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แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
115,319,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
84,412,119,600 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจภายในประเทศให้มคี วามเข้มแข็งอันจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ประชาชนในทุกภาคโดยสนับสนุนการพัฒนาในระดับพืนที
ในด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน การเกษตร การท่องเทียว รวมทังการพัฒนาด้านสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม ตลอดจนโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ประชาชนในพืนที 76 จังหวัด
2.2 พืนทีดําเนินการ : 6 ภาค 76 จังหวัด
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จา่ ยงบประมาณ
พืนทีภูมภิ าคมีขดี ความสามารถในการแข่งขันและมีความน่าอยู่สาํ หรับคนทุกกลุม่
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงมหาดไทย
1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 69 จังหวัด 14 กระทรวง 54 หน่ วยงาน 5 รัฐวิสาหกิจ
1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
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5. แผนภาพความเชือมโยง
5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที

ร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ปี

ยุทธศาสตร์ดา้ น : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที

ยุทธศาสตร์ที : การพัฒนาภาค เมือง และพืนทีเศรษฐกิจ

เป้ าหมายที : ลดช่องว่างรายได้ระหว่าง
ภาคและมีการกระจายรายได้ทเป็ี นธรรม
มากขึน

เป้ าหมายที : เพิมจํานวนเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่สาํ หรับคน
ทุกกลุม่ ในสังคม

ตัวชีวัดของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ตัวชีวัดของเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ที . : ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ระหว่างภาคลดลง

ตัวชีวัดของเป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที ที . : เมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่
เพิมขึน

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็ นอยู่และคุณภาพ
ชีวติ ดีขนึ

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที
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5

35
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพืนทีภาคตะวันออก
(จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,461.5912 ล้านบาท
เป้ าหมายแผนงานบูรณา
การภาค

เป้ าหมายที 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที 1.1.1 : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

แนวทางที 1.1.2 : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ 2

ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน ร้อยละ 2

กลุม่ โครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

กลุม่ กิจกรรม

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

งบประมาณ

พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนสู
ั งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

ด้านการผลิต

เพิมคุณภาพบุคลากร
รองรับภาคอุตสาหกรรม
การผลิต (New S-Curve)

กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1.สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม
1.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

240.0290 ลบ.

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
รองรับภาคอุตสาหกรรม

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1.จังหวัดสมุทรปราการ
2.จังหวัดชลบุรี
3.จังหวัดตราด

409.6200 ลบ.

พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็ นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

การเพิมมูลค่าเพือวิจยั
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

เพิมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต

พัฒนาระบบการเก็บรักษา
การกระจายสินค้า พัฒนาบรรจุภณั ฑ์
และคุณภาพการแปรรูป

เพิมประสิทธิภาพการตลาด

กระทรวงพาณิ ชย์
1.สํานักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์

12.3500 ลบ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.กรมชลประทาน

118.0000 ลบ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

373.2500 ลบ.

กระทรวงพาณิ ชย์
1.สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

32.0000 ลบ.
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพืนทีภาคตะวันออก
(จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,461.5912 ล้านบาท
เป้ าหมายแผนงานบูรณา
การภาค

เป้ าหมายที 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที 1.1.3 : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

แนวทางที 1.1.4 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ 10

ตัวชีวัดที 1 : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ 1

กลุม่ โครงการ

พัฒนาแหล่งท่องเทียวสินค้าและบริการให้เป็ นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

กลุม่ กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเทียว

กระทรวงมหาดไทย
1.เมืองพัทยา

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

งบประมาณ

14.4000 ลบ.

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

พัฒนาสังคม สิงแวดล้อมและยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านสังคม

พัฒนาคน

พัฒนาประสิทธิภาพ
การตลาด
การประชาสัมพันธ์

ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุข

พัฒนาคนอย่างเสมอภาค

พัฒนาคุณภาพชีวติ

พัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ ษย์
1.สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
1.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
1.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.กรมชลประทาน
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง
2.กรมป่ าไม้
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมโยธาและผังเมือง
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1.จังหวัดชลบุรี

การตลาด

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
สิงอํานวยความสะดวก
เพือรองรับการขยายตัว

ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเทียวทีหลากหลาย

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1.จังหวัดสมุทรปราการ
รัฐวิสาหกิจ
1.การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย

กระทรวงการท่องเทียว
และกีฬา
1.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1.จังหวัดชลบุรี

กระทรวงการท่องเทียว
และกีฬา
1.สํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา

กระทรวงมหาดไทย
1.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
1.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.กรมการแพทย์

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของ
มนุ ษย์
1.สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
1.กรมการพัฒนาชุมชน

169.9746 ลบ.

100.9984 ลบ.

12.0000 ลบ.

192.4589 ลบ.

139.2769 ลบ.

ยกระดับคุณภาพชีวติ

82.8944 ลบ.

337.3390 ลบ.
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพืนทีภาคตะวันออก
(จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,461.5912 ล้านบาท
เป้ าหมายแผนงานบูรณา
การภาค

เป้ าหมายที 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิมขึน ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

กลุม่ โครงการ

โครงการพิเศษขนาดใหญ่การบริหารจัดการนําขนาดใหญ่

โครงการพิเศษขนาดใหญ่พฒั นานวัตกรรม

การบริหารจัดการนําขนาดใหญ่

พัฒนานวัตกรรม

กลุม่ กิจกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.กรมชลประทาน
รัฐวิสาหกิจ
1.การประปาส่วนภูมภิ าค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

งบประมาณ

, . 0 ลบ.

.

ลบ.
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของแผน
บูรณาการภาค

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (GPP) เพิมขึนเฉลีย ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain

กลุ่มกิจกรรม

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

งบประมาณ

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

ด้านการผลิต

ส่งเสริมและยกระดับการผลิต การส่งเสริมและเพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 กรมหม่อนไหม
กระทรวงศึกษาธิการ
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
กระทรวงอุตสาหกรรม.
1 สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

.

ลบ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กระทรวงพาณิ ชย์
1 สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
1 กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1 สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

.

ลบ.

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ส่งเสริมการจัดจําหน่ายและ
การตลาด

กระทรวงพาณิ ชย์
1 สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์

.

ลบ.

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

ด้านการผลิต

ส่งเสริมและยกระดับการผลิต การส่งเสริมและเพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1 จังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐวิสาหกิจ
1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

.

24.0000 ลบ.

ลบ.

โครงการเพิมศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชือมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นาโขง
ํ

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

พัฒนาปัจจัยพืนฐาน
โครงสร้าง

การส่งเสริมและเพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม

ส่งเสริมการจัดจําหน่าย
และการตลาด

กระทรวงคมนาคม
1 กรมท่าอากาศยาน
2 กรมทางหลวง
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1 จังหวัดอุดรธานี
2 จังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงมหาดไทย
1 กรมการพัฒนาชุมชน

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ด้านการผลิต

ส่งเสริมการจัดจําหน่ายและ
การตลาด

1, .

ลบ.

.

ลบ.

กระทรวงพาณิ ชย์
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
1 กรมการพัฒนาชุมชน

.

ลบ.

423

ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการภาค

ตัวชีวัด

แนวทาง

ตัวชีวัด

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ
ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (GPP) เพิมขึนเฉลีย ร้อยละ
แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร
ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึนร้อยละ

กลุม่ โครงการ

โครงการเพิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน ข้าวอินทรีย ์

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

เพิมศักยภาพการผลิต

เพิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิมาตรฐาน ข้าวอินทรีย ์

ยกระดับคุณภาพผลผลิต
และการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
มาตรฐาน ข้าวอินทรียเ์ ข้าสู่
มาตรฐาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ
รัฐวิสาหกิจ
1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กลุม่ กิจกรรม

หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

งบประมาณ

ยกระดับคุณภาพ
การผลิต

.

ลบ.

.

ลบ.

ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาดและช่องทาง
การจําหน่าย
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาดข้าวหอมมะลิ
มาตรฐาน ข้าวอินทรีย ์

กระทรวงพาณิ ชย์
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์

.

โครงการเพิมศักยภาพไม ้ดอกไมป้ ระดับครบวงจร

โครงการเพิมศักยภาพผลิตโคเนือคุณภาพสูง

ลบ.

เพิมศักยภาพการผลิต

ยกระดับคุณภาพด้าน
การผลิตสู ่มาตรฐาน

เพิมมูลค่าและแปรรูปโคเนือ
คุณภาพสูงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.

ลบ.

ส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาด

เพิมศักยภาพการผลิต

ส่งเสริมศักยภาพการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

.

. ลบ.

ยกระดับคุณภาพด้าน
การผลิตสู ่มาตรฐาน

ส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาด
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (GPP) เพิมขึนเฉลีย ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ 10

กลุ่มโครงการ

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain
พัฒนาแหล่งท่องเทียว สินค้าและ
บริการและสิงอํานวยความสะดวก
(การท่องเทียวทางวัฒนธรรม)

กลุ่มกิจกรรม

กระทรวงมหาดไทย

การสร้างมูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

การจัดจําหน่ายและ
การตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน
สินค้าและบริการ การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เชือมันต่อนักท่องเทียว
(การท่องเทียวทางวัฒนธรรม)

การดําเนินการทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ทางการท่องเทียว การนําเสนอ
สินค้าและบริการ
(การท่องเทียวทางวัฒนธรรม)

พัฒนาแหล่งท่องเทียว สินค้าและ
บริการและสิงอํานวยความสะดวก
(การท่องเทียวทางธรรมชาติ)

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
1 สํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
1 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
กระทรวงศึกษาธิการ
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1 จังหวัดเลย
2 จังหวัดอุดรธานี
3 จังหวัดบึงกาฬ
4 จังหวัดกาฬสินธุ ์

กระทรวงคมนาคม
1 กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ชื
กระทรวงมหาดไทย
1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1 จังหวัดหนองบัวลําภู
2 จังหวัดนครพนม
3 จังหวัดร้อยเอ็ด
4 จังหวัดกาฬสินธุ ์
5 จังหวัดนครราชสีมา
6 จังหวัดชัยภูมิ
7 จังหวัดศรีสะเกษ
รัฐวิสาหกิจ
1 การประปาส่วนภูมิภาค

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

1 กรมการพัฒนาชุมชน

1 จังหวัดหนองคาย

2 กรมส่งเสริมการปกครอง

2 จังหวัดสุรนิ ทร์

ท้องถิน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

1 จังหวัดเลย
2 จังหวัดกาฬสินธุ ์
3 จังหวัดนครราชสีมา
4 จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ

โครงการยกระดับการท่องเทียวทางธรรมชาติครบวงจร

โครงการยกระดับการท่องเทียวทางวัฒนธรรมครบวงจร

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

การสร้างมูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

โครงการยกระดับการท่องเทียวทางกีฬาและสุขภาพครบวงจร

การจัดจําหน่ายและ
การตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน
สินค้าและบริการ การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เชือมันต่อนักท่องเทียว
(การท่องเทียวทางธรรมชาติ)

พัฒนาแหล่งท่องเทียว สินค้าและ
บริการและสิงอํานวยความสะดวก
(การท่องเทียวทางกีฬาและสุขภาพ)

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

1 จังหวัดนครพนม

การสร้างมูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

การจัดจําหน่ายและ
การตลาด

การดําเนินการทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเทียว การนําเสนอสินค้าและบริการ
(การท่องเทียวทางกีฬาและสุขภาพ)

กระทรวงศึกษาธิการ

1 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
1 จังหวัดมหาสารคาม
2 จังหวัดบุรรี มั ย์
3 จังหวัดชัยภูม ิ
4 จังหวัดอุบลราชธานี

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัดที . อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (GPP) เพิมขึนเฉลีย ร้อยละ
ตัวชีวัด
แนวทาง

แนวทางที . . : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล ้อม

ตัวชีวัด

ตัวชีวัด : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนาประชาชนคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ คนอีสานศตวรรษที

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล ้อมอย่างยังยืน

กลุ่มโครงการ

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านสังคม

พัฒนาคน

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ

ส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ น
สุขภาพและสังคม

การจัดการแก้ไขปัญหา
การสูญเสียชีวติ จาก
มะเร็งท่อนําดี

ส่งเสริมฟื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล ้อม

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม

และสิงแวดล้อม

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain

กลุ่มกิจกรรม

การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม
ครอบครัวและสุขภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมันคงของมนุ ษย์

และความมันคงของมนุ ษย์

สํานักงานปลัดกระทรวง

สํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

ส่งเสริมการสร้างงาน
สร้างอาชีพ

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวง

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม

พัฒนาคน

ส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นสังคมและ
สิงแวดล ้อม

กรมป่ าไม้

สาธารณสุข

กรมป่ าไม้

การพัฒนาสังคมและความ

กระทรวงสาธารณสุข
1 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

พัฒนาคน

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านสังคม

การสร้างเสริม
สุขภาพ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการพัฒนา

สํานักงาน

สังคมและความมันคง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ของมนุ ษย์

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงาน

เมือง

ปลัดกระทรวงการพัฒนา

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

สังคมและความมันคง

1 จังหวัดเลย

ของมนุษย์

2 จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข

3 จังหวัดนครราชสีมา

ด้านการสนับสนุนการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

สนับสนุนการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน

การพัฒนาเมืองและ
ระบบบริการ

กรมโยธาธิการและผัง

มันคงของมนุษย์

มันคงของมนุษย์

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ

โครงการเมืองน่าอยู่ทกุ กลุม่ คน

1 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

.
งบประมาณ

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.
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ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เป้ าหมายที : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดีขนึ

ตัวชีวัดที . อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (GPP) เพิมขึนเฉลีย ร้อยละ
ตัวชีวัด
แนวทาง

แนวทางที . . : โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที มูลค่าของวัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที ขยายเขตประปาเมืองเพิมขีน จํานวน แห่ง

ตัวชีวัดที มีปริมาณเก็บกักและพืนทีชลประทานเพิมขึน

โครงการเมืองสมุนไพร

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพือรองรับการพัฒนาเมือง

โครงการบริหารจัดการลุม่ นําโขง ชี มูล อย่างยังยืน

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain

กลุ่มกิจกรรม

ด้านการผลิต

ส่งเสริมผลผลิตของเมือง
สมุนไพรทีมีศกั ยภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง

สร้างมูลค่าเพิมและการแปร
รูปยาสมุนไพร

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง

ด้านการส่งเสริม
ช่องทางการจัด
จําหน่าย

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

ส่งเสริมช่องทางการจัด
จําหน่าย

จัดหาแหล่งนําและเพิมพืนที
ชลประทาน

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวง

รัฐวิสาหกิจ

ด้านการสร้างมูลค่าเพิม
และการแปรรูป

ด้านการส่งเสริม
ช่องทางการจัด
จําหน่าย

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

จัดหาแหล่งนําและเพิมพืนที
ชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประปาส่วนภูมภิ าค

กรมชลประทาน

สาธารณสุข

สาธารณสุข

สาธารณสุข

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

ด้านการสร้างมูลค่าเพิม
และการแปรรูป

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

1 จังหวัดร้อยเอ็ด

1 จังหวัดอุดรธานี

2 จังหวัดมหาสารคาม
3 จังหวัดกาฬสินธุ ์

งบประมาณ

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

, .

ลบ.

ด้านการสร้างมูลค่าเพิม
และการแปรรูป

,

ไร่

ด้านการส่งเสริม
ช่องทางการจัด
จําหน่าย
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สวนราชการ จังหวัดและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทยั ธานีและจังหวัดพิจิตร
งบประมาณป 2561 จํานวน 9,800.4280 ลานบาท
เปาหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตรการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น รอยละ 2

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.1 : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคาการคาและการลงทุนเพิ่มขึ้น รอยละ 2

กลุมโครงการ

โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการคาการลงทุนภาคเหนือ

ดานการผลิต

หวงโซคุณคา *
Value Chain

กลุมกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

กระทรวงคมนาคม
1. กรมการขนสงทางบก
2. กรมทาอากาศยาน
3. กรมทางหลวง
4. กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดเพชรบูรณ
3. จังหวัดนครสวรรค
รัฐวิสาหกิจ
1. การประปาสวนภูมิภาค

2,288.4423 ลบ.

การสรางมูลคาเพิ่มและนวัตกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการคาและการลงทุน

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดลําปาง
2. จังหวัดเพชรบูรณ

109.4131 ลบ.

การจัดจําหนายและการตลาด

ยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดทุกระดับ

กระทรวงพาณิชย
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

68.5715 ลบ.

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดลําพูน
3. จังหวัดแพร
4. จังหวัดเพชรบูรณ
5. จังหวัดอุตรดิตถ
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สวนราชการ จังหวัดและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทยั ธานีและจังหวัดพิจิตร
งบประมาณป 2561 จํานวน 9,800.4280 ลานบาท
เปาหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น รอยละ 2

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 2

กลุมโครงการ

โครงการเมืองพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ

หวงโซคุณคา *
Value Chain

ปจจัยการผลิตพื้นฐาน

กลุมกิจกรรม

โครงสรางพื้นฐานการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. กรมชลประทาน
2. กรมสงเสริมการเกษตร

การสรางมูลคาเพิ่ม วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาศักยภาพการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. มหาวิทยาลัยแมโจ

708.8812 ลบ.

การจัดจําหนายและการตลาด

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดลําปาง
3. จังหวัดลําพูน
4. จังหวัดแพร
5. จังหวัดสุโขทัย
6. จังหวัดกําแพงเพชร
7. จังหวัดนครสวรรค

501.2190 ลบ.

การพัฒนาศักยภาพการเกษตร

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดพิษณุโลก

35.0000 ลบ.
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สวนราชการ จังหวัดและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทยั ธานีและจังหวัดพิจิตร
งบประมาณป 2561 จํานวน 9,800.4280 ลานบาท
เปาหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น รอยละ 2

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพภาคการทองเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายไดจากการทองเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 10

กลุมโครงการ

หวงโซคุณคา *
Value Chain

กลุมกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวมรดกโลก

โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวทางธรรมชาติ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ

พัฒนาบุคลากรและรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยว

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพบก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
1. กรมอุทยานแหงชาติ ฯ
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดแมฮองสอน
2. จังหวัดลําปาง
3. จังหวัดนาน
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดตาก
6. จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดตาก

464.8744 ลบ.

16.5000 ลบ.

การตลาด

สงเสริมชอทางการตลาด
และประชาสัมพันธ

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดตาก

10.0000 ลบ.

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

พัฒนาแหลงทองเที่ยว
มรดกโลก

กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมศิลปากร
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดสุโขทัย
2. จังหวัดกําแพงเพชร

151.5722 ลบ.

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

พัฒนาบุคลากรและรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเพชรบูรณ

7.0000 ลบ.

โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวลานนา

การตลาด

สงเสริมชอทางการตลาด
และประชาสัมพันธ

กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
1. สํานักงานปลัด
กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา

20.0000 ลบ.

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานนา

กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพบก
2. กองทัพอากาศ
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดลําปาง
3. จังหวัดลําพูน
4. จังหวัดนาน
5. จังหวัดเชียงราย
6. จังหวัดพิษณุโลก
7. จังหวัดอุตรดิตถ

886.8733 ลบ.

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

พัฒนาบุคลากรและรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยว

โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

การตลาด

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

พัฒนาแหลงทองเที่ยว
กลุมเฉพาะ

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

พัฒนาบุคลากรและรูปแบบ
กิจกรรมการทองเที่ยว

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยแมโจ
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดลําปาง
2. จังหวัดพะเยา
3. จังหวัดแพร

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการพัฒนาชุมชน
2. กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดนครสวรรค

กระทรวงวัฒนธรรม
1. กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดลําปาง
3. จังหวัดนาน
4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดอุทัยธานี

168.2502 ลบ.

93.1670 ลบ.

303.8356 ลบ.

การตลาด

สงเสริมชอทางการตลาด
และประชาสัมพันธ

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดพิจิตร

2.1000 ลบ.
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สวนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9,800.4280 ลานบาท
เปาหมายของ
แผนงาน

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น รอยละ 2
ตัวชี้วัด
แนวทางที่ 1.1.4 : พัฒนาดานสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
แนวทาง

ตัวชี้วัด

กลุมโครงการ

หวงโซคุณคา
Value Chain

ตัวชี้วัดที่ 1 : ดานสังคมไดรับการปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รอยละ 1

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคเหนือ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสังคม

ฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา

พัฒนาคน

ยกระดับคุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง

กลุมกิจกรรม

หนวยงานที่
ที่รับผิดชอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. กรมปาไม
2. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ืช

งบประมาณ

1,078.9681 ลบ.

โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ

โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ

จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดอุตรดิตถ

40.0000 ลบ.

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสังคม

พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาคน

ยกระดับคุณภาพชีวิต

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสังคม

พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการ
ใหบริการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง

พัฒนาปจจัยพื้นฐาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย
กระทรวงมหาดไทย
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแมโจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมการแพทย
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดลําพูน
2. จังหวัดพะเยา
3. จังหวัดกําแพงเพชร
4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย
กระทรวงมหาดไทย
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแมโจ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดพิจิตร
3. จังหวัดนครสวรรค

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. กรมปาไม

94.9475 ลบ.

1,455.1272 ลบ.

642.9166 ลบ.

20.9500 ลบ.

พัฒนาคน

พัฒนาและเพิม่ นวัตกรรม

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดแมฮองสอน
3. จังหวัดลําปาง
4. จังหวัดลําพูน
5. จังหวัดนาน
6. จังหวัดพะเยา
7. จังหวัดเชียงราย
8. จังหวัดแพร
9. จังหวัดตาก

289.4878 ลบ.

ยกระดับคุณภาพชีวิต
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สวนราชการ จังหวัดและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทยั ธานีและจังหวัดพิจิตร
งบประมาณป 2561 จํานวน 9,800.4280 ลานบาท
เปาหมายของแผนงาน
บูรณาการภาค

เปาหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น รอยละ 2

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.5 : โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 9 : จังหวัดมีรายไดจากผลิตภัณฑสมุนไพร และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รอยละ 10 (ภาคเหนือ)

กลุมโครงการ

หวงโซคุณคา *
Value Chain

กลุมกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการเมืองสมุนไพรภาคเหนือ

ปจจัยการผลิตพื้นฐาน

สงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความตองการของตลาดในและตางประเทศ

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยแมโจ
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดและกลุมจังหวัด
1. จังหวัดพิษณุโลก
2. จังหวัดอุทัยธานี

การสรางมู ลคาเพิ่ม วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพระดับสากล

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยแมโจ

85.3475 ลบ.

การจัดจําหนายและการตลาด

สงเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและสรางเสริมสุขภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

31.7050 ลบ.

225.2785 ลบ.
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
246,091,617,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
263,400,000,000 บาท
1. วัตถุประสงค์
เพือให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม ทีต้องการให้มกี ารกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มากขึน โดยมีเป้ าหมายประชาชนได้รบั บริการสาธารณะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยแนวทางการดําเนินงานครอบคลุม
ภารกิจตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและภารกิจถ่ายโอนทังด้านการศึกษา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้านสังคม ด้านสิงแวดล้อม และด้านบริหารจัดการ
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผู ไ้ ด้รบั ประโยชน์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,853 แห่ง
2.2 พืนทีดําเนินการ : พืนทีในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงมหาดไทย
1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
หน่ วยงานทีเกียวข้อง : 3 กระทรวง 5 หน่ วยงาน
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5. แผนภาพความเชือมโยง
5.1 แผนภาพความเชือมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ปี

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ตัวชีวัดของ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที

ยุทธศาสตร์ดา้ น : 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที : 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เป้ าหมายที : เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตัวชีวัดเป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที
ที 1.1 : สัดส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินใน
แต่ละประเภททีได้รางวัล
การบริหารจัดการทีดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ทังหมด

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ตัวชีวัดเป้ าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที
ที 1.2 : ขอรองเรียนและ
คดีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ลดลง

เป้ าหมายที : ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2 แผนภาพความเชือมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
งบประมาณปี
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

ตัวชีวัด

หน่ วยงาน
หน่ วยงานเจ้าภาพ :
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน

งบประมาณ

, .

ล้านบาท

เป้ าหมายที : ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีวัดที . : ร้อยละ

ของจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)
ด้าน โดยในแต่ละด้านได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ และข้อร้องเรียนและคดีเกียวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินลดลง

ตัวชีวัด

แนวทาง

จํานวน

แนวทางที . . : การจัดบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของ
จํานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินผ่านเกณฑ์การประเมิน
LPA ด้านการศึกษา

ตัวชีวัดที ผลการทดสอบ
O-net ของนักเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
มีคะแนนเพิมขึนร้อยละ

กระทรวงมหาดไทย
. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
2. กรุงเทพมหานคร
. เมืองพัทยา

กระทรวงมหาดไทย
. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
. เมืองพัทยา

งบประมาณ
, . ล้านบาท

งบประมาณ
, . ล้านบาท

แนวทางที . . : การจัดบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพืนฐาน

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของจํานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินผ่านเกณฑ์
การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพืนฐาน

กระทรวงมหาดไทย
. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
2. กรุงเทพมหานคร
. เมืองพัทยา

งบประมาณ
, . ล้านบาท

แนวทางที . . : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของจํานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินผ่าน
เกณฑ์การประเมิน LPA ด้านสังคม

กระทรวงมหาดไทย
. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
2. กรุงเทพมหานคร
. เมืองพัทยา

งบประมาณ
, . ล้านบาท

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของ
ผูส้ ูงอายุมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการเบิกจ่ายเบียยังชีพ

กระทรวงมหาดไทย
. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
2. กรุงเทพมหานคร
. เมืองพัทยา

งบประมาณ
, . ล้านบาท

แนวทางที . . : การจัดบริการสาธารณะ
ด้านสิงแวดล้อม

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของจํานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินผ่าน
เกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
1. กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
. ล้านบาท

แนวทางที . . : การจัดบริการสาธารณะ
ด้านบริหารจัดการ

ตัวชีวัดที ปริมาณขยะทีเข้า
สูร่ ะบบกําจัดลดลงร้อยละ

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของจํานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินผ่าน
เกณฑ์การประเมิน LPA ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชีวัดที ร้อยละ ของ
จํานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินจัดเก็บรายได้เอง
เพิมขึนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน

กระทรวงมหาดไทย
. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน

งบประมาณ
, . ล้านบาท

งบประมาณ
, . ล้านบาท

งบประมาณ
, . ล้านบาท

