1

Âµ¼¦µµ¦nÁ¦·¤µ¦¡´µ´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´Â¼¦µµ¦
¦³¤µ¦µ¥nµ¥ e 2560
26,432,703,500 µ
¦³¤µ¦µ¥nµ¥ e 2561
25,631,934,300 µ
1. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®o´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´ÎµÁ·Ã¦µ¦£µ¥ÄoÂ¡´µ´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´ Ã¥µ¦¼¦µµ¦
¦nª¤´Ä»£µnªÂ¨³nÁ¦·¤µ¦¤¸nª¦nª¤ °¦³µÄ¡ºÊ¸É Á¡ºÉ°¡´µoµÁ«¦¬·
¨ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨ÊÎµµ´¤ °»¦´¬rÂ¨³¢g¢¼¦´¡¥µ¦¦¦¤µ· ¦´¬µªµ¤¤´Éoµ¡ºÊ¸É
oµµ¦¦·®µ¦´µ¦¸É¸ Â¨³¤¸µ¦·µ¤¦³Á¤·¨µ¦·´·µ¸ÉÁ}¦³
2. °Á µ¦ÎµÁ·µ
2.1 ¨»n¤Ájµ®¤µ¥/¼oÅo¦´¦³Ã¥r : ¦³µÄ¡ºÊ¸É 76 ´®ª´
2.2 ¡ºÊ¸ÉÎµÁ·µ¦ : 76 ´®ª´
3. ¨´¤§·ÍÂ¨³¦³Ã¥r¸Éµªnµ³Åo¦´Äµ¦Äonµ¥¦³¤µ
¦³´¦µ¥Åo °¦³µÁ¡·É¤ ¹ÊÃ¥n°ªnµ °¨·£´r¤ª¨¦ª¤¦³®ªnµ¡ºÊ¸É¨¨ Â¨³Á¤º°«¼¥r¨µ
°´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼nÁ¡·É¤ ¹Ê
4. ®nª¥µ¸É¦´·°
®nª¥µÁoµ£µ¡ : Îµ´µ¨´¦³¦ª¤®µÅ¥
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° : 76 ´®ª´ 18 ¨»n¤´®ª´
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5. Â£µ¡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥
5.1 Â£µ¡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥¦³´¥»«µ¦rµ·Â¨³Â¡´µÁ«¦¬·Â¨³´¤Â®nµ· ´¸É 12

¦nµ¥»«µ¦rµ·
¦³¥³ 20 e

¥»«µ¦roµ : µ¦¦´¤»¨Â¨³¡´µ¦³¦·®µ¦´µ¦£µ¦´

Â¡´µ ²
´¸É 12

¥»«µ¦r¸É 9 : µ¦¡´µ£µ Á¤º° Â¨³¡ºÊ¸ÉÁ«¦¬·

Ájµ®¤µ¥ °
Â¡´µ²

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¨n°ªnµ¦µ¥Åo¦³®ªnµ
£µÂ¨³¤¸µ¦¦³µ¥¦µ¥Åo¸ÉÁ}¦¦¤
¤µ ¹Ê

Ájµ®¤µ¥¸É 2 : Á¡·É¤ÎµªÁ¤º°«¼¥r¨µ
°´®ª´Á}Á¤º°nµ°¥¼nÎµ®¦´
»¨»n¤Ä´¤

´ª¸Êª´ °
Â¡´µ²

´ª¸Êª´Ájµ®¤µ¥ °Â¡´µ²
´¸É 12 ¸É 1.1 : ¨·£´r£µn°®´ª
¦³®ªnµ£µ¨¨

´ª¸Êª´Ájµ®¤µ¥ °Â¡´µ²
´¸É 12 ¸É 2.1 : Á¤º°«¼¥r¨µ °
´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n
Á¡·É¤ ¹Ê

Ájµ®¤µ¥ °
Âµ
¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´
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5.2 Â£µ¡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥¦³´Âµ¼¦µµ¦
Âµ¼¦µµ¦nÁ¦·¤µ¦¡´µ´®ª´Â¨³¨»¤n ´®ª´Â¼¦µµ¦
¦³¤µe 2561 Îµª 25,631.9343 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

´ª¸Êª´

Âªµ

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2
Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´¸É 1 : °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥ °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 1 : ¦³µ¦¸É°¥¼nÄoÁo
ªµ¤¥µ Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 10




´ª¸Êª´

®nª¥µ
®nª¥µÁoµ£µ¡ :
Îµ´µ¨´
¦³¦ª¤®µÅ¥

¦³¤µ

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´»¦¸
5. ´®ª´´¥µ
9. ´®ª´³Á·Á¦µ
13. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
17. ´®ª´»¡¦¦»¦¸
21. ´®ª´¤»¦¦µ¤
25. ´®ª´¡´¨»
29. ´®ª´¦³¸É
33. ´®ª´{µ¸
37. ´®ª´¨»¦¸
41. ´®ª´Á¨¥
45. ´®ª´¦¡¤
49. ´®ª´ °Ân
53. ´®ª´¦¦µ¸¤µ
57. ´®ª´«¦¸³Á¬
61. ´®ª´Â¤n±n°°
65. ´®ª´¡³Á¥µ
69. ´®ª´¡·¬»Ã¨
73. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦

2. ´®ª´»¤µ¸
6. ´®ª´¨¡»¦¸
10. ´®ª´¦µ¸»¦¸
14. ´®ª´µ»¦¸
18. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
22. ´®ª´»¤¡¦
26. ´®ª´¦³°
30. ´®ª´¦´
34. ´®ª´¥³¨µ
38. ´®ª´¦³¥°
42. ´®ª´°»¦µ¸
46. ´®ª´¤»µ®µ¦
50.´®ª´¤®µµ¦µ¤
54. ´®ª´»¦¸¦´¤¥r
58. ´®ª´¥Ã¦
62. ´®ª´¨Îµµ
66. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
70. ´®ª´»Ã ´¥
74. ´®ª´¡··¦

3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
7. ´®ª´·®r»¦¸
11. ´®ª´¦³Âoª
15. ´®ª´¦¤
19. ´®ª´Á¡¦»¦¸
23. ´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
27. ´®ª´¡´µ
31. ´®ª´ ¨µ
35. ´®ª´¦µ·ªµ
39. ´®ª´¦µ
43. ´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
47. ´®ª´¨¦
51. ´®ª´µ¯·»r
55.. ´®ª´´¥£¼¤·
59. ´®ª´°»¨¦µµ¸
63. ´®ª´¨Îµ¡¼
67. ´®ª´Â¡¦n
71. ´®ª´Á¡¦¼¦r
75. ´®ª´¦ª¦¦r

¦³¤µ 11,934.1799 ¨.

4. ´®ª´¦³»¦¸
8. ´®ª´°nµ°
12. ´®ª´¦µ¥
16. ´®ª´¦µ»¦¸
20. ´®ª´¤»¦µ¦
24. ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
28. ´®ª´£¼ÁÈ
32. ´®ª´¼¨
36. ´®ª´´»¦¸
40. ´®ª´®°µ¥
44. ´®ª´¹µ¯
48. ´®ª´¦o°¥Á°È
52. ´®ª´»¦·¦r
56. ´®ª´°ÎµµÁ¦·
60. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
64. ´®ª´nµ
68.´®ª´µ
72. ´®ª´°»¦·r
76. ´®ª´°»´¥µ¸

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¨¡»¦¸
2. ´®ª´·®r»¦¸
3. ´®ª´µ»¦¸
4. ´®ª´¦µ»¦¸
5. ´®ª´¦µ·ªµ
6. ´®ª´¦³¥°
7. ´®ª´¦o°¥Á°È
8. ´®ª´°»´¥µ¸

¦³¤µ 328.5747 ¨.

´ª¸Êª´¸É 2 : ¦µ¥Åoµµ¦Îµ®nµ¥
·oµ OTOP Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 3 : Ä¦´ªÁ¦º°¤¸¦µ¥Åo
Á¨¸É¥nµÁr . ¦o°¥¨³ 99

´ª¸Êª´¸É 4 : ¦³µÅo¦´¦·µ¦
» £µ¡°¥nµ´Éª¹ µ¦·µ¦» £µ¡¸É
¤¸»£µ¡¤µ¦µµ¤¸ÉÎµ®
¦o°¥¨³ 50

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´³Á·Á¦µ
2. ´®ª´¤»¦¦µ¤
3. ´®ª´¡´µ
4. ´®ª´£¼ÁÈ
5. ´®ª´¦´
6. ´®ª´¦³¥°
7. ´®ª´°»¦µ¸
8. ´®ª´«¦¸³Á¬
9. ´®ª´¨Îµ¡¼

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´·®r»¦¸
2. ´®ª´¤»¦µ¦
3. ´®ª´ ¨µ
4. ´®ª´¨¦
5. ´®ª´¦o°¥Á°È
6. ´®ª´¤®µµ¦µ¤

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¦µ¸»¦¸
2. ´®ª´¦µ»¦¸
3. ´®ª´ ¨µ
4. ´®ª´¥³¨µ
5. ´®ª´¦µ·ªµ
6. ´®ª´°»¦µ¸
7. ´®ª´¤»µ®µ¦
8. ´®ª´¦o°¥Á°È
9. ´®ª´Â¤n±n°°
10. ´®ª´¨Îµµ
11. ´®ª´¡³Á¥µ
12. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦

¦³¤µ 71.7468 ¨.

¦³¤µ 63.1903 ¨.

¦³¤µ 46.1618 ¨.
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Âµ¼¦µµ¦nÁ¦·¤µ¦¡´µ´®ª´Â¨³¨»¤n ´®ª´Â¼¦µµ¦
¦³¤µe 2561 Îµª 25,631.9343 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.5 :µ¦¡´µoµ´¤
´ª¸Êª´¸É 6 : ¦´¬µ°´¨´¬rÁ¡ºÉ°¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤ °Á¤º°

´ª¸Êª´¸É 7 : µ¦¡´µ»£µ¡¸ª· °¦³µÁ¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 8 : µ¦j°´Â¨³¦µ¦µ¤
¥µÁ¡·
- Îµª®¤¼noµ¸ µª ¦o°¥¨³ 60
- Îµª®¤¼noµ¸Â ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 9 : µ¦j°´¦µ¦µ¤
°µµ¦¦¤ ¦o°¥¨³ 70

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 5 : ´nª °´Á¦¸¥¸É¤¸³Â
Á¨¸É¥¨µ¦°µµ¦«¹¬µ¦³´µ·
´Ê¡ºÊµ (O-NET) Ân¨³ª·µnµÁr
¦o°¥¨³ 50

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´³Á·Á¦µ
3. ´®ª´»¡¦¦»¦¸
5. ´®ª´¨»¦¸
7. ´®ª´°ÎµµÁ¦·
9. ´®ª´¥Ã¦
11. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¦³Âoª
3. ´®ª´ ¨µ
5. ´®ª´¥³¨µ
7. ´®ª´°ÎµµÁ¦·
9. ´®ª´¥Ã¦
11. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´»¦¸
4. ´®ª´¦³»¦¸
7. ´®ª´·®r»¦¸
10. ´®ª´¦µ¸»¦¸
13. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
16. ´®ª´»¡¦¦»¦¸
19. ´®ª´¤»¦¦µ¤
22. ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
25. ´®ª´¡´µ
28. ´®ª´¦´
31. ´®ª´{µ¸
34. ´®ª´´»¦¸
37. ´®ª´Á¨¥
40. ´®ª´¹µ¯
43. ´®ª´¦o°¥Á°È
46. ´®ª´¦¦µ¸¤µ
49. ´®ª´«¦¸³Á¬
52. ´®ª´Â¤n±n°°
55. ´®ª´nµ
58. ´®ª´Â¡¦n
61. ´®ª´»Ã ´¥
64. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
67. ´®ª´°»´¥µ¸

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¨¡»¦¸
3. ´®ª´°nµ°
5. ´®ª´¦³Âoª
7. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
9. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
11.´®ª´¡´µ
13. ´®ª´¦³¸É
15. ´®ª´¥³¨µ
17. ´®ª´¦³¥°
19. ´®ª´°»¦µ¸
21. ´®ª´¤»µ®µ¦
23. ´®ª´«¦¸³Á¬
25. ´®ª´nµ
27. ´®ª´Á¸¥¦µ¥

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¦³»¦¸
3. ´®ª´¨¡»¦¸
5. ´®ª´°nµ°
7. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
9. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
11. ´®ª´¤»¦¦µ¤
13. ´®ª´¡´¨»
15. ´®ª´¡´µ
17. ´®ª´¥³¨µ
19. ´®ª´¹µ¯
21. ´®ª´¦o°¥Á°È
23. ´®ª´¨Îµµ
25. ´®ª´¡³Á¥µ
27. ´®ª´Â¡¦n



2. ´®ª´¦¤
4. ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
6. ´®ª´¦o°¥Á°È
8. ´®ª´«¦¸³Á¬
10. ´®ª´°»¨¦µµ¸
12. ´®ª´¡··¦

2. ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
4. ´®ª´¼¨
6. ´®ª´µ¯·»r
8. ´®ª´«¦¸³Á¬
10. ´®ª´°»¨¦µµ¸
12. ´®ª´¡³Á¥µ

®nª¥µ
®nª¥µÁoµ£µ¡ :
Îµ´µ¨´
¦³¦ª¤®µÅ¥

¦³¤µ

¦³¤µ 62.9984 ¨.

¦³¤µ 242.6158 ¨.

2. ´®ª´»¤µ¸
5. ´®ª´´¥µ
8. ´®ª´°nµ°
11. ´®ª´¦³Âoª
14. ´®ª´¦¤
17. ´®ª´Á¡¦»¦¸
20. ´®ª´»¤¡¦
23. ´®ª´¡´¨»
26. ´®ª´£¼ÁÈ
29. ´®ª´ ¨µ
32. ´®ª´¥³¨µ
35. ´®ª´¦µ
38. ´®ª´°»¦µ¸
41. ´®ª´¦¡¤
44. ´®ª´µ¯·»r
47. ´®ª´´¥£¼¤·
50. ´®ª´¥Ã¦
53. ´®ª´¨Îµµ
56. ´®ª´¡³Á¥µ
59. ´®ª´µ
62. ´®ª´Á¡¦¼¦r
65. ´®ª´¡··¦

3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
6. ´®ª´¨¡»¦¸
9. ´®ª´³Á·Á¦µ
12. ´®ª´¦µ¥
15. ´®ª´¦µ»¦¸
18. ´®ª´¤»¦µ¦
21. ´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
24. ´®ª´¦³°
27. ´®ª´¦³¸É
30. ´®ª´¼¨
33. ´®ª´¦µ·ªµ
36. ´®ª´®°µ¥
39. ´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
42. ´®ª´¤»µ®µ¦
45. ´®ª´»¦·¦r
48. ´®ª´°ÎµµÁ¦·
51. ´®ª´°»¨¦µµ¸
54. ´®ª´¨Îµ¡¼
57. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
60. ´®ª´¡·¬»Ã¨
63. ´®ª´°»¦·r
66. ´®ª´¦ª¦¦r

¦³¤µ 2,572.4551 ¨.

2. ´®ª´·®r»¦¸
4. ´®ª´¦µ¸»¦¸
6. ´®ª´¦µ¥
8. ´®ª´¦µ»¦¸
10. ´®ª´¡´¨»
12. ´®ª´£¼ÁÈ
14. ´®ª´¦´
16. ´®ª´¦µ·ªµ
18. ´®ª´®°µ¥
20. ´®ª´¦¡¤
22. ´®ª´µ¯·»r
24. ´®ª´¥Ã¦
26. ´®ª´¡³Á¥µ
28. ´®ª´Â¡¦n

¦³¤µ 148.4183¨.

2. ´®ª´´¥µ
4. ´®ª´·®r»¦¸
6. ´®ª´¦µ¥
8. ´®ª´µ»¦¸
10. ´®ª´¤»¦µ¦
12. ´®ª´»¤¡¦
14. ´®ª´¦³°
16. ´®ª´£¼ÁÈ
18. ´®ª´°»¦µ¸
20. ´®ª´¦¡¤
22. ´®ª´»¦·¦r
24. ´®ª´nµ
26. ´®ª´Á¸¥¦µ¥

¦³¤µ 203.9625 ¨.
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Âµ¼¦µµ¦nÁ¦·¤µ¦¡´µ´®ª´Â¨³¨»¤n ´®ª´Â¼¦µµ¦
¦³¤µe 2561 Îµª 25,631.9343 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´¸É 11 : °´¦µ¼oÁ¸¥¸ª·µ°»´ ·Á®»¦µ¦
¨¨ ¦o°¥¨³ 1

´ª¸Êª´¸É 12 : µ¦¦oµªµ¤¦°°Ä¡ºÊ¸É
¦o°¥¨³ 60

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 10 : µ¦ÂoÅ {®µµ¦n°Á®»¦»Â¦Ä¡ºÊ¸É
´®ª´µ¥Â£µÄo
- Îµª®¤¼noµ¸ÉÅ¤n¤¸µ¦n°Á®»¦»Â¦Ä¡ºÊ¸É
¦o°¥¨³ 80

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¥³¨µ

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´´¥µ
3. ´®ª´°nµ°
5. ´®ª´¤»¦¦µ¤
7. ´®ª´¦o°¥Á°È
9. ´®ª´»¦·¦r

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´·®r»¦¸
3. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
5. ´®ª´®°µ¥
7. ´®ª´»¦·¦r
9.´®ª´»¦¸¦´¤¥r
11. ´®ª´Â¤n±n°°



2. ´®ª´¨¡»¦¸
4. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
6. ´®ª´¦¡¤
8. ´®ª´¤®µµ¦µ¤
10. ´®ª´Á¸¥¦µ¥

2.´®ª´¦³Âoª
4. ´®ª´¼¨
6. ´®ª´Á¨¥
8. ´®ª´¦¦µ¸¤µ
10. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
12. ´®ª´¨Îµ¡¼

®nª¥µ
®nª¥µÁoµ£µ¡ :
Îµ´µ¨´
¦³¦ª¤®µÅ¥

´ª¸Êª´¸É 13 : ¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¦·®µ¦´µ¦¥»«µ¦rµ¦¡´µ´®ª´/¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 88

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´»¦¸
5. ´®ª´´¥µ
9. ´®ª´³Á·Á¦µ
13. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
17. ´®ª´»¡¦¦»¦¸
21. ´®ª´¤»¦¦µ¤
25. ´®ª´¡´¨»
29. ´®ª´¦³¸É
33. ´®ª´{µ¸
37. ´®ª´¨»¦¸
41. ´®ª´Á¨¥
45. ´®ª´¦¡¤
49. ´®ª´ °Ân
53. ´®ª´¦¦µ¸¤µ
57. ´®ª´«¦¸³Á¬
61. ´®ª´Â¤n±n°°
65. ´®ª´¡³Á¥µ
69. ´®ª´¡·¬»Ã¨
73. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦

2. ´®ª´»¤µ¸
6. ´®ª´¨¡»¦¸
10. ´®ª´¦µ¸»¦¸
14. ´®ª´µ»¦¸
18. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
22. ´®ª´»¤¡¦
26. ´®ª´¦³°
30. ´®ª´¦´
34. ´®ª´¥³¨µ
38. ´®ª´¦³¥°
42. ´®ª´°»¦µ¸
46. ´®ª´¤»µ®µ¦
50.´®ª´¤®µµ¦µ¤
54. ´®ª´»¦¸¦´¤¥r
58. ´®ª´¥Ã¦
62. ´®ª´¨Îµµ
66. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
70. ´®ª´»Ã ´¥
74. ´®ª´¡··¦

3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
7. ´®ª´·®r»¦¸
11. ´®ª´¦³Âoª
15. ´®ª´¦¤
19. ´®ª´Á¡¦»¦¸
23. ´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
27. ´®ª´¡´µ
31. ´®ª´ ¨µ
35. ´®ª´¦µ·ªµ
39. ´®ª´¦µ
43. ´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
47. ´®ª´¨¦
51. ´®ª´µ¯·»r
55.. ´®ª´´¥£¼¤·
59. ´®ª´°»¨¦µµ¸
63. ´®ª´¨Îµ¡¼
67. ´®ª´Â¡¦n
71. ´®ª´Á¡¦¼¦r
75. ´®ª´¦ª¦¦r



¦³¤µ

¦³¤µ 9.7240 ¨.

¦³¤µ 21.2302 ¨.

¦³¤µ 54.2759 ¨.

¦³¤µ 706.4280 ¨.

4. ´®ª´¦³»¦¸
8. ´®ª´°nµ°
12. ´®ª´¦µ¥
16. ´®ª´¦µ»¦¸
20. ´®ª´¤»¦µ¦
24. ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
28. ´®ª´£¼ÁÈ
32. ´®ª´¼¨
36. ´®ª´´»¦¸
40. ´®ª´®°µ¥
44. ´®ª´¹µ¯
48. ´®ª´¦o°¥Á°È
52. ´®ª´»¦·¦r
56. ´®ª´°ÎµµÁ¦·
60. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
64. ´®ª´nµ
68.´®ª´µ
72. ´®ª´°»¦·r
76. ´®ª´°»´¥µ¸
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Âµ¼¦µµ¦nÁ¦·¤µ¦¡´µ´®ª´Â¨³¨»¤n ´®ª´Â¼¦µµ¦
¦³¤µe 2561 Îµª 25,631.9343 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1 : »£µ¡ÊÎµ°¥¼nÄÁr¸
¦o°¥¨³ 77

´ª¸Êª´¸É 2 : Îµªª´¸É¦·¤µ »i
¨³°° µÁ¨ÈÁ¨¸É¥¦µ¥ª´°¥¼nÄÁr
¤µ¦µ ¦o°¥¨³ 98 °Îµªª´

´ª¸Êª´¸É 3 : ¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.01

´ª¸Êª´¸É 4 : ¥³¤¼¨ °¥»¤Â¨³ °
Á¸¥°´¦µ¥»¤Åo¦´µ¦´µ¦°¥nµ
¼o° ¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 5 : µ¦Äo¡¨´µÂ
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.5

´ª¸Êª´¸É 6 : ¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ£´¥¦¦¤µ·
Åo¦´µ¦j°´ªµ¤Á¸¥®µ¥
Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 60

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´»¤µ¸
3. ´®ª´´¥µ
5. ´®ª´°nµ°
7. ´®ª´¦³Âoª
9. ´®ª´¦¤
11. ´®ª´¤»¦µ¦
13. ´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
15. ´®ª´¦³¸É
17. ´®ª´{µ¸
19. ´®ª´°»¦µ¸
21. ´®ª´¤»µ®µ¦
23. ´®ª´¦o°¥Á°È
25. ´®ª´¤®µµ¦µ¤
27. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
29. ´®ª´¡··¦

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¤»¦µ¦
3. ´®ª´Â¤n±n°°
5. ´®ª´¡³Á¥µ
7. ´®ª´Â¡¦n

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´´¥µ
3. ´®ª´³Á·Á¦µ
5. ´®ª´¦³Âoª
7. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
9. ´®ª´£¼ÁÈ
11. ´®ª´®°µ¥
13. ´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
15. ´®ª´¦o°¥Á°È
17. ´®ª´»¦·¦r
19. ´®ª´°ÎµµÁ¦·
21. ´®ª´¥Ã¦
23. ´®ª´¨Îµµ
25. ´®ª´¡³Á¥µ
27. ´®ª´Â¡¦n
29. ´®ª´¡·¬»Ã¨
31. ´®ª´°»´¥µ¸

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´»¦¸
3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
5. ´®ª´¨¡»¦¸
7. ´®ª´°nµ°
9. ´®ª´µ»¦¸
11. ´®ª´»¡¦¦»¦¸
13. ´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
15. ´®ª´£¼ÁÈ
17. ´®ª´°»¦µ¸
19. ´®ª´¦¡¤
21. ´®ª´µ¯·»r
23. ´®ª´¦¦µ¸¤µ
25. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
27. ´®ª´nµ
29. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
31. ´®ª´Á¡¦¼¦r
33. ´®ª´¡··¦
35. ´®ª´°»´¥µ¸

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´¦¤
3. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
5. ´®ª´£¼ÁÈ
7. ´®ª´¹µ¯
9. ´®ª´»¦·¦r
11.´®ª´¥Ã¦
13. ´®ª´¦ª¦¦r

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ´®ª´»¦¸
3. ´®ª´¨¡»¦¸
5. ´®ª´¦µ¸»¦¸
7. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
9. ´®ª´¦µ»¦¸
11. ´®ª´¤»¦µ¦
13. ´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
15. ´®ª´¡´¨»
17. ´®ª´¡´µ
19. ´®ª´ ¨µ
21. ´®ª´{µ¸
23. ´®ª´´»¦¸
25. ´®ª´¦³¥°
27. ´®ª´¤»µ®µ¦
29. ´®ª´´¥£¼¤·
31. ´®ª´nµ
33. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
35. ´®ª´°»¦·r
37. ´®ª´¦ª¦¦r



®nª¥µ
®nª¥µÁoµ£µ¡ :
Îµ´µ¨´
¦³¦ª¤®µÅ¥

¦³¤µ

2. ´®ª´¦³»¦¸
4. ´®ª´¨¡»¦¸
6. ´®ª´¦µ¸»¦¸
8. ´®ª´¤»¦¦µµ¦
10. ´®ª´¦µ»¦¸
12. ´®ª´¤»¦¦µ¤
14. ´®ª´¡´µ
16. ´®ª´¦´
18. ´®ª´¦µ
20. ´®ª´¹µ¯
22. ´®ª´¨¦
24. ´®ª´ °Ân
26. ´®ª´»¦¸¦´¤¥r
28. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
30. ´®ª´¦ª¦¦r

¦³¤µ 982.7823 ¨.

2. ´®ª´Á¸¥Ä®¤n
4. ´®ª´nµ
6. ´®ª´Á¸¥¦µ¥

¦³¤µ 96.5822 ¨.

2. ´®ª´°nµ°
4. ´®ª´¦µ¸»¦¸
6. ´®ª´»¡¦¦»¦¸
8. ´®ª´¦³°
10. ´®ª´¦³¸É
12. ´®ª´°»¦µ¸
14. ´®ª´¤»µ®µ¦
16. ´®ª´¤®µµ¦µ¤
18. ´®ª´¦¦µ¸¤µ
20. ´®ª´«¦¸³Á¬
22. ´®ª´Â¤n±n°°
24. ´®ª´nµ
26. ´®ª´Á¸¥¦µ¥
28. ´®ª´µ
30. ´®ª´¦ª¦¦r

¦³¤µ 342.4526 ¨.

2. ´®ª´»¤µ¸
4.´®ª´´¥µ
6. ´®ª´·®r»¦¸
8. ´®ª´¦µ¥
10. ´®ª´¦µ»¦¸
12. ´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
14. ´®ª´¡´µ
16. ´®ª´¦³¸É
18. ´®ª´¹µ¯
20. ´®ª´ °Ân
22. ´®ª´»¦·¦r
24. ´®ª´°»¨¦µµ¸
26. ´®ª´¨Îµµ
28. ´®ª´¡³Á¥µ
30. ´®ª´Â¡¦n
32. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
34. ´®ª´¦ª¦¦r

¦³¤µ 247.6261 ¨.

2. ´®ª´¦µ»¦¸
4. ´®ª´¡´¨»
6. ´®ª´¦³¸É
8. ´®ª´¤»µ®µ¦
10. ´®ª´´¥£¼¤·
12. ´®ª´¡³Á¥µ

¦³¤µ 46.8458 ¨.

2. ´®ª´´¥µ
4. ´®ª´·®r»¦¸
6. ´®ª´¦µ¥
8. ´®ª´¦¤
10. ´®ª´Á¡¦»¦¸
12. ´®ª´»¤¡¦
14. ´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
16. ´®ª´¦³°
18. ´®ª´£¼ÁÈ
20. ´®ª´¼¨
22. ´®ª´¥³¨µ
24. ´®ª´¨»¦¸
26. ´®ª´Á¨¥
28. ´®ª´»¦·¦r
30. ´®ª´¨Îµ¡¼
32. ´®ª´¡³Á¥µ
34. ´®ª´Â¡¦n
36. ´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
38. ´®ª´°»´¥µ¸

¦³¤µ 1,186.6372 ¨.
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Âµ¼¦µµ¦nÁ¦·¤µ¦¡´µ´®ª´Â¨³¨»¤n ´®ª´Â¼¦µµ¦
¦³¤µe 2561 Îµª 25,631.9343 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦
¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

´ª¸Êª´¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´

Âªµ¸É 1.1.2 : Á¡·É¤«´¥£µ¡£µ°»µ®¦¦¤
µ¦oµÂ¨³µ¦¨»

Âªµ¸É 1.1.3 : Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦Á¬¦

Âªµ

´ª¸Êª´¸É 1 : ¤¼¨nµµ¦oµÂ¨³µ¦¨»Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´¸É 1 : ¤¼¨nµ·oµÁ¬¦Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨µ
2. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 1
3. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 2
4. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°nµªÅ¥
5. ¨»n¤´®ª´£µÄoµ¥Â
6. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°
7. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 1
8. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 2
9. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨µ
10. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨nµ 2
11. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 1
12. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 2
13. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
2. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 2
3. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨µ
4. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 1
5. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 2
6. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°nµªÅ¥
7. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°´µ¤´
8. ¨»n¤´®ª´£µÄoµ¥Â
9. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°
10. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 1
11. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 2
12. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨µ
13. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨nµ 1
14. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨nµ 2
15. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 1
16. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 2
17.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ2

Âªµ¸É 1.1.4 : Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦n°Á¸É¥ª
Â¨³¦·µ¦

Âªµ¸É 1.1.7 : ¡´µoµ´¤ ¥¦³´»£µ¡
¸ª·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´¸É 2 : ¦µ¥Åo¦´ªÁ¦º°Á¬¦¦Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 1 : ¦µ¥Åoµµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦
Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 1 : oµ´¤Åo¦´µ¦¦´¦»¡´µ
¦³µ¤¸»£µ¡¸ª·¸ ¹Ê ¦o°¥¨³ 1

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°nµªÅ¥
2. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨µ

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
2. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 2
3. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨µ
4. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 1
5. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°nµªÅ¥
6. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°´µ¤´
7. ¨»n¤´®ª´£µÄoµ¥Â
8. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°
9. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 1
10. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 2
11. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨µ
12. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨nµ 1
13. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨nµ 2
14. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 1
15. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 2
16. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
17. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ2

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´
1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
2. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 2
3. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨µ
4. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 1
5. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ°¨nµ 2
6. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°nµªÅ¥
7. ¨»n¤´®ª´£µÄo {~°´µ¤´
8. ¨»n¤´®ª´£µÄoµ¥Â
9. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°
10. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 1
11. ¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨µ
12. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 1
13. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°° 2
14. ¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
15.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ2




®nª¥µ
®nª¥µÁoµ£µ¡ :
Îµ´µ¨´
¦³¦ª¤®µÅ¥

¦³¤µ

¦³¤µ 773.1295 ¨.

¦³¤µ 2,078.9009 ¨.

¦³¤µ 66.5800 ¨.

¦³¤µ 2,286.4887 ¨.

¦³¤µ 1,057.9473 ¨.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
¦³¤µe 2561 Îµª 1,320.3069 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª
¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´
Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´ ¸É 1.2: Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1 : °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨
°¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥ °¦´ªÁ¦º°Ä
´®ª´Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´ ¸É 1 : µ¦¡´µ»£µ¡
¸ª· °¦³µÁ¡·É¤ ¹Ê

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·
¨¨·

´®ª´

1. ´®ª´»¦¸
Îµª 4·¦¦¤
2. ´®ª´»¤µ¸
Îµª 7·¦¦¤
3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
Îµª 8·¦¦¤
4. ´®ª´¦³»¦¸
Îµª 6·¦¦¤

µ¦¡´µoµ´¤

1. ´®ª´»¦¸
Îµª 2 ·¦¦¤
2. ´®ª´»¤µ¸
Îµª 5 ·¦¦¤
3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
Îµª 5 ·¦¦¤
4. ´®ª´¦³»¦¸
Îµª 2 ·¦¦¤

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´ ¸É 2 : µ¦j°´¦µ¦µ¤
°µµ¦¦¤¦o°¥¨³ 70

´ª¸Êª´ ¸É 3 : ¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¦·®µ¦
´µ¦¥»«µ¦rµ¦¡´µ´®ª´/¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´ ¸É 1 :»£µ¡ÊÎµ°¥¼nÄÁr
¸ ¦o°¥¨³ 77

´ª¸ªÊ ´¸É 2: ¥³¤¼¨ °¥»¤Â¨³ °Á¸¥
°´¦µ¥»¤Åo¦´µ¦´µ¦°¥nµ¼o° ¦o°¥
¨³ 15

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1. ´®ª´»¤µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
2. ´®ª´¦³»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ´®ª´»¦¸
Îµª 2 ·¦¦¤
2. ´®ª´»¤µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ´®ª´»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ´®ª´¦³»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ´®ª´»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤
2. ´®ª´»¤µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
3. ´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤
4. ´®ª´¦³»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤

´ª¸Êª´ ¸3É : ¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ£´¥¦¦¤µ·Åo¦´ µ¦
j°´ªµ¤Á¸¥®µ¥ Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 60

¦³¤µ
603.6458 ¨.

282.8896 ¨.

20.0000 ¨.

36.0000 ¨.

27.5985 ¨.

39.1139 ¨.

2.0000 ¨.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
¦³¤µe 2561 Îµª 1,320.3069 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

´ª¸Êª´

Âªµ

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê °¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

Âªµ¸É 1.1.3: Á¡·¤É «´¥£µ¡£µµ¦Á¬¦

Âªµ¸É 1.1.4:Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦

Âªµ¸É 1.1.7:¡´µoµ´¤ ¥¦³´»£µ¡¸ª·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´ ¸É 1 : ¤¼¨nµ·oµÁ¬¦Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´ ¸É 1 : ¦µ¥Åoµµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´ ¸É 1 : oµ´¤Åo¦´µ¦¦´¦»¡´µ ¦³µ¤¸»£µ¡¸ª·¸ ¹Ê ¦o°¥¨³ 1

´ª¸Êª´

¨»n¤Ã¦µ¦

Ã¦µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦¨· Á¡ºÉ°nÁ¦·¤°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦Á¬¦Á·¦oµ¦¦r

Ã¦µ¦¡´µÂ®¨nn°Á¸É¥ªoµ¦³ª´·«µ¦rÂ¨³ª´¦¦¤ °¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1

®nªÃn»nµ *
Value Chain

{´¥µ¦¨·¡ºÊµ

µ¦¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤ª·´¥
Â¨³ª´¦¦¤

¨»n¤·¦¦¤

¡´µÃ¦¦oµ¡ºÊµ¼nÂ®¨n
¨··oµÁ¬¦

¥¦³´¨·£´r»¤Á¡ºÉ°¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤¨·£´r»¤

nÁ¦·¤µ¦¨µÂ¨³ÁºÉ°¤Ã¥
µ¦oµ¨»n¤´®ª´£µ¨µ
° 1

¦´¦»Â®¨nn°Á¸¥É ªÁ·
¦³ª´·«µ¦rÂ¨³ª´¦¦¤

nÁ¦·¤Â¨³°»¦´¬rµ¦n°Á¸É¥ª
Ã¥Äo«·¨ª´¦¦¤Â¨³
Ã¦µµ

1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
Îµª 2 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´£µ¨µ° 1
Îµª 1 ·¦¦¤

¨»n¤´®ª´

¦³¤µ
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดในพืนทีภาคกลางตอนบน
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,128.1198 ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

ตัวชีวัด

แนวทาง

ตัวชีวัด

เป้ าหมายที : พืนทีภูมิภาคน่ าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัด ที . : อัตราการขยายตัวมู ลค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน
ร้อยละ

ตัวชีวัดที . : เมือ งศู นย์กลางของจัง หวัดทีได ้รับการพัฒนาเป็นเมือ งน่ าอยู่ มากขึนอย่ างน้อ ยจัง หวัดละ

แนวทางที . .1 : การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

แนวทางที . .5 : การพัฒนาด ้านสังคม

จังหวัด

งบประมาณ

แนวทางที . .6 : การบริหารจัดการด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อ ม

ตัวชีวัดที
การป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรม ร้อยละ

ตัวชีวัดที
อัตราผู ้เสยี ชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร ลดลง
ร้อยละ

ตัวชีวัดที
การสร้างความปรองดอง
ในพืนที ร้อยละ

ตัวชีวัดที
ร้อยละความสําเร ็จของ
การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่
น้อยกว่ าร้อยละ

ตัวชีวัดที

ตัวชีวัดที

ตัวชีวัดที 3

คุณภาพนําอยู่ใน
เกณฑ์ดี ร้อยละ

พืนทีป่ าไม้ เพิมขึน
ร้อยละ .

ขยะมู ลฝอยชุมชนและ
ของเสยี อันตรายชุมชน
ได้ร ับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ

ตัวชีวัดที 4
พืนทีเสยงภั
ี ยจาก
ธรรมชาติได้ร ับการ
ป้ องกันความเสยี หาย
ไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ

การพัฒนาด ้านสังคม

การพัฒนาด ้านสังคม

การพัฒนาด ้านสังคม

การพัฒนาด ้านสังคม

การพัฒนาด ้านสังคม

การบริหารจัดการ
ด ้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ด ้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ด ้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ด ้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

1.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม

ตัวชีวัดที

ตัวชีวัดที

ตัวชีวัดที

ตัวชีวัดที

ตัวชีวัดที

อัตราการเปลียนแปลง
ของรายได้เฉลียของ
ครัวเรือนในจังหวัด

ประชากรทีอยู่ใต้เสน้
ความยากจน ไม่ เกนิ
ร้อยละ

คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลียผ่ าน
เกณฑ์ จปฐ
ร้อยละ

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
เพิมขึน

การป้ องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด จํานวน
หมู่ บ้านสีขาวร้อยละ
จํานวนหมู่ บ้าน
สีแดง* ร้อยละ

การพัฒนาด ้านสังคม

การพัฒนาด ้านสังคม

การพัฒนาด ้านสังคม

.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม

.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

4.9633 ลบ.

6.1750 ลบ.

17.9095 ลบ.

เพิมขึน

ผลผลิต

เมือ ง

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ

1.จัง หวัดชัยนาท
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดลพบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดสิง ห์บรุ ี
จํานวน กิจกรรม
.จัง หวัดอ่ างทอง
จํานวน กิจกรรม

600.8438 ลบ.

9.2180 ลบ.

13.6026 ลบ.

4.6648 ลบ.

2.1500 ลบ.

33.0000 ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.
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กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
งบประมาณปี
จํานวน , .
ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รับการพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู ่ม ากขึนอย่างน้ อยจังหวัดละ

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ

เมือง

ตัวชีวัด

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

แนวทางที . .7 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิงแวดล ้อม

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค ้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได ้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด ้านสังคมได ้รับการปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขนร้
ึ อยละ

แนวทาง

ตัวชีวัด

พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย

สร ้างมูลค่ าเพิมทางการท่ องเทียวจากฐานความรูทางประวั
้
ติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน

กลุม่ โครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า *
Value Chain

ปัจจัย การผลิตพืนฐาน

กลุม่ กิจกรรม

การบริหารจัดการนําและส่ ง เสริม
สนับสนุนการใช ้พลัง งานทดแทน

ยกระดับการพัฒนาการตลาดและ
เพิมมูลค่าการผลิตอาหารปลอดภัย
ให ้ได ้มาตรฐาน

พัฒนาแหล่ ง ท่อ งเทียววิถีไทยลุ่มนํา
เจ ้าพระยา – ป่ าสัก

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด ้าน
การท่อ งเทียว

กลุม่ จังหวัด

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

งบประมาณ

.

ลบ.

การสร ้างมูลค่ าเพิม
วิจยั และนวัตกรรม

.

ลบ.

การจัดจําหน่ าย
และการตลาด

พัฒนาแหล่ งท่องเทียววิถีไทยลุ่ม

55.0000 ลบ.

การสร ้างมูลค่ าเพิม
และนวัตกรรม

39.5000 ลบ.

การตลาด

ส่ ง เสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่อ งเทียว
เชิง รุก

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

18.5000 ลบ.

พัฒนาคนและบริหารจัดการ พร ้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พัฒนาโครงสร ้างพืนฐาน
ด้านสังคม

พัฒนาคน

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการ

ป้ อ งกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํา

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

.กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

.

ลบ.
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2.´®ª´
¤»¦¦µµ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¦³Âoª
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´
¤»¦¦µµ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´³Á·Á¦µ
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¦µ¸»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´¦³Âoª
Îµª 1 ·¦¦¤
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82.3591 ¨.

20.1399 ¨.

5.0584 ¨.

7.5297 ¨.

44.0000 ¨.

138.2605 ¨.

16.1900¨

2.6336 ¨.

80.1000 ¨.
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1, . ล้านบาท
เป้ าหมาย
ของแผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชีวัดที .2 : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่
มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า
และการลงทุน

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและ
บริการ

แนวทางที . . : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ
และสิงแวดล ้อม

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน
ร้อยละ

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน
ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ดีขนึ ร้อยละ 1

กลุม่ โครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

โครงการพัฒนาเส้นทางเพือเชือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ด้านการผลิต

การสร้าง
มูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง

ปัจจัยการผลิต
พืนฐาน

การสร้างมูลค่าเพิม
วิจยั และนวัตกรรม

โครงการยกระดับการท่องเทียวกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนกลาง

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การตลาด

โครงการป้ องกัน อนุรกั ษ์ ฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านสังคม

พัฒนาคนและ
บริหารจัดการ

พัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมด้วยการ
เสริมสร้างองค์ความรู ้
นวัตกรรมเทคโนโลยี
การผลิต

เชือมโยงการค้าการ
ลงทุนกลุ่มเบญจบูรพา
สุวรรณภูมสิ ู่อาเซียน

เพิมผลิตภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรกลุม่
จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง

พัฒนาเกษตรกร
และสถาบัน
เกษตรกรด้านธุรกิจ
เกษตร

พัฒนาสิงอํานวยความ
สะดวกและโครงสร้าง
พืนฐานเพือการ
ท่องเทียว

ส่งเสริมการท่องเทียว
เชิงนิเวศสุขภาพและ
วัฒนธรรมกลุม่
จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง

ป้ องกันภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ

กลุม่ กิจกรรม

พัฒนาเส้นทาง
โลจิสติกส์เชือมโยง
พืนทีอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ
.

กลุ่มจังหวัด

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
จํานวน กิจกรรม

51.5000 ลบ.

5.0000 ลบ.

งบประมาณ

.

ลบ.

34.2850 ลบ.

.

ลบ.

50.3883 ลบ.

--------

13.7982 ลบ.

22.3900 ลบ.

----------

52.9751 ลบ.

ยก บ
ยกระดั
คุณภาพชีวติ

--------
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
งบประมาณปี 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที . .2 : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ 2

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมือง
น่าอยู่มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

แนวทางที . .3 : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

แนวทางที . .4 : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

แนวทางที . .7 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึนร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชน
มีคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ 1

กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุม่ ทวารวดี

การสร้าง
มูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

การจัด
จําหน่ายและ
การตลาด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง

การสร้าง
มูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

การจัด
จําหน่ายและ
การตลาด

โครงการยกระดับการท่องเทียวเชือมโยงกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง

การสร้าง
มูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน

พัฒนาคน
และบริหาร
จัดการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

ด้านการผลิต

กลุ่มกิจกรรม

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพือส่งเสริม
การค้า การลงทุน
ของกลุม่ ทวารวดี

เมืองนวัตกรรม
เพือเพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเพือเพิม
มูลค่า และช่องทาง
การจําหน่าย

พัฒนาแหล่งนําเพือ
ยกระดับการผลิต
ภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม

การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เพือยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

เพิมประสิทธิภาพ
ช่องทางการจําหน่าย
และการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพือยกระดับ
การท่องเทียว

สร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม
ด้านการท่องเทียว

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเทียว
กลุม่ ทวารวดี

พัฒนาและ
บริหารจัดการ

กลุ่มจังหวัด

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

1. กลุม่ จังหวัดภาค
กลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

งบประมาณ

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

ปัจจัยการผลิต
พืนฐาน

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

.

ลบ.

.

ลบ.

การตลาด

.

ลบ.

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

.

ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´Ä¡ºÊ¸É£µ¨µ°¨nµ 2
¦³¤µe 2561 Îµª1,111.7013 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ
¼¦µµ¦

´ª¸Êª´

Âªµ

´ª¸Êª´



Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦
¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨
¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 2

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µ
oµÁ«¦¬·

´ª¸Êª´¸É 1 :
°´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥ °¦´ªÁ¦º°Ä
´®ª´Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´¸É 1 :
¦µ¥Åoµµ¦Îµ®nµ¥
·oµ OTOP Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 2 :
Ä¦´ªÁ¦º°
¤¸¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥
nµÁr .
¦o°¥¨³ 99

´ª¸Êª´¸É 3 :
µ¦¡´µ»£µ¡¸ª·
°¦³µÁ¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 4 :
µ¦j°´Â¨³
¦µ¦µ¤¥µÁ¡·
Îµª®¤¼noµ¸ µª
¦o°¥¨³ 60
Îµª®¤¼noµ¸Â
¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 5 :
µ¦j°´¦µ¦µ¤
°µµ¦¦¤
¦o°¥¨³ 70

´ª¸Êª´¸É 6 :
°´¦µ¼oÁ¸¥¸ª·
µ°»´·Á®»¦µ¦
¨¨¦o°¥¨³ 1

´ª¸Êª´¸É 7 :
¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °
µ¦¦·®µ¦´µ¦
¥»«µ¦rµ¦¡´µ
´®ª´/¨»n¤´®ª´ Å¤n
o°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´¸É 1 :
»£µ¡ÊÎµ°¥¼nÄ
Ár¸ ¦o°¥¨³ 77

´ª¸Êª´¸É 2:
Îµªª´¸É¦·¤µ
»i¨³°° µÁ¨È
Á¨¸É¥¦µ¥ª´°¥¼nÄ
Ár¤µ¦µ
¦o°¥¨³ 98
°Îµªª´

´ª¸Êª´¸É 3:

´ª¸Êª´¸É 4 :

¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o Á¡·É¤ ¹Ê

¥³¤¼¨ °¥»¤Â¨³
°Á¸¥°´¦µ¥»¤
Åo¦´µ¦´µ¦

¦o°¥¨³ 0.01

°¥nµ¼o°

´ª¸Êª´¸É 5 :
µ¦Äo¡¨´µÂ
Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.5


¦o°¥¨³ 15

´®ª´

¦³¤µ

µ¦¡´µ
oµÁ«¦¬·

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 9 ·¦¦¤
2.´®ª´Á¡¦»¦¸
Îµª 2 ·¦¦¤
3.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 7 ·¦¦¤
4.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 7 ·¦¦¤

405.7156 ¨.

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 1 ·¦¦¤

15.3418 ¨.

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

10.6200 ¨.

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´Á¡¦»¦¸
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 5 ·¦¦¤
3.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 1 ·¦¦¤

51.5393 ¨.

9.4961 ¨.

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 1 ·¦¦¤

22.9469 ¨.

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 1 ·¦¦¤

1.4064 ¨.

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´Á¡¦»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 1 ·¦¦¤

34.0000 ¨.

µ¦¦¤µ·Åo¦´µ¦
j°´
ªµ¤Á¸¥®µ¥
Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 60




¨¨·

´ª¸Êª´¸É 6 :
¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥£´¥

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤













1.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¤»¦¦µ¤
Îµª 1 ·¦¦¤

78.3566 ¨.

1.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

53.8196 ¨.

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r

16.0996 ¨.

4.9400 ¨.

Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¦³ª¸¦¸ ´r
Îµª 1 ·¦¦¤

2.5634 ¨.

1. ´®ª´Á¡¦»¦¸
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¤»¦µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

134.2167 ¨.
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จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง

งบประมาณปี 2561 จํานวน , .
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

ล้านบาท

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

แนวทางที . . เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . .7 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ 2

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ

ตัวชีวัด

กลุม่ โครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

โครงการเพิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) อย่างยังยืน

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

การสร้าง
มูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

การสร้างมูลค่าเพิมและนวัตกรรม

โครงการสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร

การสร้าง
มูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
ปัจจัยการผลิตพืนฐาน
และการตลาด

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

โครงการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

การจัดจําหน่ายและ
การตลาด

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม

การสร้างมูลค่าเพิมวิจยั และนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านสังคม

.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

พัฒนาคนและ
บริหารจัดการ

พัฒนาคนและบริหารจัดการ

กลุม่ กิจกรรม

กลุม่ จังหวัด

งบประมาณ

.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ

357

´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´Ä¡ºÊ¸É£µÄo {~°nµªÅ¥
¦³¤µe2561 Îµª 1,285.8344 ¨oµµ

Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª
¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´
Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤
´ª¸Êª´¸É 1 : ´nª °
´Á¦¸¥¸É¤¸ ³ÂÁ¨¸É¥¨µ¦
°µµ¦«¹¬µ¦³´µ·
´Ê¡ºÊµ (O-NET) Ân¨³ª·µ
nµÁr¦o°¥¨³ 50

´ª¸Êª´¸É 2 : ¦´¬µ°´¨´¬r
Á¡ºÉ°¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤ °Á¤º°

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1 : °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¦µ¥ÅoÁ¨¸¥É °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´
Á¡·É¤ ¹Ê

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
´ª¸Êª´¸É 3 : µ¦¡´µ
»£µ¡¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦j°´Â¨³
¦µ¦µ¤¥µÁ¡·
-Îµª®¤¼noµ¸ µª ¦o°¥¨³ 60
-Îµª®¤¼noµ¸Â* ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 5 : µ¦j°´¦µ¦µ¤
°µµ¦¦¤ ¦o°¥¨³ 70

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

¦³¤µ

µ¦¡´µoµ´¤



¨¨·

´®ª´

´ª¸Êª´¸É 6: ¦o°¥¨³
ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¦·®µ¦
´µ¦¥»«µ¦rµ¦¡´µ
´®ª´/¨»n¤´®ª´ Å¤no°¥
ªnµ ¦o°¥¨³ 88

1.´®ª´»¤¡¦
Îµª 6 ·¦¦¤
2.´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
Îµª 19 ·¦¦¤
3.´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Îµª 22 ·¦¦¤
4.´®ª´¡´¨»
Îµª 9 ·¦¦¤

656.5974 ¨.

1.´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Îµª 1 ·¦¦¤

1.4920 ¨.

1.´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Îµª 2 ·¦¦¤

2.1500 ¨.

1.´®ª´»¤¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
Îµª 2 ·¦¦¤
3.´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Îµª 6 ·¦¦¤
4.´®ª´¡´¨»
Îµª 3 ·¦¦¤

58.4199 ¨.

1.´®ª´¡´¨»
Îµª 1 ·¦¦¤

2.9849 ¨.

1.´®ª´»¤¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤
1.´®ª´¡´¨»
Îµª 1 ·¦¦¤

27.4260 ¨.

1.´®ª´»¤¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´¡´¨»
Îµª 1 ·¦¦¤

38.0000 ¨.

´ª¸Êª´¸É 1 :»£µ¡ÊÎµ°¥¼nÄ
Ár¸ ¦o°¥¨³ 77



µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
Îµª 2 ·¦¦¤

´ª¸Êª´¸É 4: ¥³¤¼¨ °¥
»¤Â¨³ °Á¸¥°´¦µ¥
»¤Åo¦´µ¦´µ¦°¥nµ
¼o° ¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 2 :µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 0.5

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
Îµª 1 ·¦¦¤



1.´®ª´¡´¨»
Îµª 1 ·¦¦¤



15.0000 ¨.

5.9300 ¨.

2.5000 ¨.

´ª¸Êª´ ¸É 5: ¡ºÊ¸ÉÁ¸¥É µ£´¥
¦¦¤µ·Åo¦´µ¦j°´
ªµ¤Á¸¥®µ¥ Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨³ 60

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´»¤¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´»¦µ¬¦rµ¸
Îµª 2 ·¦¦¤
3.´®ª´¦«¦¸¦¦¤¦µ
Îµª 5 ·¦¦¤
4.´®ª´¡´¨»
Îµª 5 ·¦¦¤

181.2411 ¨.
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดในพืนทีภาคใต้ฝงอ่
ั าวไทย
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,285.8344 ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที . .2 : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน
ร้อยละ 2

กลุม่ โครงการ

โครงการเชือมโยงระบบการขนส่งสินค้า และโครงข่าย
คมนาคม

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

การจัด
การสร้าง
มูลค่าเพิมและ
จําหน่ายและ
นวัตกรรม
การตลาด

กลุม่ กิจกรรม

กลุม่ จังหวัด

งบประมาณ

ด้านการผลิต

แนวทางที . .3 : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชีวัดที 2 : รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร ประมง ปศุสตั ว์ ในกลุม่ จังหวัด

ปัจจัยการผลิต
พืนฐาน

การสร้าง
มูลค่าเพิม วิจยั
และนวัตกรรม

แนวทางที . .4 : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

การจัด
จําหน่ายและ
การตลาด

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร ประมง ปศุสตั ว์ ในกลุม่ จังหวัด

การสร้าง
ปัจจัยการผลิตพืนฐาน มูลค่าเพิม วิจยั
และนวัตกรรม

การจัด
จําหน่ายและ
การตลาด

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวและการส่งเสริมการ
ท่องเทียวในชุมชน

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

การสร้างมูลค่า
เพิมและ
นวัตกรรม

การตลาด

โครงการพัฒนาเชือมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเทียวและ
ระบบการจัดการด้านการท่องเทียว

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

การสร้างมูลค่า
เพิมและ
นวัตกรรม

การตลาด

โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจท่องเทียว

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

การสร้างมูลค่า
เพิมและ
นวัตกรรม

การตลาด

กิจกรรมพัฒนาทางด้าน
การเกษตร พืช/สัตว์

กิจกรรมพัฒนาทางด้าน
การอาชีพแปรรูป
การเกษตร

กิจกรรมพัฒนาทางด้าน
การเกษตร พืช/สัตว์

กิจกรรมพัฒนาระบบ
ขอ้ มูลด้านการ
ท่องเทียวและบริการ

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านคมนาคม/
โลจิสติกส์สนับสนุนภาคการ
ท่องเทียวและบริการ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
การตลาดด้านการท่องเทียว
และบริการ

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝังอ่าวไทย จํานวน 2
กิจกรรม

1.กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝงอ่
ั าวไทย
จํานวน กิจกรรม

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝังอ่าวไทย จํานวน
3 กิจกรรม

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝังอ่าวไทย จํานวน 1
กิจกรรม

1.กลุม่ จังหวัด
ภาคใต้ฝงอ่
ั าวไทย
จํานวน 1 กิจกรรม

1.กลุม่ จังหวัดภาคใต้
ฝังอ่าวไทย จํานวน 1
กิจกรรม

1.กลุม่ จังหวัดภาคใต้
ฝังอ่าวไทย จํานวน 2
กิจกรรม

51.8000 ลบ.

2.9000 ลบ.

54.4100 ลบ.

12.0000 ลบ.

.0000 ลบ.

80.0000 ลบ.

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านคมนาคม/
โลจิสติกส์สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม การค้า
และการลงทุน

57.0000 ลบ.
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดในพืนทีภาคใต้ฝงอ่
ั าวไทย
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,285.8344 ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

ตัวชีวัด

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

แนวทาง

แนวทางที . .7 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ 1

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

โครงการบริหารจัดการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคม และวิถชี วี ติ ในพืนทีกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอ่
ั าวไทย

กลุ่มโครงการ

พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านสังคม

พัฒนาคนและบริหารจัดการ

ยกระดับคุณภาพชีวติ

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

พัฒนาคนและบริหารจัดการ

ด้านสังคม

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพด้าน
ความปลอดภัยและสิงอํานวย
ความสะดวกด้านสังคม

กิจกรรมพัฒนาด้านสังคมและ
สิงแวดล้อมในพืนทีกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝงอ่
ั าวไทย

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั
อ่าวไทย จํานวน 1 กิจกรรม

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั
อ่าวไทย จํานวน 1 กิจกรรม

28.2531 ลบ.

0.7300 ลบ.

กิจกรรมบริหารจัดการ

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั
อ่าวไทย จํานวน 1 กิจกรรม

5.000 ลบ.

ยกระดับคุณภาพชีวติ
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จังหวัด/กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,391.2447 ล้านบาท
เป้ าหมาย
ของแผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยูม่ ากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

แนวทางที . . : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล ้อม

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ

ตัวชีวัด

โครงการด้านการท่องเทียวและบริการ

โครงการด้านการเพิมศักยภาพภาคการเกษตร

โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล ้อม

กลุม่ โครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

การสร้าง
มูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การสร้าง
มูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การตลาด

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม

บริหารจัดการ

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

การสร้างมูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การสร้างมูลค่าเพิมและนวัตกรรม

การตลาด

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านสังคม

บริหารจัดการ

กลุม่ จังหวัด

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน กิจกรรม

งบประมาณ

11.3473 ลบ.

7.3798 ลบ.

144.5820 ลบ.

6.1947 ลบ.

48.7260 ลบ.

กลุม่ กิจกรรม

107.0857 ลบ.

.

ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ

ยกระดับคุณภาพชีวติ

.กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั นดามัน
จํานวน. กิจกรรม

49.2345 ลบ.
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4.´®ª´¥³¨µ
Îµª 3 ·¦¦¤
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จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
งบประมาณปี 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมาย
ของแผนงาน
บูรณาการ

ตัวชีวัด

แนวทาง

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

แนวทางที . . : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ

โครงการเพิมประสิทธิภาพด้านการเกษตร

โครงการเพิมประสิทธิภาพด้านการท่องเทียวและบริการ

ตัวชีวัด

กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

ห่วงโซ่คุณค่า *
Value Chain

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ปัจจัยพืนฐานการผลิต

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพือ
การค้าการลงทุน
และบริการ

เพิมศักยภาพการค้า
การลงทุนและ
บริการ

พัฒนาด้าน
การเกษตร

.กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

9.0060 ลบ.

16.2071 ลบ.

.

ลบ.

การสร้างมูลค่าเพิม
วิจยั และนวัตกรรม

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาดและ
ช่องทางจําหน่าย

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวและบริการ

.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

125.7350 ลบ.

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การเพิมมูลค่าจากการ
ท่องเทียวและบริการ

.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

31.9450 ลบ.

โครงการพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

การสร้างรายได้ จากการ
ท่องเทียวและบริการ

.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

10.0000 ลบ.

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม

การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม

.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

.

ลบ.

พัฒนาคน

การบริหารจัดการ

.กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
จํานวน. กิจกรรม

.

ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพืนทีภาคตะวันออก
งบประมาณปี 2561 จํานวน ,401.51 ล้านบาท

เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึนร้อยละ

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

ตัวชีวัด

แนวทาง

แนวทางที . .1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที . . : การพัฒนาด้านสังคม

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : อัตราการเปลียนแปลงของรายได้เฉลียของ
ครัวเรือนในจังหวัดเพิมขึน

ตัวชีวัดที : ประชากรทีอยู่ใต้เส้น
ความยากจน ไม่เกินร้อยละ

ตัวชีวัดที : รายได้จากการจําหน่าย
สินค้า OTOP เพิมขึนร้อยละ

ผลผลิต

ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม

ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม

ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม

.จังหวัดระยอง
จํานวน กิจกรรม

1.จังหวัดชลบุรี
จํานวน กิจกรรม

จังหวัด

งบประมาณ

1.จังหวัดจันทบุรี
จํานวน กิจกรรม
2.จังหวัดชลบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จังหวัดระยอง
จํานวน กิจกรรม
.จังหวัดตราด
จํานวน กิจกรรม

.

.จังหวัดระยอง
จํานวน กิจกรรม

ลบ.

140.0000 ลบ.

แนวทางที . .6 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

9.0500 ลบ.

ตัวชีวัดที : สัดส่วนของนักเรียนทีมีคะแนนเฉลีย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ

.

ตัวชีวัดที : การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนเพิมขึน

ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม

1.จังหวัดจันทบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จังหวัดตราด
จํานวน กิจกรรม

ลบ.

102.1500 ลบ.

ตัวชีวัดที : การป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
-จํานวนหมู่บา้ นสีขาว ร้อยละ
-จํานวนหมู่บา้ นสีแดง* ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ร้อยละความสําเร็จของการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ

ตัวชีวัดที :คุณภาพนําอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ

ตัวชีวัดที 6: พืนทีเสียงจากภัยธรรมชาติ
ได้รบั การป้ องกันความเสียหาย
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ

ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม

ผลผลิตการพัฒนาด้านสังคม

ผลผลิตการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ผลผลิตการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

.จังหวัดระยอง
จํานวน กิจกรรม

2.4140 ลบ.

.จังหวัดตราด
จํานวน กิจกรรม

1.จังหวัดจันทบุรี
จํานวน กิจกรรม
2.จังหวัดชลบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จังหวัดระยอง
จํานวน กิจกรรม
.จังหวัดตราด
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

.

1.จังหวัดจันทบุรี
จํานวน กิจกรรม
2.จังหวัดชลบุรี
จํานวน กิจกรรม
.จังหวัดระยอง
จํานวน กิจกรรม

ลบ.

.

ลบ.
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดในพืนทีภาคตะวันออก
งบประมาณปี 2561 จํานวน . ล้านบาท
เป้ าหมาย

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ของแผนงานบูรณาการ

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การ
พัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ
ตัวชีวัด

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน

แนวทางที 1.1.3 : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทาง

แนวทางที 1.1.4 : เพิมศักยภาพภาคท่องเทียวและ
บริการ

แนวทางที 1.1.7 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน
ร้อยละ

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน
ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ

กลุม่ โครงการ

ยกระดับการพัฒนากลุม่ อุตสาหกรรมให้เป็ น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชันนําในอาเซียน

พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน

พัฒนาแหล่งท่องเทียวและกิจกรรมการท่องเทียว

ปกป้ องและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ให้มคี วามหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

เพิมคุณภาพ
บุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรม

การแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

เพิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและ
สิงอํานวยความ
สะดวกด้าน
การท่องเทียว

การสร้างมูลค่าเพิม ส่งเสริมการตลาด
และการ
และนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์
การท่องเทียว

กลุม่ จังหวัด

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

งบประมาณ

2.2000 ลบ.

4.3900 ลบ.

Value Chain

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ปัจจัยการผลิต
พืนฐาน

การสร้างมูลค่าเพิม
วิจยั และนวัตกรรม

กลุม่ กิจกรรม

.

ลบ.

.

ลบ.

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

.

ลบ.

การสร้างมูลค่า
เพิมและนวัตกรรม

.

ลบ.

การตลาด

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านสังคม

พัฒนาคนและ
บริหารจัดการ

การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน
ด้านสังคม

การพัฒนาคนและ
บริหารจัดการ

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

. กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก
จํานวน กิจกรรม

.

ลบ.

52.8000 ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
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´ª¸Êª´¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥
´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤
´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦
¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.5: µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´¸É 1 : °´¦µµ¦
Á¨¸É¥Â¨ °¦µ¥Åo
Á¨¸É¥ °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´
Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 1 : ¦µ¥Åoµµ¦
Îµ®nµ¥·oµ OTOP
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 2 : ¦³µ
Åo¦´¦·µ¦» £µ¡°¥nµ
´Éª¹ µ¦·µ¦» £µ¡¸É
¤¸»£µ¡¤µ¦µµ¤¸É
Îµ® ¦o°¥¨³ 50

´ª¸Êª´¸É 3 : µ¦¡´µ
»£µ¡¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦j°´
Â¨³¦µ¦µ¤¥µÁ¡·
- Îµª®¤¼noµ¸ µª
¦o°¥¨³ 60
- Îµª®¤¼noµ¸Â
¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 5 : µ¦j°´
¦µ¦µ¤°µµ¦¦¤
¦o°¥¨³ 70

´ª¸Êª´¸É 6 : µ¦¦oµªµ¤
¦°°Ä¡ºÊ¸É
¦o°¥¨³ 60

´ª¸Êª´¸É 7 : ¦o°¥¨³
ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¦·®µ¦
´µ¦¥»«µ¦rµ¦
¡´µ´®ª´/¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´¸É 1 : »£µ¡ÊÎµ
°¥¼nÄÁr¸¦o°¥¨³ 77

´ª¸Êª´¸É2 : ¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.01

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³
·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³
·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´®°µ¥
Îµª 8 ·¦¦¤
2.´®ª´Á¨¥
Îµª 12 ·¦¦¤
3.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 30 ·¦¦¤
4.´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
Îµª 2 ·¦¦¤
5.´®ª´¹µ¯
Îµª 15 ·¦¦¤

1.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 2 ·¦¦¤

1.´®ª´®°µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´Á¨¥
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 4 ·¦¦¤
4.´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
Îµª 3 ·¦¦¤
5.´®ª´¹µ¯
Îµª 4 ·¦¦¤

1.´®ª´®°µ¥
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¹µ¯
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´®°µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´Á¨¥
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´®°µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´Á¨¥
Îµª 2 ·¦¦¤
3.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
Îµª 1 ·¦¦¤
5.´®ª´¹µ¯
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¹µ¯
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´®°µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´®°´ª¨Îµ£¼
Îµª 1 ·¦¦¤

´ª¸Êª´

¨¨·

´®ª´

¦³¤µ

831.7508¨.

´ª¸Êª´¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

5.9935 ¨.

1.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

0.9376 ¨.

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

197.0321 ¨.

9.1922 ¨.

10.7626 ¨.

5.0600 ¨.

51.5000 ¨.

57.1020 ¨.

19.6735 ¨.

´ª¸Êª´¸É 3 : ¥³¤¼¨ °¥
»¤Â¨³ °Á¸¥°´¦µ¥
»¤Åo¦´µ¦´µ¦
°¥nµ¼o° ¦o°¥¨³15

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 0.5

´ª¸Êª´¸É 5 : ¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ
£´¥¦¦¤µ·Åo¦´µ¦
j°´ªµ¤Á¸¥®µ¥
Å¤no°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 60

µ¦¦·®µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³
·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³
·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´°»¦µ¸
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¹µ¯
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¹µ¯
Îµª 1 ·¦¦¤

9.3350 ¨.

3.6000 ¨.

1.´®ª´Á¨¥
Îµª 1 ·¦¦¤

22.0000 ¨.
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,615.9759 ล้านบาท
เป้ าหมายของแผน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่ าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที . .2 : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

แนวทางที . .3 : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . .4 : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ 2

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ 10

กลุม่ โครงการ

โครงการกระตุน้ เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1

โครงการส่งเสริมการเพิมผลผลิต การแปรรู ป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (ROUTES) การท่องเทียวของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain

ด้านการผลิต

ตัวชีวัด

การสร้างมูลค่าเพิม

การส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพ
เพือยกระดับภาคอุตสาหกรรมการค้า
และการลงทุน

การสร้างมูลค่าเพิม

การจัดจําหน่ าย

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน
และนวัตกรรม

กลุ่มกิจกรรม

การจัดจําหน่ าย
และการตลาด

การส่งเสริมการจัดจําหน่ าย และ
การตลาด เพืออุตสาหกรรมการค้า
และการลงทุน

การส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพ
เพือยกระดับภาคการเกษตร

การสร้างมูลค่าเพิม
การตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทียว
วิจยั และนวัตกรรม

และการตลาด

และนวัตกรรม

การสร้างมูลค่าเพิม วิจยั และนวัตกรรม
เพือภาคการเกษตร

การส่งเสริมการจัดจําหน่ าย และ
การตลาด เพือภาคการเกษตร

การสร้างมูลค่าเพิมและนวัตกรรมของ
การท่องเทียวเชิงอัตลักษณ์

ส่งเสริมการตลาดของการท่องเทียว
เชิงอัตลักษณ์

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

งบประมาณ

1 .7 ลบ.

45.8801 ลบ.

27. 65 ลบ.

6.5000 ลบ.

8.5000 ลบ.

5.0000 ลบ.

35.0000 ลบ.
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,615.9759 ล้านบาท
เป้ าหมายของแผน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่ าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที . .4 : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ (ต่อ)

แนวทางที . .7 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ 10

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึน ร้อยละ 1

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่ าอยู่มากขึนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง

กลุม่ โครงการ

โครงการสนับสนุ นการพัฒนาแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือสนับสนุ นการท่องเทียวเชิงอัตลักษณ์

การสร้างมูลค่าเพิม

การสร้างมูลค่าเพิม
การตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

และนวัตกรรม

และนวัตกรรม

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพือ
สนับสนุ นการท่องเทียว

พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

พัฒนาคนและ

การตลาด

ยกระดับคุณภาพชีวติ
ด้านสังคม

บริหารจัดการ

กลุ่มกิจกรรม

พัฒนาแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของกลุ่ม
จังหวัด

การพัฒนาศักยภาพและการบริหาร
จัดการ ให้เกิดการพัฒนารอบด้าน

กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

งบประมาณ

30.0000 ลบ.

211.4000 ลบ.

5.0000 ลบ.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°° 2
¦³¤µe 2561 Îµª 1,130.1992 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ
¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´¸É 1.1 °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r
¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´¸É 1.2 Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

´ª¸Êª´

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 1 °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥ °¦´ªÁ¦º°Ä
´®ª´Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1
Ä¦´ªÁ¦º°
¤¸¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥
nµÁr 
¦o°¥¨³ 99

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

´ª¸Êª´ ¸É 2¦³µ
Åo¦´¦·µ¦» £µ¡
°¥nµ´Éª¹ µ
¦·µ¦» £µ¡¸É¤¸
»£µ¡¤µ¦µ
µ¤¸ÉÎµ®
¦o°¥¨³ 50

µ¦¡´µoµ´¤

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´ ¸É 3
µ¦¡´µ»£µ¡
¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 4
µ¦j°´Â¨³
¦µ¦µ¤¥µÁ¡·
- Îµª®¤¼noµ¸ µª
¦o°¥¨³ 60
- Îµª®¤¼noµ
¸Â ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´ ¸É 5µ¦j°´
¦µ¦µ¤
°µµ¦¦¤
¦o°¥¨³ 70

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 6
°´¦µ¼oÁ¸¥¸ª·
µ°»´·Á®»¦µ¦
¨¨ ¦o°¥¨³ 1

µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 7
¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °
µ¦¦·®µ¦´µ¦
¥»«µ¦r
µ¦¡´µ´®ª´/
¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´ ¸É 1
»£µ¡ÊÎµ°¥¼nÄ
Ár¸ ¦o°¥¨³ 77

´ª¸Êª´ ¸É 2
µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.5

´ª¸Êª´ ¸É 3
¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.01

´ª¸Êª´ ¸É 4
¥³¤¼¨ °¥»¤
Â¨³ °Á¸¥°´¦µ¥
»¤Åo¦´µ¦
´µ¦°¥nµ¼o°
¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´ ¸É 5
¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥£´¥µ
¦¦¤µ·Åo¦´µ¦
j°´ªµ¤Á¸¥®µ¥
Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 60

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

¨¨·

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 18 ·¦¦¤
2 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 10 ·¦¦¤
3 ´®ª´¨¦
Îµª 7 ·¦¦¤

1 ´®ª´¨¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 3 ·¦¦¤
2 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 2 ·¦¦¤

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 3 ·¦¦¤

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´¨¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¨¦
Îµª 6 ·¦¦¤

1 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¦¡¤
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¤»µ®µ¦
Îµª 1 ·¦¦¤

5.4211 ¨.

2.0000 ¨.

6.0868 ¨.

11.7229 ¨.

6.3532 ¨.

1.0000 ¨.

28.0000 ¨.

111.5664 ¨.

0.3990 ¨.

15.6983 ¨.

3.1560 ¨.

1.8040 ¨.
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จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั
การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เมือง

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ
ตัวชีวัด

แนวทาง

ตัวชีวัด

กลุม่ โครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าการค้าและการลงทุน
เพิมขึน ร้อยละ 2

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ
และโลจิสติกส์

พัฒนา
แหล่ง
ท่องเทียว

การสร้าง
มูลค่าเพิม
วิจยั และ
นวัตกรรม

การประชา
สัมพันธ์
และ
การตลาด

งบประมาณ

ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ปัจจัย
การผลิต
พืนฐาน

การจัด
จําหน่ าย
และ
การตลาด

แนวทางที . . : พัฒนาด้านสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัดที 2 : รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิมขึน

ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ 10

ตัวชีวัดที 1 : ด้านสังคมได้รบั
การปรับปรุงพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ดีขนึ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตและเพิมมูลค่า
การผลิตอ้อยโรงงาน

โครงการยกระดับการท่องเทียว
กลุม่ จังหวัดครบวงจร

โครงการบริหารจัดการ

ปัจจัย
การผลิต
พืนฐาน

การสร้าง
มูลค่า
เพิม
วิจยั
และ
นวัตกรรม

การจัด
จําหน่าย
และ
การตลาด

ปัจจัย
การผลิต
พืนฐาน

. แปรรูป
ข ้าวและ
ผลิตภัณฑ์
จากข ้าว
. ส่งเสริม
การใช้
เทคโนโลยี
พลังงาน
ทดแทนเพือ
เพิมศักยภาพ
ในการผลิต
และแปรรูป
การเกษตร

. เชือมโยง
เครือข่าย
ด้านการ
ผลิต และ
การตลาดใน
สถาบัน
เกษตรกร
. ติดตาม
นิเทศงาน
และ
ประเมินผล
โครงการ

. ส่งเสริม
การปลูกมัน
สําปะหลัง
คุณภาพ
ในรูปแบบ
แปลงใหญ่
. ส่งเสริม
มันสําปะหลัง
พันธุด์ ี

. แปรรูป
มันสําปะหลัง
เพือสร้าง
มูลค่าเพิม

. เพิม
ผลผลิตอ้อย

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 2 กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 2 กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1 กิจกรรม

.
ลบ.

.
ลบ.

.
ลบ.

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุมภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 5 กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 2 กิจกรรม

.
ลบ.

.
ลบ.

.
ลบ.

. เพิมประสิทธิภาพ
การผลิตข ้าว
. ส่งเสริมการผลิตข ้าวสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
. พัฒนาแหล่งนําเพือ
การเกษตรนอกเขต
ชลประทาน
. พัฒนาแหล่งนําเพือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
.พัฒนาแก้มลิงห้วย
คําบอน พร้อมอาคาร
ประกอบ ตําบลหัวนาคํา
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

.
ลบ.

การสร้าง
มูลค่า
เพิมวิจยั
และ
นวัตกรรม

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพการท่องเทียวและบริการ

การสร้าง
มูลค่าเพิม
วิจยั และ
นวัตกรรม

. พัฒนา
ระบบ
การตลาด
กลุม่ จังหวัด

.
ลบ.

โครงการ พัฒนาการผลิตและ
เพิมมูลค่าการผลิตมันสําปะหลัง

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และเพิมมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร

. พัฒนา
SMEs และ
เครือข่าย
ผูป้ ระกอบการ

กลุม่ กิจกรรม

กลุม่ จังหวัด

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

การจัด
จําหน่ าย
และ
การตลาด

โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย

ปัจจัย
การผลิต
พืนฐาน

ปัจจัย
การผลิต
พืนฐาน

การจัด
จําหน่าย
และ
การตลาด

พัฒนา
แหล่ง
ท่องเทียว

การสร้าง
มูลค่า
เพิม
วิจยั
และ
นวัตกรรม

การประชา
สัมพันธ์และ
การตลาด

โครงการยกระดับผ้าไหม
สู่อนุภูมภิ าคลุม่ นําโขง

พัฒนา
ปัจจัย
พืนฐาน

การแปรรูป
การสร้าง
มูลค่า
เพิมและ
นวัตกรรม

การประชา
สัมพันธ์
และ
การตลาด

พัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน
ด้านสังคม

พัฒนาคน
และ
บริหาร
จัดการ

1. มหกรรม
อาหาร
ปลอดภัย
กลุม่ จังหวัด

. ส่งเสริม
การ
ท่องเทียว
กลุม่ จังหวัด
. ประชา
สัมพันธ์
ท่องเทียว
กลุม่ จังหวัด

. พัฒนา
เครือข่าย
ผูอ้ อกแบบ
ผ้าไหม
กลุม่
จังหวัด

. จัดงาน
แฟชันผ้าไหม
กลุม่ จังหวัด
. พัฒนา
การตลาด
ผ้าไหมกลุม่
จังหวัด

. ส่งเสริม
พัฒนา
องค์ความรู ้
และการบริหาร
จัดการ

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1
กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 2
กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1
กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 2
กิจกรรม

1. กลุมภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
จํานวน 1 กิจกรรม

.
ลบ.

.
ลบ.

.
ลบ.

.
ลบ.

.
ลบ.

. การ
พัฒนากลุม่
ผูผ้ ลิต
อาหาร
ปลอดภัย

.
ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวติ
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Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª
¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´
Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´¸É 1 : °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¦µ¥ÅoÁ¨¸¥É °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´
Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 1 : µ¦¡´µ
»£µ¡¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´ ¸É 2 : µ¦j°´¦µ¦µ¤
°µµ¦¦¤ ¦o°¥¨³ 70

´ª¸Êª´¸É 3 : °´¦µ¼oÁ¸¥¸ª·
µ°»´·Á®»¦µ¦
¨¨¦o°¥¨³ 1

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦¦oµªµ¤
¦°°Ä¡ºÊ¸É ¦o°¥¨³ 60

´ª¸Êª´¸É 5 : ¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °
µ¦¦·®µ¦´µ¦¥»«µ¦rµ¦
¡´µ´®ª´/¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´¸É 1 : »£µ¡ÊÎµ°¥¼n
ÄÁr¸ ¦o°¥¨³ 77

´ª¸Êª´¸É 2 : ¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.01

´ª¸Êª´ ¸É 3 : ¥³¤¼¨ °¥»¤Â¨³
°Á¸¥°´¦µ¥»¤Åo¦´µ¦
´µ¦°¥nµ¼o° ¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 0.5

´ª¸Êª´ ¸É 5 : ¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ£´¥
¦¦¤µ·Åo¦´µ¦j°´ªµ¤
Á¸¥®µ¥ Å¤no°¥ªnµ ¦o°¥¨³ 60

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 4 ·¦¦¤
2.´®ª´¦¦µ¸¤µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´´¥£¼¤·
Îµª 2 ·¦¦¤

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¦¦µ¸¤µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´»¦¸¦´¤¥r
Îµª 2 ·¦¦¤

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¦¦µ¸¤µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´»¦¸¦´¤¥r
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´´¥£¼¤·
Îµª 1 ·¦¦¤

18.4500 ¨.

40.0000 ¨.

¨¨·

´®ª´

¦³¤µ

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 14 ·¦¦¤
2.´®ª´¦¦µ¸¤µ
Îµª 2 ·¦¦¤
3.´®ª´»¦¸¦´¤¥r
Îµª 4 ·¦¦¤
4.´®ª´´¥£¼¤·
Îµª 7 ·¦¦¤

1,101.8150 ¨.

38.1475 ¨.

0.8000 ¨.

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 1 ·¦¦¤

0.5000 ¨.

1.´®ª´»¦¸¦´¤¥r
Îµª 2 ·¦¦¤

8.5970 ¨.

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¦¦µ¸¤µ
Îµª 1 ·¦¦¤

28.1064 ¨.

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¦¦µ¸¤µ
Îµª 1 ·¦¦¤

10.9769 ¨.

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´´¥£¼¤·
Îµª 1 ·¦¦¤

6.1882 ¨.

1.´®ª´»¦·¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´´¥£¼¤·
Îµª 2 ·¦¦¤

34.7370 ¨.
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,683.1639 ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที 1 : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี วัด

ตัวชีวัด ที 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลียเพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที 1.1.3 : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

ตัวชี วัด

ตัวชีวัดที 1 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

กลุ่มโครงการ

พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรนิ ทร์

การสร้างมูลค่าเพิมวิจยั และนวัตกรรม

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

การจัดจําหน่ายและการตลาด

Value Chain

การพัฒนาแหล่งนํา
เพือการเกษตร

การผลิตข้าวหอมมะลิ การเพิมประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาโครงสร้าง
การผลิต
พืนฐานด้านการขนส่ง คุณภาพดีสู่สากล
และพัฒนาการเลียง
มันสํา ปะหลัง
สินค้าเพือเพิมขีด
สัตว์เศรษฐกิจ
ความสามารถในการ
แข่งขัน

การผลิตข้าวหอมมะลิ การเพิมประสิทธิภาพ
คุณภาพดีสู่สากล
การผลิต
มันสํา ปะหลัง

กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการเลียง
สัตว์เศรษฐกิจ

การผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสู่สากล

การเพิมประสิทธิภาพ
การผลิต
มันสํา ปะหลัง

กลุ่มจังหวัด

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 2 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

งบประมาณ

162.0000 ลบ.

93.0000 ลบ.

5.7751 ลบ.

11.4300 ลบ.

2.2668 ลบ.

19.6720 ลบ.

6.9750 ลบ.

กลุ่มกิจกรรม

6.2331 ลบ.

11.5150 ลบ.

2.595 ลบ.
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จังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1
งบประมาณปี 2561 จํานวน 1,683.1639 ล้านบาท
เป้ าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที 1 : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี วัด

ตัวชีวัด ที 1.1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลียเพิมขึน ร้อยละ 2

แนวทาง

แนวทางที 1.1.4 : เพิมศักยภาพภาคท่องเทียวและบริการ

ตัวชี วัด

ตัวชีวัดที 1 : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ 10

กลุ่มโครงการ

พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทียวในกลุ่ มจังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การสร้างมูลค่าเพิมวิจยั และนวัตกรรม

Value Chain

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

พัฒนาและส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม นครชัยบุรนิ ทร์

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

การสร้างมูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาเส้นทาง และสิง
อํา นวยความสะดวกเพือ
การท่องเทียว

พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเทียวนครชัยบุรินทร์

สร้างความเชือมันและ
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเทียว
นครชัยบุรินทร์

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทียวนครชัยบุรินทร์

การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและแปรรู ปไหมนคร
ชัยบุรินทร์

พัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์

การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและแปรรู ปไหมนคร
ชัยบุรินทร์

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 2 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
จํานวน 1 กิจกรรม

23.800 ลบ.

10.0000 ลบ.

2.3036 ลบ.

14.5000 ลบ.

9.8359 ลบ.

5.1444 ลบ.

7.8000 ลบ.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°°¨nµ 2
¦³¤µe 2561 Îµª 1,426.7212 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °Âµ
¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1.1 °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª
¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤
´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µ
oµÁ«¦¬·

´ª¸Êª´ ¸É 1 °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥ °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´
Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 1.2 Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

´ª¸Êª´ ¸É 1 ¦µ¥Åoµµ¦
Îµ®nª¥·oµ OTOP
Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 2 ´nª °
´Á¦¸¥¸É¤¸³ÂÁ¨¸É¥
¨µ¦°µµ¦«¹¬µ
¦³´µ· ´Ê¡ºÊµ
(O-NET) Ân¨³ª·µnµ
Ár ¦o°¥¨³ 50

´ª¸Êª´ ¸É 3 ¦´¬µ°´¨´¬r
Á¡ºÉ°¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤ °Á¤º°

´ª¸Êª´ ¸É 4 µ¦¡´µ
»£µ¡¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´ ¸É 5µ¦j°´Â¨³
¦µ¦µ¥µÁ¡·
Îµª®¤¼noµ¸ µª
¦o°¥¨³ 60 Îµª®¤¼noµ
¸Â ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´ ¸É 6 ¦o°¥¨³
ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¦·®µ¦
´µ¦¥»«µ¦rµ¦
¡´µ´®ª´/¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 88

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

´®ª´

¦³¤µ

656.5285 ¨.

1 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 1 ·¦¦¤

18.9915 ¨.

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´ ¸É 2 ¥³¤¼¨ °¥
»¤Â¨³ °Á¸¥°´¦µ¥
»¤Åo¦´µ¦´µ¦°¥nµ
¼o° ¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´ ¸É 3 µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.5

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

1 ´®ª´°ÎµµÁ¦·
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´°»¨¦µµ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´°ÎµµÁ¦·
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´°»¨¦µµ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´°ÎµµÁ¦·
Îµª 3 ·¦¦¤
2 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 4 ·¦¦¤
3 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´°»¨¦µµ¸
Îµª 15 ·¦¦¤

1 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´°ÎµµÁ¦·
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 2 ·¦¦¤
3 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´°»¨¦µµ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´°ÎµµÁ¦·
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´°»¨¦µµ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

17.5494 ¨.

28.1660 ¨.

306.9385 ¨.

6.1400 ¨.

40.9280 ¨.

8.7730 ¨.

0.7100¨.

¨¨·

1 ´®ª´°ÎµµÁ¦·
Îµª 8 ·¦¦¤
2 ´®ª´«¦¸³Á¬
Îµª 7 ·¦¦¤
3 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 8 ·¦¦¤
4 ´®ª´°»¨¦µµ¸
Îµª 14 ·¦¦¤

´ª¸Êª´ ¸É 1¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.01

1 ´®ª´¥Ã¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1.7500 ¨.
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง
งบประมาณปี 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมาย
ของแผนงานบูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลียเพิมขึน ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน

แนวทางที 1.1. : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที 1.1. : เพิมศักยภาพภาคท่องเทียวและบริการ

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ

กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในกลุม่ จังหวัด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุม่ จังหวัด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวและบริการในกลุม่ จังหวัด

ห่วงโซ่คุณค่า

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

การสร้างมูลค่าเพิม
วิจยั และนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต

พัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดจําหน่ายและ
การตลาด

ส่งเสริมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

พัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิมวิจยั และ
นวัตกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

Value Chain

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

พัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

การสร้างมูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดจําหน่ายและการตลาด

ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว

พัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิมและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุน
การตลาด

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง
จํานวน 1 กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
จํานวน กิจกรรม

กลุม่ จังหวัดภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
จํานวน 1 กิจกรรม

.

ลบ.

.

ลบ.

.

ลบ.

การตลาด

.

ลบ.
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69.1454¨.

1013

จังหวัดและกลุมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณป 2561 จํานวน 1,546.9585 ลานบาท
เปาหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เปาหมายที่ 1 : พื้นที่ภูมิภาคนาอยู และมีความสามารถในการแขงขัน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้นรอยละ 2

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.2 : เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน

แนวทางที่ 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที่ 1.1.4 : เพิ่มศักยภาพภาคการทองเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคาการคาและการลงทุนเพิ่มขึ้น รอยละ 2

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคาสินตาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายไดจากการทองเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 10

กลุมโครงการ

โครงการสงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินคาที่มีศักยภาพเพิ่มสงเสริมการคา การลงทุน
ของกลุมจังหวัด (Lanna Expo)

หวงโซคุณคา *
Value Chain

ดานการผลิต
ดานสังคม

กลุมกิจกรรม

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

การจัดจําหนาย
และการตลาด

สงเสริมตลาดการคา
การลงทุน

โครงการยกระดับการแขงขันระบบธุรกิจเกษตร

ปจจัยการผลิต
พื้นฐาน

การสรางมูลคาเพิ่ม
วิจัยและนวัตกรรม

สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม

กลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

งบประมาณ

25.3000 ลบ.

135.3788 ลบ.

การจัดจําหน าย
และการตลาด

โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ทั้งในและตางประเทศ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ดานสังคม

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

2.0310 ลบ.

การตลาด

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

การสรางมูลคาเพิ่ม
และนวัตกรรม

พัฒนาแหลงทองเที่ยว

พัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

12.7670 ลบ.

100.0000 ลบ.

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1.0650 ลบ.

การตลาด

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

4.3569 ลบ.

1015

จังหวัดและกลุมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณป 2561 จํานวน 1,546.9585 ลานบาท
เปาหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เปาหมายที่ 1 : พื้นที่ภูมิภาคนาอยู และมีความสามารถในการแขงขัน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูมากขึ้น อยางนอยจังหวัดละ 1 เมือง

แนวทาง

แนวทางที่ 1.1.7 : พัฒนาดานสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 : ดานสังคมไดรับการปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รอยละ 1

กลุมโครงการ

โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือ

หวงโซคุณคา *
Value Chain

กลุมกิจกรรม

กลุมจังหวัด

งบประมาณ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานสังคม

พัฒนาคน
และบริหารจัดการ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

การจัดการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานสังคม

พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดาน
สังคมและอนุรักษสงเสริม
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาคน
และบริหารจัดการ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

โครงการบริหารจัดการขยะและปองกัน บรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานสังคม

พัฒนาคน
และบริ หารจัดการ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

การจัดการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 2 กิจกรรม

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

37.9895 ลบ.

90.1200 ลบ.

15.5000 ลบ.

โครงการบริหารจัดการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานสังคม

พัฒนาคน
และบริหารจัดการ

สงเสริมพัฒนาองคความรูและ
การบริหารจัดการ

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
จํานวน 1 กิจกรรม

5.0000 ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
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¦·µ¦» £µ¡°¥nµ´Éª¹
µ¦·µ¦» £µ¡¸É¤¸
»£µ¡¤µ¦µµ¤¸É
Îµ® ¦o°¥¨³ 50

µ¦¡´µ
oµ´¤

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

´ª¸Êª´ ¸É 2
¦´¬µ°´¨´¬r
Á¡ºÉ°¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤
°Á¤º°

µ¦¡´µ
oµ´¤

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´ ¸É 3
µ¦¡´µ»£µ¡
¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

µ¦¡´µ
oµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 4
µ¦j°´Â¨³
¦µ¦µ¤¥µÁ¡·
-Îµª®¤¼noµ
¸ µª ¦o°¥¨³ 60
-Îµª®¤¼noµ
¸Â ¦o°¥¨³ 10

µ¦¡´µ
oµ´¤

¨¨·

1 ´®ª´nµÎµª 25 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µÎµª 19 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥Îµª21 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n Îµª 11 ·¦¦¤

1 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 2
·¦¦¤

1.2000 ¨.

13.1000 ¨.

´®ª´Â¨³
¨»n¤´®ª´

559.8041 ¨.

¦³¤µ

1 ´®ª´nµ
Îµª 8 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 9 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 6 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 2 ·¦¦¤

1 ´®ª´nµ
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

109.9124 ¨.

26.7465 ¨.

´ª¸Êª´ ¸É 5µ¦j°´
¦µ¦µ¤°µµ¦¦¤
¦o°¥¨³ 70

µ¦¡´µ
oµ´¤

1 ´®ª´nµ
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 2 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 3 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

47.3684 ¨.

´ª¸Êª´ ¸É 6
°´¦µ¼oÁ¸¥¸ª·
µ°»´·Á®»¦µ¦
¨¨ ¦o°¥¨³ 1

µ¦¡´µ
oµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 7¦o°¥¨³
ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦
¦·®µ¦´µ¦
¥»«µ¦rµ¦
¡´µ´®ª´
/¨»n¤´®ª´
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨³ 88

µ¦¡´µ
oµ´¤

´ª¸Êª´ ¸É 6
¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ£´¥
¦¦¤µ·Åo¦´
µ¦j°´
ªµ¤Á¸¥®µ¥
Å¤no°¥ªnµ
¦o°¥¨³ 60

´ª¸Êª´ ¸É 2
Îµªª´¸É¦·¤µ
»i¨³°° µÁ¨È
Á¨¸É¥¦µ¥ª´°¥¼nÄ
Ár¤µ¦µ
¦o°¥¨³ 98
°Îµªª´

´ª¸Êª´ ¸3É
¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.01

´ª¸Êª´ ¸É 4
¥³¤¼¨ °¥»¤
Â¨³ °Á¸¥°´¦µ¥
»¤Åo¦´µ¦
´µ¦°¥nµ¼o°
¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´ ¸É 5
µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 0.5

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 2 ·¦¦¤

1 ´®ª´nµ
Îµª 7 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 2 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

´ª¸Êª´ ¸É 1»£µ¡
ÊÎµ°¥¼nÄÁr¸
¦o°¥¨³ 77

1 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤

1 ´®ª´nµ
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

1´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤

1´®ª´nµ
Îµª 1 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 1 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

1´®ª´nµ
Îµª 6 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 9 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 2 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

1´®ª´nµ
Îµª 2 ·¦¦¤
2 ´®ª´¡³Á¥µ
Îµª 1 ·¦¦¤
3 ´®ª´Á¸¥¦µ¥
Îµª 2 ·¦¦¤
4 ´®ª´Â¡¦n
Îµª 1 ·¦¦¤

8.5747 ¨.

38.0000 ¨.

9.9440 ¨.

23.2146 ¨.

79.1837 ¨.

19.9881 ¨.

4.5000 ¨.

101.2971 ¨.
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´®ª´/¨»n¤´®ª´Ä¡ºÊ¸É£µÁ®º°° 2
¦³¤µe 2561 Îµª 1,371.5456 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥
°¨»n¤´®ª´

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤·£µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´¸É 1.2 Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦
¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê °¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

´ª¸Êª´¸É 1.1°´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2
´ª¸Êª´

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.2Á¡·É¤«´¥£µ¡£µ°»µ®¦¦¤
µ¦oµÂ¨³µ¦¨»

Âªµ¸É 1.1.3Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦Á¬¦

Âªµ¸É 1.1.4Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦n°Á¸É¥ª
Â¨³¦·µ¦

Âªµ¸É 1.1.7¡´µoµ´¤ ¥¦³´
»£µ¡¸ª·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1 ¤¼¨nµµ¦oµÂ¨³µ¦¨»Á¡·É¤ ¹Ê
¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´¸É 1 ¤¼¨nµ·oµÁ¬¦Á¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 1¦µ¥Åoµµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦
Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 1oµ´¤Åo¦´µ¦¦´¦»¡´µ
¦³µ¤¸»£µ¡¸ª·¸ ¹Ê ¦o°¥¨³ 1

Ã¦µ¦¼¦µµ¦µ¦oµ µ¦¨»

Ã¦µ¦Á¡·É¤ ¸Äµ¦Â n ´µ¦Á¬¦¦³´
£¼¤·£µ

Ã¦µ¦¼¦µµ¦µ¦n°Á¸É¥ª °¨»n¤´®ª´

Ã¦µ¦¼¦µµ¦·ÉÂª¨o°¤Â¨³µµ¦£´¥

¨¨·/
¨»n¤Ã¦µ¦

oµµ¦¨·

µ¦¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤

µ¦´Îµ®nµ¥

Â¨³ª´¦¦¤

Â¨³µ¦¨µ

oµ{´¥µ¦¨·¡ºÊµ

®nªÃn»nµ
Value Chain

µ¦¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤

µ¦´Îµ®nµ¥

ª·´¥Â¨³ª´¦¦¤

Â¨³µ¦¨µ

¡´µÂ®¨nn°Á¸É¥ª

µ¦¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤

µ¦¨µ

¡´µÃ¦¦oµ¡ºÊµ
oµ´¤

Â¨³ª´¦¦¤

¡´µÂ¨³

¥¦³´»£µ¡¸ª·

¦·®µ¦´µ¦

µ¦¡´µoµ
µ¦¨·

µ¦¡´µµ¦
¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤
Â¨³ª´¦¦¤

µ¦¡´µµ¦´
Îµ®nµ¥Â¨³
µ¦¨µ

µ¦¡´µoµ
{´¥µ¦¨·
¡ºÊµ

µ¦¡´µµ¦
¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤
ª·´¥Â¨³
ª´¦¦¤

µ¦¡´µµ¦´
Îµ®nµ¥Â¨³
µ¦¨µ

µ¦¡´µÂ®¨n
n°Á¸É¥ªÂ¨³
¦·µ¦

µ¦¡´µ¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤Â¨³
ª´¦¦¤

µ¦¡´µµ¦
¨µ

µ¦¡´µ
Ã¦¦oµ¡ºÊµ
oµ´¤

µ¦¡´µÂ¨³ µ¦¡´µÂ¨³
¦·®µ¦´µ¦
¥¦³´»£µ¡
¸ª·

´®ª´Â¨³
¨»n¤´®ª´

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 2·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 3 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 2 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 2 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 1 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 3 ·¦¦¤

1. ¨»n¤´®ª´
£µÁ®º°° 2
Îµª 1 ·¦¦¤

¦³¤µ

16.7000 ¨.

26.8000 ¨.

18.0000 ¨.

12.0000 ¨.

29.0000 ¨.

12.5000 ¨.

19.4974 ¨.

66.6717 ¨.

5.0000 ¨.

¨»n¤·¦¦¤

49.8011¨.

72.7418 ¨.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´Ä¡ºÊ¸É£µÁ®º°°¨nµ 1
¦³¤µe 2561 Îµª 1,471.1448 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ

´ª¸Êª´

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ
¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1 : °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¦µ¥ÅoÁ¨¸¥É °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´Á¡·¤É ¹Ê

¨¨·

´®ª´

¦³¤µ

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

1.´®ª´µ
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¡·¬»Ã¨
Îµª 3 ·¦¦¤
3.´®ª´»Ã ´¥
Îµª 2 ·¦¦¤
4.´®ª´Á¡¦¼¦r
Îµª 2 ·¦¦¤
5.´®ª´°»¦·r
Îµª 2 ·¦¦¤

706.8666 ¨.

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·É Âª¨o°¤

´ª¸Êª´¸É 2 : µ¦¡´µ»£µ¡
¸ª· °¦³µÁ¡·É¤ ¹Ê

´ª¸Êª´¸É 5 : ¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °
µ¦¦·®µ¦´µ¦¥»«µ¦rµ¦¡´µ
´®ª´/¨»n¤´®ª´ Å¤n°o ¥ªnµ
¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´¸É 3 : ¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.01

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´µ
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¡·¬»Ã¨
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´»Ã ´¥
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´Á¡¦¼¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
5.´®ª´°»¦·r
Îµª 1 ·¦¦¤

360.0022 ¨.

1.´®ª´µ
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¡·¬»Ã¨
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´»Ã ´¥
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´Á¡¦¼¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
5.´®ª´°»¦·r
Îµª 1 ·¦¦¤

47.000 ¨.

1.´®ª´µ
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¡·¬»Ã¨
Îµª 1 ·¦¦¤

50.9656 ¨.

´ª¸Êª´¸É 4: ¥³¤¼¨ °¥»¤Â¨³
°Á¸¥°´¦µ¥»¤Åo¦´µ¦´µ¦
°¥nµ¼o° ¦o°¥¨³ 15

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´Á¡¦¼¦r
Îµª 1 ·¦¦¤

43.0000 ¨.

´ª¸Êª´¸É 5 : ¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ£´¥
¦¦¤µ·Åo¦´µ¦j°´ªµ¤
Á¸¥®µ¥ Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 60

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´°»¦·r
Îµª 1 ·¦¦¤

15.4614 ¨.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´Ä¡ºÊ¸É£µÁ®º°°¨nµ 1
¦³¤µe 2561 Îµª 1,471.1448 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥
°Âµ

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê °¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ¸É 1.1.2 : Á¡·É¤«´¥£µ¡£µ°»µ®¦¦¤ µ¦oµÂ¨³µ¦¨»

Âªµ¸É 1.1.7: ¡´µoµ´¤ ¥¦³´»£µ¡¸ª· Â¨³·ÉÂª¨o°¤

Âªµ¸É 1.1..4 :: Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦

Âªµ

´ª¸Êª´¸É 1 : ¦µ¥Åoµµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 1 : ¤¼¨nµµ¦oµÂ¨³µ¦¨»Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´¸É 1 : oµ´¤Åo¦´µ¦¦´¦»¡´µ ¦³µ¤¸»£µ¡¸ª·¸ ¹Ê

´ª¸Êª´

Ã¦µ¦nÁ¦·¤«´¥£µ¡µ¦oµµ¦¨» Ã¦ nµ¥¤µ¤Â¨³¦³ Logistics
Ã¦µ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¼¦µµ¦

¨»n¤Ã¦µ¦

®nªÃn»nµ *
Value Chain

oµµ¦¨·

¨»n¤·¦¦¤

¡´µÃ¦ nµ¥¤µ¤¦³
Logistics

¨»n¤´®ª´

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤

¦³¤µ

µ¦¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤
Â¨³ª´¦¦¤

91.4880 ¨.

Á¡·É¤«´¥£µ¡µ¦Â n ´Á·ª´¦¦¤
Á·¦oµ¦¦r

µ¦´
Îµ®nµ¥Â¨³µ¦¨µ

µ¦¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤
Â¨³ª´¦¦¤

¡´µÂ®¨nn°Á¸¥É ª

nÁ¦·¤Â¨³¡´µµ¦Â®¨n
n°Á¸¥É ª

nÁ¦·¤¦³µ´¤¡´rÂ¨³n°µ
µ¦¨µ

nÁ¦·¤Â¨³¡´µ¦¼Â·¦¦¤
µ¦n°Á¸É¥ª

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 3·¦¦¤

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1 1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤
Îµª. 1·¦¦¤









121.9900¨.



3.5000 ¨.

¥¦³´»£µ¡¸ª·

¦·®µ¦´µ¦



1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤



1.6700 ¨.

¥¦³´
»£µ¡¸ª·

¡´µ

nÁ¦·¤ Á¥Â¡¦n¦³µ´¤¡´rÂ¨³
µ¦¨µÁ·¦»

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤

15.0000 ¨.

¡´µÃ¦¦oµ
¡ºÊµoµ´¤

µ¦¨µÂ¨³
¦³µ´¤¡´r

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤

9.2010 ¨.

Ã¦µ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¼¦µµ¦

5.0000 ¨.
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´®ª´Â¨³¨»n¤´®ª´Ä¡ºÊ¸É£µÁ®º°°¨nµ 1
¦³¤µe 2561 Îµª 1,471.1448 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥
°Âµ

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª¤¼¨nµ¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê °¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ¸É 1.1.2 : Á¡·É¤«´¥£µ¡£µ°»µ®¦¦¤ µ¦oµÂ¨³µ¦¨»

Âªµ¸É 1.1.7: ¡´µoµ´¤ ¥¦³´»£µ¡¸ª· Â¨³·ÉÂª¨o°¤

Âªµ¸É 1.1..4 :: Á¡·É¤«´¥£µ¡£µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦

Âªµ

´ª¸Êª´¸É 1 : ¦µ¥Åoµµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¦·µ¦Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 10

´ª¸Êª´¸É 1 : ¤¼¨nµµ¦oµÂ¨³µ¦¨»Á¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´¸É 1 : oµ´¤Åo¦´µ¦¦´¦»¡´µ ¦³µ¤¸»£µ¡¸ª·¸ ¹Ê

´ª¸Êª´

Ã¦µ¦nÁ¦·¤«´¥£µ¡µ¦oµµ¦¨» Ã¦ nµ¥¤µ¤Â¨³¦³ Logistics
Ã¦µ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¼¦µµ¦

¨»n¤Ã¦µ¦

®nªÃn»nµ *
Value Chain

oµµ¦¨·

¨»n¤·¦¦¤

¡´µÃ¦ nµ¥¤µ¤¦³
Logistics

¨»n¤´®ª´

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤

¦³¤µ

µ¦¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤
Â¨³ª´¦¦¤

91.4880 ¨.

Á¡·É¤«´¥£µ¡µ¦Â n ´Á·ª´¦¦¤
Á·¦oµ¦¦r

µ¦´
Îµ®nµ¥Â¨³µ¦¨µ

µ¦¦oµ
¤¼¨nµÁ¡·É¤
Â¨³ª´¦¦¤

¡´µÂ®¨nn°Á¸¥É ª

nÁ¦·¤Â¨³¡´µµ¦Â®¨n
n°Á¸¥É ª

nÁ¦·¤¦³µ´¤¡´rÂ¨³n°µ
µ¦¨µ

nÁ¦·¤Â¨³¡´µ¦¼Â·¦¦¤
µ¦n°Á¸É¥ª

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 3·¦¦¤

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1 1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤
Îµª. 1·¦¦¤









121.9900¨.



3.5000 ¨.

¥¦³´»£µ¡¸ª·

¦·®µ¦´µ¦



1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤



1.6700 ¨.

¥¦³´
»£µ¡¸ª·

¡´µ

nÁ¦·¤ Á¥Â¡¦n¦³µ´¤¡´rÂ¨³
µ¦¨µÁ·¦»

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤

15.0000 ¨.

¡´µÃ¦¦oµ
¡ºÊµoµ´¤

µ¦¨µÂ¨³
¦³µ´¤¡´r

1.¨»n¤´®ª´£µÁ®º°¨nµ 1
Îµª. 1 ·¦¦¤

9.2010 ¨.

Ã¦µ¦nÁ¦·¤Â¨³¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¼¦µµ¦

5.0000 ¨.
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´®ª´/¨»n¤´®ª´£µÁ®º°°¨nµ 2
¦³¤µe 2561 Îµª 1,358.4088 ¨oµµ
Ájµ®¤µ¥ °
Âµ¼¦µµ¦

Ájµ®¤µ¥¸É 1 : ¡ºÊ¸É£¼¤£· µnµ°¥¼n Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´ ¸É 1.1 : °´¦µµ¦ ¥µ¥´ª
¨·£´r¤ª¨¦ª¤´®ª´Á¨¸É¥
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2

´ª¸Êª´ ¸É 1.2 : Á¤º°«¼¥r¨µ °´®ª´¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÁ}Á¤º°nµ°¥¼n¤µ ¹Ê°¥nµo°¥´®ª´¨³ 1 Á¤º°

Âªµ

Âªµ¸É 1.1.1 : µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

Âªµ¸É 1.1.5 : µ¦¡´µoµ´¤

´ª¸Êª´

´ª¸Êª´¸É 1 : °´¦µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
¦µ¥ÅoÁ¨¸¥É °¦´ªÁ¦º°Ä´®ª´
Á¡·É¤ ¹Ê

¨¨·

´®ª´

¦³¤µ

µ¦¡´µoµÁ«¦¬·

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª 14 ·¦¦¤
2.´®ª´¡··¦
Îµª 6 ·¦¦¤
3.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 9 ·¦¦¤
4.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 29 ·¦¦¤

625.0680¨.

´ª¸Êª´¸É 1 : ¦³µ¦¸É°¥¼n
ÄoÁoªµ¤¥µ Å¤nÁ·
¦o°¥¨³ 10

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

0.2500 ¨.

Âªµ¸É 1.1.6 : µ¦¦·®µ¦´µ¦oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤

´ª¸Êª´¸É 2 : ¦³µÅo¦´¦·µ¦» £µ¡
°¥nµ´Éª¹ µ¦·µ¦» £µ¡¸É¤¸»£µ¡
¤µ¦µµ¤¸ÉÎµ® ¦o°¥¨³ 50

´ª¸Êª´¸É 3 : ´nª °´Á¦¸¥
¸É¤¸³ÂÁ¨¸É¥¨µ¦°
µµ¦«¹¬µ¦³´µ· ´Ê
¡ºÊµ (O-NET) Ân¨³ª·µnµ
Ár ¦o°¥¨³ 50

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª. 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¡·¦
Îµª 2 ·¦¦¤

2.7100 ¨.

16.5518 ¨.

´ª¸Êª´¸É 5 : ¦o°¥¨³ªµ¤ÎµÁ¦È °
µ¦¦·®µ¦´µ¦¥»«µ¦rµ¦
¡´µ´®ª´/¨»n¤´®ª´ Å¤n°o ¥
ªnµ ¦o°¥¨³ 88

´ª¸Êª´¸É 1 : »£µ¡ÊÎµ°¥¼nÄ
Ár¸ ¦o°¥¨³ 77

´ª¸Êª´¸É 2 : ¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 0.01

´ª¸Êª´¸É 3: ¥³¤¼¨ °¥»¤Â¨³
°Á¸¥°´¦µ¥»¤Åo¦´µ¦
´µ¦°¥nµ¼o° ¦o°¥¨³ 15

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦Äo¡¨´µ
ÂÁ¡·É¤ ¹Ê ¦o°¥¨³ 0.5

´ª¸Êª´¸É 5 : ¡ºÊ¸ÉÁ¸É¥µ£´¥
¦¦¤µ·Åo¦´µ¦j°´ªµ¤
Á¸¥®µ¥ Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 60

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¡´µoµ´¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

µ¦¦·®µ¦´µ¦
oµ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª 5 ·¦¦¤
2.´®ª´¡··¦
Îµª 6 ·¦¦¤
3.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 3 ·¦¦¤
4.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 8 ·¦¦¤

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¡··¦
Îµª 1 .·¦¦¤
3.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 1 .·¦¦¤
4.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

´ª¸Êª´¸É 4 : µ¦¡´µ
»£µ¡¸ª· °¦³µ
Á¡·É¤ ¹Ê

203.0816 ¨.

37.0000 ¨.

1.´®ª´¡··¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª 2 ·¦¦¤
2.´®ª´¡··¦
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
4.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

1.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 2 ·¦¦¤

1.´®ª´ÎµÂ¡Á¡¦
Îµª 1 ·¦¦¤
2.´®ª´¦ª¦¦r
Îµª 1 ·¦¦¤
3.´®ª´°»´¥µ¸
Îµª 1 ·¦¦¤

51.9952 ¨.

7.0546 ¨.

8.2729 ¨.

4.3460 ¨.

32.7600 ¨.
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จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง
งบประมาณปี 2561 จํานวน , . ล้านบาท
เป้ าหมาย
ของแผนงาน
บูรณาการ

เป้ าหมายที : พืนทีภูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชีวัดที . : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีได้รบั การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่มากขึน
อย่างน้อยจังหวัดละ เมือง

ตัวชีวัด

ตัวชีวัดที . : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลีย เพิมขึน ร้อยละ

แนวทาง

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการเกษตร

แนวทางที . . : เพิมศักยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ

แนวทางที . .7 : พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล ้อม

ตัวชีวัดที : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิมขึน

ตัวชีวัดที : รายได้จากการท่องเทียวและบริการเพิมขึน ร้อยละ

ตัวชีวัดที : ด้านสังคมได้รบั การปรับปรุงพัฒนา ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ ร้อยละ

ตัวชีวัด

โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตร

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า *
Value Chain

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน

ปัจจัยการผลิตพืนฐาน
กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน กิจกรรม

259.5411ลบ.

การสร้าง
มูลค่าเพิมวิจยั
และนวัตกรรม

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

การสร้างมูลค่าเพิมวิจยั และ
นวัตกรรม

การจัดจําหน่ ายและการตลาด

.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน กิจกรรม

.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน กิจกรรม

47.6504ลบ.

4.1472ลบ.

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

พัฒนาแหล่งท่องเทียว

.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน กิจกรรม

41.4800ลบ.

การสร้าง
มูลค่าเพิม
และนวัตกรรม

การตลาด

การตลาด

.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน กิจกรรม

11.5000ลบ.

โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และสิงแวดล ้อม

พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

บริหารจัดการ

บริหารจัดการ

.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง จํานวน. กิจกรรม

.

ลบ.

ยกระดับ
คุณภาพชีวติ

