-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน
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หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แนวทาง
การพัฒนา

แผนงาน

1. กำรบริหำรจัดกำรน้ำในเขตลุ่มน้ำ
เจ้ำพระยำ/ป่ำสัก สำมำรถป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอุทกภัยและภัยแล้ง
อย่ำงเป็นระบบเพื่อสร้ำงควำมสมดุล
และยั่งยืน
2. คุณภำพน้ำในลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ/
ป่ำสัก ได้มำตรฐำน
1. พืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกน้ำท่วม
และกำรขำดแคลนน้ำลดลง
2. ค่ำดัชนีคุณภำพน้ำ (WQI) ของ
แม่น้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก ในกลุ่ม
จังหวัดภำคกลำงตอนบน เพิ่มขึนเมื่อ
เทียบกับปีฐำน
1. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบมี
ส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนบนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ
ในลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสัก ของกลุ่ม
จังหวัดภำคกลำงตอนบน ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงน้ำอย่ำงยั่งยืน
1. ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย
ภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนบน
2. บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
บริหำรทรัพยำกรน้ำในกลุ่มจังหวัด
ภำคกลำงตอนบนด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. ปรับปรุงคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำ
สำธำรณะ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(ฉบับทบทวน)

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

1. –คงเดิม2. ยกเลิกแผนงำนและตัวชีวัด
แผนงำน
3. –คงเดิม-

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรน้ำ มี สทนช. เป็น
หน่วยรับผิดชอบหลัก

94

หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนเพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรก้ำจัด ผักตบชวำและสิ่งกีด
ขวำงทำงนำ้
เสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยประชำชน
เฝ้ำระวังคุณภำพน้ำ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำ

ประเด็น
การพัฒนา

พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคม
โลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริม
ด้ำนเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมและ
สำธำรณูปโภคที่เหมำะสมใน
กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำให้
สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันตำมแหล่งอุตสำหกรรม
เกษตรกรรม กำรท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน
เป้าหมาย ยกระดับโครงสร้ำงพืนฐำนและระบบ
สำธำรณูปโภคให้เกิดประสิทธิภำพ
มำกขึน รองรับกำรขยำยตัวของเมือง
และชุมชน และระบบโลจิสติกส์
ตัวชี้วัด
สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำ
ขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ
และกำรคมนำคมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัดทังหมดเพิ่มขึน
แนวทาง 1. ส่งเสริมกำรพัฒนำเส้นทำงและ
การพัฒนา รูปแบบกำรขนส่งเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำง
แหล่งผลิตสินค้ำกับโครงข่ำยคมนำคม
หลักเพื่อลดต้นทุนกำรส่งสินค้ำโดยรวม
2. บริหำรจัดกำรโครงข่ำยคมนำคมให้
มีประสิทธิภำพและปลอดภัย
แผนงาน 1. ปรับปรุงและขยำยเส้นทำงคมนำคม
ขนส่งไปสู่พนที
ื ่ระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง
ตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มนำ้ โขง
2. พัฒนำสิง่ อ้ำนวยควำมสะดวกและ
สนับสนุนกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบสู่กำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2562–2565)
(ฉบับทบทวน)

เหตุผลของ
การปรับเปลี่ยน

เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนเพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยกำรก้ำจัดผักตบชวำ
และวัชพืชทำงนำ้
เสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังคุณภำพนำ้

ปรับถ้อยค้ำให้เกิดควำม
ชัดเจน

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

-คงเดิม-

รวม 2 กิจกรรมหลักเข้ำ
ด้วยกันเนื่องจำกกิจกรรมมี
ควำมสัมพันธ์กัน

ภาคผนวก ค.
คําอธิบายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
อัตราการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ยต่อ
หัว

อัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.50
ของสัมประสิทธิ์
การกระจาย
รายได้ (GINI
INDEX) ลดลง

ที่
1

2

3

อัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
ตารางที่ ค.3 รายละเอียดข้อมูลฐานอัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์
(GINI INDEX) ลดลง พิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ การกระจายรายได้ (GINI INDEX)
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ของกลุ่มจังหวัด
ปี พ.ศ.
GINI INDEX
อัตราการขยายตัว
ปีเป้าหมายเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์การกระจาย
(ร้อยละ)
รายได้ปีที่ผ่านมาลดลง (แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูล
2556
0.44
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผน
2558
0.40
-9.09
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพืน้ ที่
2560
0.43
7.50
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนา
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้อยละ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE)
ตารางที่ ค.1 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของฐานอั ต ราการขยายตั ว ทาง
-0.29
เพิ่มขึ้นพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
เศรษฐกิจ
ปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์มวล
อัตราการขยายตัว
จังหวัดปีที่ผ่านมา (แหล่งที่มา : สานักงาน
รวมกลุ่มจังหวัด
ทางเศรษฐกิจ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2557
550,600
-6.67
2558
578,254
5.02
2559
576,567
-0.29
267,162 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPCP PER
ตารางที่ ค.2 รายละเอียดข้อมูลของฐานมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวม
CAPITA) เพิ่มขึ้น พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เฉลี่ยต่อหัว
เฉลี่ยต่อหัวปีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ.
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว
มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวปีที่ผ่านมา (แหล่งที่มา : สานักงาน
(บาท)
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2558
257,521
2559
258,839
2560
267,162

ตัวชี้วัด
เกษตรกรมี
รายได้จากภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

จานวนสถาน
ประกอบการและ
ผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับ
การพัฒนา
เพิ่มขึ้น

ที่
1

2

300

จานวนสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME
ตารางที่ ค.5 รายละเอียดข้อมูลของฐานจานวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นพิจารณาจากจานวนสถาน
และผู้ประกอบการ SME
ประกอบการและผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
หน่วย : ราย
การพัฒนาปีเป้าหมายเปรียบเทียบ กับจานวนสถาน
จังหวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประกอบการและผู้ประกอบการ SMEจากปีที่ผ่านมา
กลุ่มจังหวัด
124,908
126,377
127,249
(แหล่งที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ชัยนาท
14,952
15,085
15,180
ขนาดย่อม)
พระนครศรีอยุธยา
40,078
40,655
40,859
หมายเหตุ : เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปี
ลพบุรี
25,722
25,965
25,104
แรกที่ดาเนินการตัวชี้วัดนี้
สระบุรี
23,488
23,839
24,199
สิงห์บุรี
9,889
9,973
9,955
อ่างทอง
10,779
10,860
10,952

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 1
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
145,837 อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกร พิจารณาจาก
ตารางที่ ค.4 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของฐานรายได้ เงิน สดสุ ท ธิ ข อง
ค่าเฉลี่ย ของรายได้เงินสดสุทธิเกษตร (NET CASH
เกษตรต่อครัวเรือน ปีเพาะปลูก 2560/2561
FARM INCOME) เพิ่มขึ้น
จังหวัด
รายได้สุทธิ (บาท)
(แหล่งที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 7)
ชัยนาท
98,021
พระนครศรีอยุธยา
101,845
ลพบุรี
248,816
สระบุรี
195,878
สิงห์บุรี
138,076
อ่างทอง
92,391
รวม
875,027
ค่าเฉลี่ย
145,837.83

2

ที่
1

ตัวชี้วัด
จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่
ได้รับรอง
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว
ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 2
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
จานวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดไม่มีแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
(แหล่งที่มา : สถาบันการพัฒนาท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา )
หมายเหตุ : เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นปี
แรกที่ดาเนินการตัวชี้วัดนี้ แต่ยังไม่มีกิจกรรมภายใต้
ตัวชี้วัดนี้
ร้อยละ 5 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรอง
ตารางที่ ค.6 สรุปผลการดาเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์
(11,187) มาตรฐานเพิ่มขึ้น พิจารณาจากจานวนผลิตภัณฑ์
OTOP กรมการพัฒนาชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของกลุ่มจังหวัด
ที่
จังหวัด
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในปีเป้าหมาย
จานวน
จานวน
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มจังหวัดซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในปีที่
กลุ่มจังหวัด
5,107
11,187
ผ่านมา (แหล่งข้อมูล: สานักงานพัฒนาชุมชนภายใน
1 ชัยนาท
551
1,169
กลุ่มจังหวัด)
2 พระนครศรีอยุธยา
1,433
2,931
หมายเหตุ : เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ลพบุรี
1,003
2,536
เป็นปีแรกที่ดาเนินการตัวชี้วัดนี้
4 สระบุรี
925
876
5 สิงห์บุรี
690
2,173
6 อ่างทอง
505
1,502

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจานวน
นักท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

ที่
3

4

(31,622.96)

ร้อยละ 5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
พิจารณาจากรายได้จากการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดในปีเป้าหมายเปรียบเทียบ
กับรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ในปีที่ผ่านมา (แหล่งข้อมูล: กรมการท่องเที่ยว)

7,216,514
3,165,905
4,033,081
503,259
730,502
3.11

7,631,557
3,355,619
4,204,992
532,985
775,367
5.54

8,349,613
3,454,627
4,356,276
552,996
816,632
5.67

จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อัตราการขยายตัว
(ร้อยละ)

ปี 2559
28,819.57
1,107.86
15,309.69
4,809.54
6,010.48
734.73
847.27
6.52

ปี 2560
31,622.96
1,236.34
16,901.48
5,304.47
6,470.82
789.01
920.84
9.73

ปี 2561
34,497.22
1,321.59
19,016.22
5,574.02
6,758.74
833.11
993.54
9.09

ตารางที่ ค.8 รายละเอียดข้อมูลของฐานรายได้จากการท่องเที่ยว
หน่วย : ล้านบาท

พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อัตราการขยายตัว
(ร้อยละ)

BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
5.67
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว
ตารางที่ ค.7 รายละเอียดข้อมูลของฐานจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัดพิจารณาจากจานวนนักท่องเที่ยว
หน่วย : คน
จังหวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ของกลุ่มจังหวัดในปีเป้าหมายเปรียบเทียบ
กลุ่มจังหวัด
16,416,968
17,326,116
18,380,983
จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา
ชัยนาท
767,707
825,596
850,839
(แหล่งข้อมูล: กรมการท่องเที่ยว)

2

ค่าดัชนีคุณภาพ
น้า (WQI) ของ
แม่น้าเจ้าพระยา/
ป่าสักในกลุม่
จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ
ปีฐาน

63

ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/
ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีฐาน พิจารณาจากค่าดัชนีคุณภาพน้า
(WQI) ปีเป้าหมายเทียบกับค่าดัชนีคุณภาพน้า
(WQI)ปีฐาน
(แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
หมายเหตุ : กาหนดให้ปีฐาน คือ ปี พ.ศ. 2560

ตารางที่ ค.10 รายละเอียดข้อมูลของฐานค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI)
หน่วย : คะแนน
จังหวัด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
กลุ่มจังหวัด
61
62
63
ชัยนาท
63
74
70
พระนครศรีอยุธยา
61
63
61
ลพบุรี
58
51
62
สระบุรี
56
57
61
สิงห์บุรี
64
63
66
อ่างทอง
65
62
60

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 3
ที่
ตัวชี้วัด
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
1 พื้นที่ที่ได้รับ
217
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและการขาด
ตารางที่ ค.9 รายละเอียดข้อมูลพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง
ผลกระทบจากน้า
แคลนน้าลดลง พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่(หมู่บ้าน)
หน่วย : หมู่บ้าน
ท่วมและการขาด
ประสบอุทกภัย และภัยแล้งปีเป้าหมาย เทียบกับ
จังหวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
แคลนน้าลดลง
สัดส่วนพื้นที่(หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้งปี
กลุ่มจังหวัด
2,139
1,875
217
ที่ผ่านมา (แหล่งข้อมูล: สานักงานป้องกันและ
ชัยนาท
438
227
49
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)
พระนครศรีอยุธยา
750
868
0
ลพบุรี
349
339
76
สระบุรี
454
129
92
สิงห์บุรี
92
124
0
อ่างทอง
56
188
0

2. ร้อยละของ
จานวนการเกิด
อุบัติเหตุจากการ
เดินทางและ
ขนส่งลดลง

ที่
1

ร้อยละ
33.40

4.78

5.09

5.09

สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

90.10
50.90
44.40
-

87.30
62.90
290.60
107.69

114.50
79.30
286.50
33.40

ร้อยละของจานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ตารางที่ ค.12 รายละเอียดข้อมูลของฐานจานวนการเกิดอุบัติ เหตุจากการ
และขนส่งพิจารณาจากจานวนการเกิดอุบัติเหตุบน เดินทางและขนส่ง
หน่วย : ต่อประชากรแสนคน
ท้องถนนในปีเป้าหมายเปรียบเทียบกับจานวนการ
จังหวัด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งปีที่ผ่านมา
กลุ่มจังหวัด
72.8
151.20
201.70
(แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
ชัยนาท
62.90
80.50
52.70
ศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
151.30
275.00
269.50
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงาน
ลพบุรี
36.90
110.70
407.90
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

อ่างทอง

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 4
ตัวชี้วัด
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
สัดส่วนมูลค่า
ร้อยละ 3.13 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง
ตารางที่ ค.11 รายละเอียดข้อมูลของฐานสัดส่วนมูลค่าผลิตภั ณฑ์มวล
ผลิตภัณฑ์มวล
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์ รวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณ ฑ์
รวมสาขาการ
มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
มวลรวมทั้งหมด
หน่วย : ร้อยละ
ขนส่ง สถานที่
ในปีเป้าหมายเปรียบเทียบกับสัดส่วนมูลค่า
จังหวัด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
เก็บสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มจังหวัด
3.22
3.20
3.13
การคมนาคม ต่อ
และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ใน
ชัยนาท
3.34
3.47
3.47
ผลิตภัณฑ์มวล
ปีที่ผ่านมา
พระนครศรีอยุธยา
2.62
2.63
2.63
รวมทั้งหมด
(แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
ลพบุรี
2.44
2.34
2.34
แบบปริมาณ
ศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สระบุรี
4.39
4.06
4.06
ลูกโซ่
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงาน
สิงห์บุรี
2.7
2.74
2.74
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

