โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพือ่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิม่ ศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพืน้ ที่ หรือ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ

รวมโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

404,597,800

งบประมาณส่วนที่ 1
งบประมาณส่วนที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ

231,883,400
172,714,400
5,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิม่ มูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล

9,049,600

โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก/
สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ผลไม้คุณภาพ เกษตรแปร อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์
รูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

9,049,600
9,049,600

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่
ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP
โครงการที่ 2 ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

79,800,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมบริเวณจุดผ่าน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แดนถาวรภูดู่ อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงเขตแดน
ไทย - ลาว

49,800,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201
ตอน แม่ละเมา - ตาก

30,000,000

แขวงทางหลวงตากที่ 1

79,800,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

57,855,500

โครงการที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงฝายยางบ้านกง ตาบลกง
โครงการชลประทานสุโขทัย
อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

57,855,500

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

52,223,000
5,632,500

ประเด็นการพัฒนา

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก

80,178,300

โครงการที่ 4 เพิม่ ศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 4.1 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า

57,736,800
57,736,800

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

โครงการที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สร้างสรรค์มูลค่าสูง Product Champion กลุ่มจังหวัด
พิษณุโลก
ภาคเหนือตอนล่าง 1

22,441,500
6,720,400

กิจกรรมหลักที่ 5.2 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นลาย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล พิษณุโลก

10,815,400

กิจกรรมหลักที่ 5.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน + 3

สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

4,905,700

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต
การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม 9 กิจกรรม

5,000,000
231,883,400

ส่วนที่ 2 งบประมาณเพือ่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนอง
นโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพืน้ ที่ ระดับกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน
บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก

172,714,400
172,714,400

โครงการที่ 1 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยาน
แขวงทางหลวงสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย

172,714,400
50,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่นาน่าน สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
(บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทน์)
จังหวัดพาณุโลก

9,710,900

ประเด็นการพัฒนา

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3 สืบสานอนุรักษ์ลายทองโบราณ/เงิน
โบราณของจังหวัดสุโขทัย

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลักที่ 4 การจัดหานาให้อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย (อ่างเก็บนาสรีดภงส์)

โครงการชลประทานสุโขทัย

32,795,000

กิจกรรมหลักที่ 5 งานอานวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
ร้องโพธิ์ - วังทอง - เข็กน้อย

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วัง
ทอง)

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6 บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วัง
ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย ทอง)
ระหว่าง กม.255+475 - กม.257+245

29,000,000

กิจกรรมหลักที่ 7 เชื่อมโยงและพัฒนาการท่องเที่ยว ๓
จังหวัด ๓ วิถี
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์พืนที่ชุมชนเมืองหล่มสัก
เพื่อการท่องเที่ยว

12,608,700

รวม 8 กิจกรรม

สานักงานพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์/
ตาก/สุโขทัย
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

3,599,800

20,000,000
172,714,400

