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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
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ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ : ภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยาแพร่ น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี )
1. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของ
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นนาให้คงความสมบูรณ์
ปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
ประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพ
มูลค่าเพิ่มสูง
การให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพืนที่
เศรษฐกิจหลัก (แผน12 P.6)
1. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคการเกษตรของกลุ่ม
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1. สัดส่วนพืนที่ป่าไม้ต่อพืนที่กลุ่มจังหวัด
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2. จานวนโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ได้รับ
2. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จานวนพืนที่
การพัฒนาปรับปรุง
วิกฤต ปัญหาหมอกควัน
ศูนย์กลางความเจริญสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยงดินแดนมรดกโลก บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบ
อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง
โซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP
สู่มาตรฐานระดับสากล

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน

1. พัฒนาผลิตภาพ ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและ
อุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงให้มีความสอดคล้อง
ความต้องการของตลาดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
และมาตรฐานการผลิตระดับสากล
2. ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและภาคอุตสาหกรรม
อัจฉริยะขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย
3. สร้างมูลค่ารายได้จากการเครือข่ายเกษตร
อุตสาหกรรม ทังขนาดเล็ก กลางใหญ่ กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 เพิ่มขึนร้อยละ 5 เป็นอย่างน้อยภายในปี
2580

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง
(Hub) การเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และระบบโซ่
อุปทาน ของอินโดจีน และภูมิภาค RCEP เพื่อยกระดับ
การค้าการลงทุนและสร้างรายได้
2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและการ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆและต่างประเทศสู่มาตรฐาน
ระดับสากล

1. สร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานทดแทนอย่างเป็น
ระบบและมีความยั่งยืนบนฐานความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศน์
2. พัฒนาการบริหารจัดการนาของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็น
ระบบเพื่อรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
3. พัฒนาการบริหารจัดการขยะที่ได้มาตรฐานและครบ
วงจร
4. การจัดการฝุ่นควัน คุณภาพอากาศ และผลกระทบจาก
ไฟป่าในเขตภาคเหนือตอนล่าง

1. ร้อยละของพืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรแปลงใหญ่ที่มีมูลค่าสูงและการได้รับรองมาตรฐาน
2. ร้อยละของผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูปที่เพิ่มขึนและ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้รับรอง
มาตรฐาน
3. จานวนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
พืนฐานที่ส่งเสริมการเกษตรเพิ่มมูลค่าสูง
4. จานวนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเข้า
สู่ตลาดเพิ่มมากขึนเพื่อให้เป็นตลาดการเกษตรที่มี
ศักยภาพสูง

1. จานวนโครงการพัฒนาศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และ
ยกระดับเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับโลจิสติกส์ และ
Supply Chain
2. ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบ
คมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับและเป็น
สากล
3. ยกระดับเมืองศูนย์กลางการลงทุนด้านโลจิสติกส์

1. ร้อยละที่เพิ่มขึนของพืนที่สีเขียวและพืนที่ป่าไม้
2. ร้อยละขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและ
มีตามหลักวิชาการ
3. ร้อยละที่เพิ่มขึนของการจัดการสภาพแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานทดแทนในเขตเมืองและเขตท่องเที่ยว
4. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการนา
5. ร้อยละการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมและอาหารสุขภาพ
ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่อนุภูมิภาคกลุ่มนาโขงและอาเซียน +3
6. เพิ่มมูลค่าการลงทุนและพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
5. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจาย
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่าง
รายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึน และ พัฒนา บริเวณชายแดนให้มากขึน เพื่อกระจายความเจริญและ
ทั่วถึง
ระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. รายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
2. จานวนนักท่องเที่ยว

1. ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
3. สัดส่วนผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งตนเอง
4. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบสวัสดิการ

1. มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพืนที่ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สร้างความสัมพันธ์
2. อัตราการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต
3. ระดับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนา
นวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐาน
นิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก
1. ส่งเสริมสินค้าและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การค้าการลงทุนให้เติบโตยั่งยืน
2. พัฒนาอาชีพและธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรม
และดิจิทัล
3. เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล
ฐานความรู้นวัตกรรมและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความ
สามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้
4. เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ วัตกรรม
และการศึกษา พร้อมดาเนินการถ่ายทอดความรู้ทังใน
และต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการสินค้าและบริการ การส่งออก การค้า
ชายแดน
6. พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รองรับการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนเชิงนิเวศ สุขภาพ และ
ประวัติศาสตร์มรดกโลก และอุตสาหกรรมไมซ์
ภายในปี 2580
7. สร้างมูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 เพิ่มขึนร้อยละ 15 เป็นอย่างน้อยภายในปี
2580
1. จานวนร้อยละผู้ประกอบการที่อยู่ในฐานตลาด
Digital Market และStartup
2. อัตราการยกระดับสินค้าและมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพและระบบสอบย้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพ
3. อัตราของการเพิ่มเศรษฐกิจฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทัล
4. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัด
5. จานวนร้อยละชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
สินค้าและบริการสู่ตลาดที่มีศักยภาพ
6. อัตราของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
นวัตกรรม
7. ร้อยละที่เพิ่มขึนของรายได้จากการท่องเที่ยวทัง
ภาคสินค้าและภาคการให้บริการ
8.จานวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและมรดกโลก
9.การพัฒนากิจกรรมประกอบการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมไมซ์

5. น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับ
คุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืน
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

6. การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต ขยาย
ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมี
ดุลยภาพ
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการระบบเตือนภัย
พิบัติ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับเมือง จังหวัด
มณฑลในประเทศศักยภาพ

1. ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บูรณาการการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนโดยนาแนว
พระราชดาริมาสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
ได้รับการสืบทอด สืบสาน และการมีจิตสาธารณะ

1. ร้อยละของสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขที่
ได้รับมาตรฐาน
2. อัตราการเข้าถึงการให้บริการและสวัสดิการขันพืนฐาน
จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
4.. ระดับดัชนีความสุขของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
5. จานวนโครงการส่งเสริมพัฒนา ระบบการศึกษาการ
สาธารณสุขและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมของกลุ่ม
จังหวัด

1.ร้อยละความสาเร็จของความสัมพันธ์กับเมือง จังหวัด
มณฑลในประเทศศักยภาพ
2. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบเตรียมความ
พร้อมของระบบเตือนภัยและจัดการภัยพิบัติในสภาวะ
วิกฤต ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทาง

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต
2. พัฒนาระบบแหล่งนาให้ครอบคลุมพืนที่การเกษตร
และปรับปรุงคุณภาพแหล่งนา
3. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยด้วยนวัตกรรม
4. แปรรูปสินค้าเกษตรเบืองต้นสู่การพัฒนาอาหารแบบ
ใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนส่งอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน
2. พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาเมือง และสนับสนุนการ
ดูแลสภาพแวดล้อม (Smart Environment) ของเมือง
และชนบท
3. การพัฒนาเมืองสู่สากลและขยายความสัมพันธ์กับ
ประเทศศักยภาพ
4. พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพืนฐาน และระบบขนส่ง,
Container yard และ DCs-WHSE กระจายสินค้า
6. พัฒนาความปลอดภัยระบบขนส่งโดยใช้เทคโนโลยี
7. การเตรียมความพร้อมระบบSoftware Logistics
Supply Chain ร่วมการพัฒนาเมืองเข้าสู่ Smart city)
8. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อ
รองรับโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
9. พัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยง LIMEC - RCEP

1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งนาและสร้างแก้มลิง
2. เพิ่มพืนที่ป่าไม้ และพืนที่สีเขียว
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม
4. การปรับปรุง กฎหมายด้านพลังงานทางเลือก
5. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากร
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

1. จัดตังศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่างเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมทังในและ
ต่างประเทศ
2. การพัฒนาเมืองบริการอัจฉริยะ
3. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่าย เพิ่ม skill การ
แข่งขันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและ
ธุรกิจ
6. การส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดน และ
ช่วยเหลือและแนะนากฎระเบียบการค้า
7. พัฒนาด่านการค้าชายแดน
8. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา
ศักยภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว คู่การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
9. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเส้นทาง MICE เพื่อ
สนับสนุนการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ
10. การพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกและ
วัฒนธรรมและการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มี
ศักยภาพ ผ่านการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่และการ
นานวัตกรรมมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น VR

1. กระจายศูนย์สุขภาพให้ทั่วถึงพืนที่บริการ
2. พัฒนาปัจจัยพืนฐานการดารงชีพ
3. การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. การสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
5. น้อมนาศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดาริมาสู่การ
ปฏิบัติ

1.การสร้างและใช้เทคโนโลยีจัดการเตือนภัย
2. การสร้างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม
ในชุมชน
3.การส่งเสริมการอบรมและสร้างเครือข่ายการจัดการภัย
พิบัติ
4.การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

แผนงาน

1. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพการเกษตร
ที่มีความปลอดภัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม
3. ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้การพัฒนามาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานความปลอดภัยแก่กับเกษตรและ
ผู้ประกอบการ ทัง off-line และ online
4. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป
มูลค่าสูงเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหม่และตลาดที่มีศักยภาพ

1. พัฒนาคมนาคมโครงข่ายเพื่อเชื่อมโยงในและ
ต่างประเทศในการขยายตัวการค้าการลงทุน
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สินค้า
และบริการที่สาคัญเชื่อมโยงเครือข่าย GMS, ASEAN,
BIMSTEC, ACMECS LIMEC, RCEP, OBOR ที่มี
ประสิทธิภาพ

1. การเพิ่มพืนที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ
ตลอดจนพืนที่สีเขียว
2. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสาหรับเขตนอก
ชลประทาน
3. ส่งเสริมการลดใช้พลังงานและมุ่งพัฒนาทดแทนและ
พลังงานสะอาด
4. พัฒนากิจกรรมและสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้านส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาศูนย์กลางการรับรองมาตรฐานสินค้าและ
ระบบสอบย้อนกลับ
2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานรองรับอุตสาหกรรม
MICE
3. ส่งเสริมและกระจายโอกาสการใช้ระบบดิจิทัล
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่ startup และเข้าให้ถึงตลาด Digital
Market
5. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในกลุ่มจังหวัด
ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล
6. การพัฒนาศูนย์กลางการบริการการค้าการลงทุน
เชิงพาณิชย์
7. สร้างหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมและ
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
8. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสินค้าและบริการด้วย
นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมีเอกลักษณ์
9.ส่งเสริมการสร้างช่องทางการขายและกระจาย
สินค้าด้วย Digital Marketing ร่วมกับการสร้างแบ
รนด์เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
10. สร้างระบบการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมผ่าน
platform ที่ทันสมัยและเครือข่ายการนวัตกรรมและ
นักลงทุนในระดับประเทศและภูมิภาค
11. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการจ่ายสูง
12. เพิ่มขีดความสามารถการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
13. ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพรองรอบการขยายตัวและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว

1. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือและ platform
2. พัฒนาศูนย์การบริการและสวัสดิการแบบ one stop
service และการสร้าง application ที่สะดวกเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากภาครัฐ
3. พัฒนาให้มีศูนย์เรียนรู้ร่วมกันเพื่อขยายโอกาสการ
เข้าถึงความรู้และการช่วยเหลือทางสังคม เชื่อมโยง
กิจกรรม CSR ต่างๆ ทังในและต่างประเทศ
4. ผลักดันภาคการศึกษานาองค์ความรู้ทางวิชาการเข้า
มาพัฒนาและสร้างระบบการศึกษาที่ง่ายต่อการเข้าถึงแก่
ประชาชน

1.พัฒนาคุณภาพสิ่งอานวยความสะดวก และระบบเตือน
ภัย-ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี
2. การสร้างระบบบริหารจัดการภัยพิบัติด้วย platform
3.การพัฒนาส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องบูรณาการ การศึกษาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ท่องเที่ยว
4.พัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ
ด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ
ปัญญาประดิษฐ์

โครงการ
กระทรวง / กรม /
ภาค

โครงการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง Product
Champion
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการเกษตร
(ฝาย/ประตูนา/ระบบส่งนา)
3. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยทังระบบ (GAP,
แปลงใหญ่) (พืช/สัตว์)
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร
5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัตว์แปรรูปครบวงจร
6. โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเพื่อการเกษตร
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
และตลาดภาคการเกษตร
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าการเกษตร
9. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก กลุ่ม
จังหวัด
2. โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบขนส่งสาธารณะ
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกลุ่ม
จังหวัด
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานโครงข่ายคมนาคม
ด้านการเกษตร
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและโครงข่าย
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ
(กระทรวง/กรม)
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและโครงข่าย
คมนาคมด้านการท่องเที่ยว

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนาแบบบูรณาการ
3. โครงการฟื้นฟูเมืองสีเขียว และเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco Village)
4. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และการตลาดเชิงรุก ภาคการค้าการลงทุน
ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจบริการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และตลาดด้านการค้าการลงทุน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของกลุ่ม
จังหวัด
6. โครงการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และการ
ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

1. โครงการส่งเสริมบริหารแหล่งเงินทุนสาหรับสนับสนุน
เกษตรกรองค์กรเกษตร และอบรมเกษตรกรโดยให้ความรู้
ในการบริหารจัดการการลงทุน
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งในการพัฒนาและขยายองค์ความรู้
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อร่วมทาวิจัย
ภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและแปรรูป
4. โครงการพัฒนาพืนที่การเกษตรให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และกฎหมายปัจจุบัน
5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
สินค้าเกษตร เพื่อบูรณาการและวางแผนการจาหน่าย
และการส่งออกสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด
6. โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบช่วยเหลือการ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร
7. พัฒนาการเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
ตังแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายนา
8. โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ
มาตรฐาน การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
9. โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกัน
ระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
10. โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูป Smart Factory
ขนาดเล็ก และฟื้นฟูเครื่องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ชุมชน
11. โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเกษตร และ Smart Farming เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต
12. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม
จังหวัด
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชน แบบครบวงจร
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
14. โครงการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสิ่งบ่งชี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
15. โครงการพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพมูลค่าสูงเป็น Product Champion ภายใต้
มาตรฐานสากล สู่ตลาดศักยภาพสูง
16. โครงการส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสินค้ามูลค่าสูง
และระบบสอบย้อนกลับ
17. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตร OTOP
แบบครบวงจรให้เป็นสินค้าระดับ 5 ดาวและพรีเมียม
18. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าเกษตรเชื่อมโยงสู่
ชุมชน
19. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
และสินค้าแปรรูปเกษตร

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองปลอด
ภาษีจังหวัดชายแดน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในและ
ต่างประเทศ
2.โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูป
(Multimodal Transportation Center Project) ร่วม
Internet Platform
3. โครงการพัฒนาระบบ Demand-Supply Chain
สินค้าและบริการทังระบบ การสร้างและเชื่อมโยงศูนย์
(Hub) Logistic เพื่อการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
ร่วมกันในกลุ่มจังหวัด
4. โครงการพัฒนาถนนและโครงข่าย ถนนสายหลักและ
สายรองรวมถึงระบบการขนส่งทางรางอากาศยานทาง
ด่วนพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงพืนที่เศรษฐกิจสาคัญและระบบ
คมนาคมภายในประเทศ ต่างประเทศและเส้นทาง One
belt one road
5. โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลการบินเพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์
6. โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมือง รองรับการ
สัญจรอัจฉริยะ
7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและโครงข่าย
คมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด
8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โครงข่ายคมนาคม
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง
9. โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบริการเชิงพาณิชย์
ครบวงจรอัจฉริยะ
10. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งนาเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนาแบบบูรณาการ
และส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในการบาบัดนาเสียก่อนลง
แหล่งนา
4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการกระจายนาสู่ชุมชนจากลุ่ม
นากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
5. โครงการสนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม (Smart
Environment) ของเมืองและชนบท
6. โครงการเพิ่มพืนที่สีเขียว ฟื้นฟูเมืองสีเขียว และการ
พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) และ
การใช้เทคโนโลยีสะอาด ภายใต้ความปลอดภัยระดับ
สากล (Smart Safety and Green City)
7. โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และส่งเสริม
Zero Waste Society และการหมุนเวียนทรัพยากรให้
กลับมาใช้ใหม่
8. โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิตการค้าและการบริการอย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า
9. โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนเพื่อ
ความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(พลังงานงานแสงอาทิตย์และอื่นๆ) ร่วมกับการจัดการ
ทางธุรกิจ
10.โครงการบูรณาการ Database การเกษตรและป่าไม้
ส่งเสริมการพัฒนาพืนที่อย่างยั่งยืน
11.โครงการส่งเสริมการรับรู้ การปรับตัวและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทังทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
12. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสานึก ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
13. โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ด้วย
นวัตกรรมสู่ชุมชน
14. โครงการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า

1. โครงการการเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการ
ขนาดกลางและเล็กให้สามารถแข่งขันได้ ด้วย Digital
Platform
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อการลงทุน
3. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อ
รองรับการบริการอัจฉริยะ
4. โครงการพัฒนาสินค้า บริการและผลิตภัณฑ์
OTOP
5. โครงการการจัดตังกองทุน Youth Startup fund
เป็นเครื่องมือผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการ
ประกอบธุรกิจ
6. โครงการยกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชายแดน
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการสู่
ตลาดใหม่และการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ
9. โครงการพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพร
นวัตกรรมเมืองสมุนไพร ส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาสู่เชิงพาณิชย์
10. โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
11. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ด้วยระบบดิจิตอล
12. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงนวัตกรรม
สร้างสรรค์
13. โครงการจัดตังศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมทังใน
และต่างประเทศและ Social Innovation Hub แต่
ละจังหวัด
14.โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และการตลาดเชิงรุก ภาคการค้าการลงทุน
ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจบริการ
15. โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนในภาค
เกษตรกรรมภาค อุตสาหกรรมและภาคบริการที่เป็น
มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
16. โครงการพัฒนาPlatform เพื่อการท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
17. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการและ
กิจกรรมการประกอบท่องเที่ยว
18. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและ
รณรงค์สร้างจิตสานึกในการเป็น “เจ้าบ้าน” ที่ดีมี
ไมตรีจิตและเอืออาทร
19. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Green
Tourism เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ

1. โครงการสนับสนุนการออกกาลังกายและการแข่งขัน
กีฬาของประชาชน
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับตลาดแรงงาน
อาเซียน (AEC)
3. โครงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพภาคเหนือ
ตอนล่าง (Medical Hub)
4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง (Education Hub)
5. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมปัญญาท้องถิ่น โดยน้อมนาศาสตร์
พระราชามาสู่การปฏิบัติ(กระทรวง/กรม)
6. โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior
complex)
7. โครงการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครบุคลากรด้าน
สาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมคุณภาพทุกช่วงวัย
8. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุข
ของประชาชน และการอานวยความเป็นธรรมของ
ประชาชน
1. โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ
2. โครงการจัดทาแผนรองรับสังคมผู้สูงวัย และจัดตัง
ศูนย์พักพิงฟื้นฟูสาหรับผู้สูงอายุ
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และวินัยในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมชีวิตคุณภาพต่อสังคม
5. โครงการส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และการพัฒนา Medical Hub ทางด้าน
สมุนไพร และฐานข้อมูลวิจัยเชิงพาณิชย์
6. โครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในกลุ่มจังหวัดอย่างมี
คุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City
7. โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานในและนอกระบบเพื่อ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาเครือข่ายกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองปลอดภัยสาหรับ
คนทุกช่วงวัย
10. โครงการส่งเสริมการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงวัยและสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม
ลูกค้าศักยภาพสูง
11. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ภาครัฐ บุคลากรอาสาสมัครบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพื่อรองรับประชาชนทุกช่วงวัย
12.โครงการพัฒนาการระบบการเชื่อมโยงการศึกษาและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในพืนที่เพื่อให้เยาวชนกลับมา
พัฒนาบ้านเกิด
13. โครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยผ่าน
การศึกษา โดยเน้นด้านภาษาและการสร้างอาชีพ
14. โครงการพัฒนาศูนย์การประเมินสุขภาพประชาชน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)
15. โครงการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
16. โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน
17. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยพลัง
บวร
19. โครงการศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมสุ่อนาคต
20. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคคลากรภาครัฐด้วย
เทคโนโลยี
21. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และ Big data เพื่อการพัฒนา
จังหวัด

1. โครงการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการรับมือกับภัยพิบัติ อุบัติภัย และสาธารณ
ภัย
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. โครงการความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาติ
2. โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามแนว
ชายแดน
3. โครงการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการรับมือกับภัยพิบัติ อุบัติภัย และสาธารณ
ภัย ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติภัย ภัยพิบัติ
และสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
4. โครงการป้องกันและปราบปรามการกระทาสิ่งผิด
กฎหมาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. โครงการพัฒนาและบริการจัดการแหล่งนา อุปโภค
บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อย่างยั่งยืน
และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
6. โครงการพัฒนาเขตชายแดน (เศรษฐกิจพิเศษ)
ปรับปรุง กฎ ระเบียบการผ่านแดน และการเชื่อมโยง
เมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
7. โครงการขยายความร่วมมือกับเมือง มณฑล จังหวัด
กับกลุ่มประเทศ AEC, GMS, LIMEC, BIMSTEC และ
ประเทศที่มีศักยภาพ
8. โครงการการปรับปรุงพัฒนาพืนที่ชายแดนเพื่อป้องกัน
การสูญเสียชายแดน
9. โครงการพัฒนาแม่นาสายเล็กและสายรองเพื่อลด
ความเสี่ยงทางภัยพิบัติ

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและโครงข่าย
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ
2. โครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการเกษตร
(ฝาย/ประตูนา/ระบบส่งนา)
4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม
ทางบก

โครงการ
อปท. และอื่นๆ

1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
3. โครงการพัฒนาแหล่งนาและระบบส่งนาเพื่อการ
เกษตรอุปโภคและบริโภค
4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันอุทกภัย
5. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม

20. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย
จัดบริการด้านสุขภาพสาหรับนักท่องเที่ยวด้วย
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานสากล
21. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว บูรณาการเส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
22. โครงการพัฒนาและบูรณะแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงการเดินทางร่วมกลุ่มจังหวัด
23. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประจาจังหวัดสู่การเป็น
World Festival เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี ไปต่างประเทศก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
24. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และการตลาดเชิงรุกภาคการท่องเที่ยว
25. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ
การอานวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว
26. โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
27. โครงการพัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่
เชิงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลในระดับโลก
28. โครงการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
การวิเคราะห์เชิงนโยบายภาครัฐแห่งอนาคต
29. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของภาครัฐ (Big Data)
และเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เพื่อระบบ
สนับสนุนระบบตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)
30. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง Innovation
District แต่ละจังหวัดและการสร้างเครือข่ายภาครัฐ
และประชาชน
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมปัญญาท้องถิ่น โดยน้อมนา
ศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน/
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุข
ของประชาชน และการอานวยความเป็นธรรมของ
ประชาชน
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. โครงการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการรับมือกับภัยพิบัติ อุบัติภัย และสาธารณ
ภัย

1. โครงการจัดตังศูนย์ประชุมนานาชาติพิษณุโลก
(MICE) และศูนย์แสดงสินค้านิทรรศการนานาชาติกลุ่ม
จังหวัด
2. โครงการพัฒนาเมืองเก่าและเมืองใหม่
3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว
ประเพณี เชื่อมโยงมรดกโลกต่างประเทศ
ล้านบาท

1. โครงการแก้ไขปัญหาอุกภัย /ภัยแล้งและการบริหาร
จัดการนาแบบบูรณาการ

งบประมาณ
Big Rock

1. โครงการจัดตังศูนย์ Food and Valley และ
Innovationทางการเกษตร

1. โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและ Logistic
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงที่ 1 กทม – พิษณุโลก
และช่วงที่ 2 ช่วงพิษณุโลก - เชียงใหม่ ส่วนของพิษณุโลก
3. โครงการรถไฟแม่สอด - มุกดาหาร ส่วนของพิษณุโลก

Flagship Project

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1. โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด Smart and Creative
City
2. โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดนวัตกรรม

ล้านบาท

ล้านบาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ล้านบาท
ล้านบาท (ไม่รวม big stock เหลือ

ล้านบาท
ล้านบาท)

ล้านบาท

