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จังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 
(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) 

 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (เดิมปี 2562 : แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) มีกรอบการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแนวทาง ดังนี้  
1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน 2) หลักเกณฑ์การ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3) แนวทางการ
ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) หลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
  ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้น าแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและมีความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามลักษณะโครงการที่ด าเนินการใน 
แต่ละพ้ืนที ่และให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ  

 
ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พลังทางสังคม 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ 

  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

  
งบประมาณ 24,000 ล้านบาท 

  
พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดและกลุม่จังหวัด (18 กลุม่จังหวัด 6 ภาค) 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
 

ส่วนที่ 1  ภาพรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   
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กระบวนการและกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

 
           ที่มา : เอกสารบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ปี 2562 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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  ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีประกาศ เรื่อง การ
จัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย
จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะ
สอดคล้องกับกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
  

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค) 

ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ 

1.ภาคกลาง 1.ภาคกลางตอนบน  ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยุธยา 

2.ภาคกลางปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมทุรปราการ นครปฐม 

3.ภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 

4.ภาคกลางตอนล่าง 2  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร 

เพชรบุรี 

2.ภาคใต้ 5.ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช  พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 

สุราษฎร์ธาน ี

6.ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ภูเก็ต 

3.ภาคใต้
ชายแดน 

7.ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ยะลา 

4.ภาคตะวันออก 8.ภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  ชลบุร ี

9.ภาคตะวันออก 2 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรีสระแก้ว  ปราจีนบุรี 

5.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 1 

บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภ ูอุดรธานี อุดรธานี 

11.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สกลนคร 

12.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง 

กาฬสนิธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  ขอนแกน่ 

13.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

ชัยภูมิ นครราชสมีา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
 

นครราชสีมา 

14.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี

6.ภาคเหนือ 15.ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน  เชียงใหม ่

16.ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่  เชียงราย 

17.ภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 

18.ภาคเหนือตอนล่าง 2 ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  นครสวรรค ์
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา วันที ่17 พฤศจิกายน 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง หน้า 14 - 16  
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2.1 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ งบประมาณ เพ่ิม/ลด 
สัดส่วน 

การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มจังหวัด   8,200.7 6,331.0 -1,869.7 -22.8 26.38 

จังหวัด   19,378.9 17,669.0 -1,709.9 -8.8 73.62 
รวมทั้งสิ้น 27,579.6 24,000.0 -3,579.6 -13.0 100.00 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) และ (2) 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
24,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของงบประมาณของประเทศ แบ่งเป็น จัดสรรให้แก่กลุ่มจังหวัด จ านวน
6,331.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 26.38 จัดสรรให้แก่จังหวัด จ านวน 17,669.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 73.62  

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,579.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.0 แบ่งเป็น การจัดสรร
งบประมาณให้แก่กลุ่มจังหวัด จ านวน 6,331.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,869.7 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.8 และจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด จ านวน 17,669.0 ล้านบาท ลดลง จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,709.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.8  

 

2.2 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2563  
แผนงานยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 

สัดส่วน 
เพิ่ม/ลด 

ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 27,579.6 24,000.0 100.0 -3,579.6 -13.0 
1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน                551.4 525.7 2.2 -25.8 -4.7 

ชัยนาท 220.8 234.4 1.0 13.6 6.2 
พระนครศรีอยุธยา 291.4 256.9 1.1 -34.5 -11.8 
ลพบุรี 245.0 244.7 1.0 -0.2 -0.1 
สระบุร ี 235.9 217.2 0.9 -18.7 -7.9 
สิงห์บุร ี 176.6 182.2 0.8 5.6 3.2 
อ่างทอง 195.0 206.1 0.9 11.1 5.7 

2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  616.9 369.5 1.5 -247.4 -40.1 
นนทบุรี 280.1 263.9 1.1 -16.2 -5.8 
ปทุมธานี 274.4 208.2 0.9 -66.2 -24.1 
นครปฐม 258.6 260.5 1.1 1.9 0.7 

สมุทรปราการ 390.2 366.7 1.5 -23.5 -6.0 

3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1           293.7 232.1 1.0 -61.5 -21.0 

กาญจนบุร ี 274.3 253.9 1.1 -20.4 -7.4 
ราชบรุ ี 280.0 243.9 1.0 -36.0 -12.9 
สุพรรณบุร ี 284.9 259.4 1.1 -25.5 -8.9 

ส่วนที่ 2  สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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แผนงานยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 
สัดส่วน 

เพิ่ม/ลด 
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 

4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 363.8 310.1 1.3 -53.7 -14.8 
ประจวบคีรีขันธ ์ 223.8 211.0 0.9 -12.8 -5.7 
เพชรบุร ี 200.4 196.3 0.8 -4.1 -2.1 
สมุทรสาคร 247.7 257.0 1.1 9.3 3.7 
สมุทรสงคราม 185.4 150.6 0.6 -34.8 -18.8 

5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย  509.3 395.2 1.6 -114.1 -22.4 
ชุมพร 200.0 201.7 0.8 1.7 0.8 
นครศรีธรรมราช 308.4 322.4 1.3 14.0 4.5 
พัทลุง 220.6 243.8 1.0 23.2 10.5 
สุราษฎร์ธานี 251.6 240.8 1.0 -10.8 -4.3 
สงขลา 301.7 270.0 1.1 -31.6 -10.5 

6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน  484.9 310.8 1.3 -174.1 -35.9 
กระบี่ 195.7 182.1 0.8 -13.6 -6.9 
ตรัง 233.0 221.7 0.9 -11.3 -4.9 
พังงา 173.6 157.4 0.7 -16.2 -9.3 
ภูเก็ต 197.3 154.3 0.6 -43.1 -21.8 

ระนอง 189.2 145.4 0.6 -43.9 -23.2 

สตูล 191.7 191.3 0.8 -0.4 -0.2 

7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน                364.2 196.5 0.8 -167.7 -46.1 

นราธิวาส 254.0 133.9 0.6 -120.1 -47.3 

ปัตตานี 277.6 136.9 0.6 -140.6 -50.7 

ยะลา 262.4 133.0 0.6 -129.3 -49.3 

8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1                603.6 539.4 2.2 -64.2 -10.6 

ฉะเชิงเทรา 260.1 260.0 1.1 -0.1 0.0 

ชลบุร ี 426.3 432.2 1.8 5.8 1.4 

ระยอง 370.7 344.9 1.4 -25.8 -7.0 

9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2                 418.1 282.8 1.2 -135.3 -32.4 

จันทบุรี 194.5 188.0 0.8 -6.5 -3.4 
ตราด 188.2 161.9 0.7 -26.3 -14.0 
นครนายก 188.2 164.2 0.7 -24.0 -12.8 
ปราจีนบุร ี 240.7 231.3 1.0 -9.4 -3.9 
สระแก้ว 213.4 155.6 0.6 -57.8 -27.1 

10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 497.7 481.5 2.0 -16.1 -3.2 

หนองคาย 213.3 209.4 0.9 -3.9 -1.8 
เลย 225.6 220.4 0.9 -5.2 -2.3 
อุดรธานี 313.3 301.2 1.3 -12.1 -3.9 
หนองบัวล าภ ู 210.9 203.7 0.8 -7.1 -3.4 
บึงกาฬ 198.6 200.6 0.8 2.0 1.0 

11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 386.9 312.5 1.3 -74.3 -19.2 
นครพนม  283.7 302.8 1.3 19.1 6.7 
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แผนงานยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 
สัดส่วน 

เพิ่ม/ลด 
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 
มุกดาหาร 207.5 185.4 0.8 -22.1 -10.6 
สกลนคร  283.9 267.1 1.1 -16.8 -5.9 

12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง  458.4 335.6 1.4 -122.8 -26.8 
ร้อยเอ็ด 285.4 265.1 1.1 -20.3 -7.1 
ขอนแก่น 350.7 317.3 1.3 -33.3 -9.5 
มหาสารคาม 270.7 247.5 1.0 -23.2 -8.6 
กาฬสินธุ์ 311.0 283.8 1.2 -27.2 -8.7 

13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  479.5 442.0 1.8 -37.5 -7.8 

สุรินทร์ 297.2 301.0 1.3 3.8 1.3 

นครราชสีมา 414.3 406.9 1.7 -7.4 -1.8 

บุรีรัมย ์ 339.5 346.7 1.4 7.1 2.1 

ชัยภมู ิ 259.6 249.9 1.0 -9.7 -3.7 
14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2  473.6 367.8 1.5 -105.8 -22.3 

อ านาจเจริญ 218.4 218.8 0.9 0.4 0.2 
ศรีสะเกษ 310.2 308.3 1.3 -1.9 -0.6 
ยโสธร 231.6 248.4 1.0 16.8 7.3 
อุบลราชธานี 346.8 274.1 1.1 -72.8 -21.0 

15. จังหวัดและกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1          388.0 205.4 0.9 -182.6 -47.1 

เชียงใหม ่ 373.9 234.0 1.0 -139.9 -37.4 
แม่ฮ่องสอน 241.6 225.7 0.9 -15.8 -6.6 
ล าปาง 248.6 198.8 0.8 -49.8 -20.0 
ล าพูน 200.5 155.7 0.6 -44.7 -22.3 

16. จังหวัดและกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2          424.0 266.3 1.1 -157.7 -37.2 

น่าน 243.4 217.6 0.9 -25.8 -10.6 
พะเยา 233.0 204.4 0.9 -28.6 -12.3 
เชียงราย 341.0 271.0 1.1 -70.0 -20.5 
แพร่ 209.3 193.4 0.8 -15.9 -7.6 

17. จังหวัดและกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1       484.4 442.5 1.8 -41.9 -8.6 

ตาก 254.8 262.5 1.1 7.7 3.0 
พิษณุโลก 254.8 238.0 1.0 -16.8 -6.6 
สุโขทัย 200.4 165.5 0.7 -34.9 -17.4 
เพชรบูรณ ์ 255.5 230.7 1.0 -24.8 -9.7 
อุตรดิตถ ์ 220.9 184.9 0.8 -36.0 -16.3 

18. จังหวัดและกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  402.5 315.4 1.3 -87.1 -21.6 
ก าแพงเพชร 241.9 241.4 1.0 -0.5 -0.2 

พิจิตร 208.8 120.9 0.5 -87.9 -42.1 

นครสวรรค ์ 272.5 278.3 1.2 5.8 2.1 
อุทัยธานี 202.5 202.0 0.8 -0.5 -0.3 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ย ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เล่ม 14 (5) เอกสารงบประมาณ ฉบับที ่3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1)(2) 
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 จากตารางข้างต้น สรุปการจัดสรรงบประมาณให้แก่ 76 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
   กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  

1)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จ านวน 539.4 ล้านบาท   
2)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จ านวน 525.7 ล้านบาท   
3)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 จ านวน 481.5 ล้านบาท   
4)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จ านวน 442.5 ล้านบาท   
5)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 จ านวน 442.0 ล้านบาท  

   กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  
1)  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 196.5 ล้านบาท  
2)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 205.4 ล้านบาท  
3)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จ านวน 232.1 ล้านบาท  
4)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 จ านวน 266.3 ล้านบาท  
5)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จ านวน 282.8 ล้านบาท 

    จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก ่ 
1) ชลบุรี จ านวน 432.2 ล้านบาท  
2) นครราชสีมา จ านวน 406.9 ล้านบาท  

  3) สมุทรปราการ จ านวน 366.7 ล้านบาท  
  4) บุรีรัมย์ จ านวน 346.7 ล้านบาท  

5) ระยอง จ านวน 344.9 ล้านบาท  
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  

1) พิจิตร จ านวน 120.9 ล้านบาท  
2) ยะลา จ านวน 133.0 ล้านบาท 
3) นราธิวาส จ านวน 133.9 ล้านบาท  
4) ปัตตานี จ านวน 136.9 ล้านบาท  
5) ระนอง จ านวน 145.4 ล้านบาท 

ข้อสังเกต PBO 
   ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 59 จังหวัด โดยคิดเป็นร้อยละ 0.07 ถึงร้อยละ 50.7 ซึ่งจังหวัดที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี(ร้อยละ 50.7) จังหวัดยะลา(ร้อยละ 
49.3)จังหวัดนราธิวาส(ร้อยละ 47.3) จังหวัดพิจิตร(ร้อยละ 42.1) ส่วนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มี
การปรับลดงบประมาณนั้น ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่ตลอดปีงบประมาณ 
  ส าหรับจังหวัดที่ได้รับสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเพียง 17 จังหวัดเท่านั้น 
ได้แก่ พัทลุง(ร้อยละ 10.5) ยโสธร(ร้อยละ 7.3) นครพนม(ร้อยละ 6.7) ชัยนาท(ร้อยละ 6.2) อ่างทอง(ร้อยละ 5.7) 
นครศรีธรรมราช(ร้อยละ 4.5) สมุทรสาคร(ร้อยละ 3.7) สิงห์บุรี(ร้อยละ 3.2) ตาก(ร้อยละ 3) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 2.1) 
นครสวรรค์(ร้อยละ 2.1) ชลบุรี(ร้อยละ 1.4) สุรินทร์(ร้อยละ 1.3) บึงกาฬ(ร้อยละ 1) ชุมพร(ร้อยละ 0.8) 
นครปฐม(ร้อยละ 0.7) อ านาจเจริญ(ร้อยละ0.2) 
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2.3 ตารางจ าแนกตามภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน่วย : ล้านบาท 

ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
ปี พ.ศ. 2563 

งบประมาณ สัดส่วน 
1. ภาคกลาง 1. ภาคกลางตอนบน  พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 

อ่างทอง 
   1,867.1      7.78  

  2. ภาคกลางปริมณฑล นครปฐม นนทบุร ีปทุมธาน ีสมุทรปราการ     1,468.7      6.12  
  3. ภาคกลางตอนล่าง 1 ราชบุร ีกาญจนบุรี สุพรรณบุร ี        89.4      4.12  

  4. ภาคกลางตอนล่าง 2  เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ ์สมุทรสงคราม สมุทรสาคร      1,125.0      4.69  
2. ภาคใต ้ 5. ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย สุราษฎร์ธาน ีชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา     1,674.0      6.98  

  6. ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล     1,363.0      5.68  
3. ภาคใต้ชายแดน 7. ภาคใต้ชายแดน ยะลา นราธวิาส ปัตตาน ี 600.3      2.50  

4. ภาคตะวันออก 8. ภาคตะวันออก 1 ชลบุร ีฉะเชิงเทรา ระยอง 1,576.4      6.57  
  9. ภาคตะวันออก 2 ปราจีนบุร ีจันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว  1,183.8      4.93  
5.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
  
  

10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 อุดรธาน ีเลย หนองคาย หนองบัวล าภ ูบึงกาฬ 1,616.9      6.74  

11.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร     1,067.9      4.45  
12. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด     1,449.3      6.04  

13.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย ์สุรินทร ์     1,746.5      7.28  

14. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 อุบลราชธาน ียโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 1,417.4      5.91  
6. ภาคเหนือ 15. ภาคเหนือตอนบน 1  เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮอ่งสอน     1,019.6      4.25  

  16. ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ นา่น      1,152.7      4.80  
  17. ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์     1,524.1      6.35  
  18. ภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์ อุทัยธาน ีก าแพงเพชร พิจิตร      1,158.0      4.82  

รวมทั้งสิ้น   24,000.0   100.00  

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1)และ(2) 
 
  จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อจ าแนกงบประมาณตามภาคและกลุ่มจังหวัด พบว่า 

กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก ่ 
  (1) ภาคกลางตอนบน จ านวน 1,867.1 ล้านบาท (6 จังหวัด) คิดเป็นสัดส่วน 7.78  
  (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน  1,746.5 ล้านบาท (4 จังหวัด) คิดเป็นสัดส่วน 7.28  
  (3) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จ านวน  1,674.0  ล้านบาท (5 จังหวัด) คิดเป็นสัดส่วน 6.98  
กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

(1) ภาคใต้ชายแดน จ านวน 600.3 ล้านบาท (3 จังหวัด) คิดเป็นสัดส่วน 2.50  
(2) ภาคกลางตอนล่าง 1 จ านวน 989.4 ล้านบาท (3 จังหวัด) คิดเป็นสัดส่วน 2.50  
(3) ภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 1,019.6 ล้านบาท (4 จงัหวัด) คิดเป็นสัดส่วน 4.25 
 

 
 
 



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
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1,468.7 

ที่มาภาพ : ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 

1,616.9 

1,067.9 

1,449.3 

1,746.5 

1,417.4 

1,019.6  

][(4.25) 

1,152.7 

งบประมาณปี 2563 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

989.4 

1,524.1 

1,158.0 

1,867.1  

1,125.0 

1,576.4 

1,183.8 

1,674.0 

1,363.0 

600.3 
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2.4 สรุปผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งบประมาณของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา 
      จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ชื่อเดิม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. เปูาหมาย : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน  หน่วยนับ แผน ผล  ผู้เก็บข้อมูล 

ตัวช้ีวัดเปูาหมายท่ี 1.1  อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 -  สภาพัฒน์ฯ 

ตัวชี้วัดเปูาหมายที่ 1.2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รบัการพฒันาเปน็เมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างนอ้ยจังหวัดละ 1 เมือง เมือง 76 -  ยังไม่ก าหนด 

  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          

  
  ตัวช้ีวัด 1.1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 15 - 
  ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ  

  แนวทางท่ี 2 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
         

  
  ตัวช้ีวัด 1.2.1 มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 

ร้อยละ 1 - 
  ส านักงานคลัง

จังหวัด  

  แนวทางท่ี 3 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร          

    ตัวช้ีวัด 1.3.1  มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 -  สภาพัฒน์ฯ 

  
  ตัวช้ีวัด 1.3.2 รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มข้ึน รายได้/

ครัวเรือน  >59,460  - 
  ส.เศรษฐกิจ

การเกษตร  

  แนวทางท่ี 4 เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุน          

  
  ตัวช้ีวัด 1.4.1 รายได้จากการท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 รายได ้

/(ล้านบาท) 

   
3,000,000  - 

  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  

  แนวทางท่ี 5 การพัฒนาด้านสังคม          

  
  ตัวช้ีวัด 1.5.1 ประชากรท่ีอยู่ใต้เสน้ความยากจนไม่เกิน ร้อยละ 10 

ร้อยละ 10 - 
  ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ  

    ตัวช้ีวัด 1.5.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 ร้อยละ 15      

    ตัวช้ีวัด 1.5.3 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.ร้อยละ 99 ร้อยละ 99 -   กรมพัฒนาชุมชน   

  

  ตัวช้ีวัด 1.5.4 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพอย่างท่ัวถึงสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีก าหนดร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 - 

  กระทรวง
สาธารณสุข  

  

  ตัวช้ีวัด 1.5.5 สัดส่วนของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการท าสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ัน
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 - 

  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  

  
  ตัวช้ีวัด 1.5.6 รักษาอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเมือง 

ร้อยละ 26 - 
  ส.นโยบายและ

แผนทรัพยาฯ  

    ตัวช้ีวัด 1.5.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 -  สภาพัฒน์ฯ 

    ตัวช้ีวัด 1.5.8 การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด          

    -จ านวนหมู่บ้านสีขาว ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 -   กรมการปกครอง  

    -จ านวนหมู่บ้านสีแดง ร้อยละ 60 ร้อยละ 10 -   กรมการปกครอง  

    ตัวช้ีวัด 1.5.9 การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ร้อยละ 70 
ร้อยละ 70 - 

  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ+กรมการปกครอง  

    ตัวช้ีวัด 1.5.10 การแก้ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้          

  
  -จ านวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ี ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 - 
  ตัวช้ีวัดจ าเพาะ

พื้นท่ี  

  
  ตัวช้ีวัด 1.5.11 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลง ร้อยละ 1 

ร้อยละ 1 - 
  กรมปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยฯ  

    ตัวช้ีวัด 1.5.12 การสร้างความปรองดองในพื้นท่ีร้อยละ 60 ร้อยละ 60 -   กรมการปกครอง  

  

  ตัวช้ีวัด 1.5.13 ร้อย่ละความส าเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 

ร้อยละ 88 
    

93  

  
กระทรวงมหาดไทย  

  แนวทางท่ี 6 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

    ตัวช้ีวัด 1.6.1 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77 ร้อยละ 77 -   กรมควบคุมมลพิษ  

  

  ตัวช้ีวัด 1.6.2 จ านวนวันท่ีปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 98 ของจ านวนวัน 

ร้อยละ 98 - 

 

 กรมควบคุมมลพิษ  

    ตัวช้ีวัด 1.6.3 พื้นท่ีปุาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15 ร้อยละ 0.01 -  สภาพัฒน์ฯ 



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1. เปูาหมาย : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน  หน่วยนับ แผน ผล  ผู้เก็บข้อมูล 

ตัวช้ีวัดเปูาหมายท่ี 1.1  อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 -  สภาพัฒน์ฯ 

ตัวชี้วัดเปูาหมายที่ 1.2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รบัการพฒันาเปน็เมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างนอ้ยจังหวัดละ 1 เมือง เมือง 76 -  ยังไม่ก าหนด 

  

  ตัวช้ีวัด 1.6.4 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 - 

 

สภาพัฒน์ฯ 

    ตัวช้ีวัด 1.6.5 การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 -   กระทรวงพลังงาน  

  

  ตัวช้ีวัด 1.6.6 พื้นท่ีเสี่ยงภัยจากธรรมชาติได้รับการปูองกันความเสียหายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 - 

 
กรมปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยฯ 

  แนวทางท่ี 7 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม          

    ตัวช้ีวัด 1.7.1 ด้านสังคมได้รับการปรับปรุงพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 -   กระทรวงยุติธรรม  

ที่มา : ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 6 ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อสังเกต PBO 

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ชื่อเดิม) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย และ 1 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 7 แนวทางการพัฒนาและมีตัวชี้วัดย่อยเชิงปริมาณทุก 
แนวทางการด าเนินงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ท าให้ทราบว่า แผนบูรณาการฯ ยังไม่สามารถ
วัดผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ซึ่งจะสามารถวัดผลความส าเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564  
มีเพียงตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เท่านั้น ที่ได้ 
ผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ 93  

 โดยการพิจารณาในปีงบประมาณที่ผ่านมา กรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นให้เพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ด้วยเพ่ือเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ ซึ่งเริ่มเห็นความชัดเจนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการเพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามแนวทางแผนพัฒนาภาค  

อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ชื่อใหม่) ได้มีการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และแผนงานฯ โดยน าแผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค (โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทาง ภายใต้ขอบเขตของการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และสามารถขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนาภาค สรุปได้ดังนี้ 
 

แนวทางการจัดท าโครงการและการจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

ภาค เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
1.ภาคกลาง 

และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลาง
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมีูลค่าสูง 

1.กรุงเทพฯได้รับการจัดล าดบัเป็นเมือง 
ที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น 
2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินดีขึ้น 
3.รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
4.มูลค่าภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
5.มูลค่าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
6.คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจนีตอนล่างอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
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ภาค เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
7.ปริมาณขยะได้รับการก าจดัอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้น 

2.ภาคใต้ ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับ
โลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนกับภูมภิาคอ่ืนของโลก 

1.เพิ่มผลิตภัณฑภ์าคเพิ่มขึ้น 
2.ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
3.รายได้จากการท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น 

3.ภาคใต้ชายแดน เป็นแหล่งผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรปูที่ส าคญัของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร ์

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพิ่มขึน้ 
2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
4. อัตราการตายมารดาและทารกลดลง 
 

4.ภาคตะวันออก เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันให้ประเทศเตบิโตอย่างมเีสถียรภาพ 

1.สัดส่วนคนจนภาคตะวันออก 
2.สัมประสิทธิ์การกระจายรายได ้
3.มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
5.จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวดัทีไ่ด้รับการพัฒนา
เป็นเมืองน่าอยู ่
6.จ านวนพ้ืนที่ปุาไม้และปุาชายเลน 
7.สัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานและพื้นที่รบัประโยชน์ของ
ระบบชลประทาน 
8.การเข้าถงึระบบประปา 
9.คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
10.ร้อยละของปรมิาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 1.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น 
2.สัดส่วนคนจนลดลง 
3.อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากวา่
ระดับประเทศ 
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
5. รายได้การท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น 

6.ภาคเหนือ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

1.รายได้จากการท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น 
2.มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
3.อัตราการเจรญิเตบิโตเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
4.สัดส่วนคนจนลดลง 
5.สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวสัดกิารเพิ่มขึ้น 
6.พื้นที่ปุาต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
7.จ านวนค่าฝุุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 

ที่มา : เอกสารบรรยาย เร่ือง โครงการพฒันาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่  
โดย ส านกังบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ชื่อเดิม) 

ปีงบประมาณ 

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย 

ประจ า ลงทุน รวม 
ประจ า ลงทุน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปี 2561 8,455.7 15,473.4 23,929.1 6,560.4 77.59 10,045.4 64.92 16,605.8 69.40 

ปี 2562 7,138.8 20,440.8 27,579.6 5,584.9 78.23 12,736.9 59.99 18,321.7 66.43 

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง  
ส านักงบประมาณของรัฐสภา ประมวลเป็นสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ ไตรมาสที่ 4 และสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 4 

  จากตารางข้างต้น พบว่า ผลเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ชื่อเดิม) แบ่งเป็น (1) งบรายจ่ายประจ า จ านวน 7,138.8  
ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 5,584.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.23 (2) งบรายจ่ายลงทุน จ านวน 20,440.8 
ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จ านวน 12,736.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.99 
  สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการฯ ณ ไตรมาสที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และ 2562 มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกัน อยู่ที่ร้อยละ 69.40 และ 66.43 แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แผนบูรณาการฯ จะได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3,650.5 ล้านบาท  
แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เพ่ิมขึ้น อาจเป็นสาเหตุของปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของการด าเนินงานในพ้ืนที่ก็เป็นได้ 

ข้อสังเกต PBO 
   จากการติดตามผลเบิกจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งหมด พบว่า มีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางส่วน
ที่มีความพร้อมและสามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายได้เป็นอย่างดี โดยมีผล
การเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  จังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 
1.สระบุรี (100%) 2.อุทัยธานี (96.08%)  3. พิษณุโลก (94.16%) 4. บึงกาฬ(93.80%) 5.นครสวรรค์ (92.58%) 
และกลุ่มจังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (99.46%)  
2.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (85.17%) 3.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (73.98%) 
4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (70.98%) 5.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (64.69%)  

จากภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางส่วนที่สามารถด าเนินงาน
ได้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ แสดงว่ามีต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี จึงไม่อาจสรุปได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งหมดขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเห็นควรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีผลการ
เบิกจ่ายที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการท างานเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้แก่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ โดยผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนร่วมประชุมหารือและแสวงหาแนวทางการ
ด าเนินงานที่ดีที่สุดเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งการวัดผลเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ควรวัดผลการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานที่ดีร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ มากกว่าใช้เป็นมาตรการลงโทษด้วยการตัดงบประมาณ 

ส่วนที่ 3  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   
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1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุร ีสระบุรี สิงหบ์ุรี อ่างทอง) 

 

วิสัยทัศน์ : ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุร ีสระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมาย ป ี2563** งบประมาณ 
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ  

+ จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/273.0580 ล้านบาท 

25.2955 

โครงการท่ี 2 โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ -ก่อสร้างและปรับปรุง  
ถนน/สะพาน/ทางจักรยาน  

-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียวของ 
กลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน/866,305 คน 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวของ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน/1,581,1500 ล้านบาท 

297.3126 

โครงการท่ี 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจของกลุ่มจังหวัด -ก่อสร้างและปรับปรุง  
ถนน/สะพาน 

-เชิงปริมาณ-ประชาชนเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐ/2,427,330 คน 

118.4443 

โครงการท่ี 4 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ปรับปรุงแหล่งน้ า/สร้างเข่ือน -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก 
น้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าลดลง 
/480 หมู่บ้าน 

84.6000 

รวมท้ังสิ้น 525.6524 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 - 2566 

 

 

ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์รายกลุ่มจังหวัด   
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 
โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ 

ชัยนาท  
(234.3761) 

1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน/สะพาน -เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP)ภาคการเกษตร
เพิ่มข้ึน/141.9300 ล้านบาท 

59.7850 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -ก่อสร้างแหล่งน้ า -เชิงปริมาณ-จ านวนแปลงท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
/26 แปลง 

81.5099 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ -ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
/80.9900 ล้านบาท 

55.1569 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม + ก่อสร้าง
สระธาราบ าบัดส าหรับคนพิการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนครัวเรือน
ยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์  
จปฐ. ลดลง/143 ครัวเรือน 

37.1179 

5. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีลดลง/5,955.5200 ตัน 

0.2952 

6. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนคดีอุบัติเหตุ
จราจรทางบกลดลง/4 คดี 

0.5112 

พระนครศรีอยุธยา 
(256.8921) 

1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-แรงงานได้รับการ
ฝึกอบรมได้เกณฑ์มาตรฐาน 
/460 คน 

6.4580 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของ
จังหวัดเพิ่มข้ึน/142.0000 ล้านบาท 

9.2743 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีจ านวนเพิ่มข้ึน 
/300.0000 ล้านบาท 

36.1500 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -ค่าก่อสร้าง+ปรับปรุง 
ทางและสะพาน+ก่อสร้างเข่ือน 

-เชิงปริมาณ-ลดอุบัติเหตุทางน้ าและ
อุทกภัย/10แห่ง 

205.0098 

ลพบุรี  
(244.7474) 

1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยท่ีได้รับการยกระดับ 
ไม่น้อยกว่า / 1,227 ผลิตภัณฑ์ 

0.3048 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ า+ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัยท่ีเพิ่มข้ึน 
/75.0800 ล้านบาท 

100.8602 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ า+ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การท่องเท่ียว/265.2235 ล้านบาท 

108.8296 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

-เชิงปริมาณ-จ านวนครัวเรือนผู้
ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการ
ดูแลด้านที่อยู่อาศัย /250 ครัวเรือน 

30.3638 

5. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
/608.4876 ตัน:วัน 

1.8580 

6. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ผู้ประสบอุบัติเหตุและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง/31 คร้ัง 

2.5310 

สระบุรี  
(217.1640) 

1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ค่าบูรณะ+ปรับปรุง 
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการส่งเสริม
การค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี

100.0000 
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จังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 
โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/
4,602.9200 ล้านบาท 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการส่งเสริม
ภาคการท่องเท่ียวและการบริการ
เพิ่มข้ึน/300.5500 ล้านบาท 

97.1400 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจ้างเหมา
บริการ + ติดตั้งไฟฟูาในชุมชน 

-เชิงปริมาณ-ประชากรท่ีเข้าถึง
บริการด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มข้ึน  
/ 500 คน 

20.0240 

สิงห์บุรี 
(182.1800) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -ค่าก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ า+
ก่อสร้างทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรท่ีสามารถกักเก็บน้ า 
/13,106 ไร่ 

35.0000 

2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ค่าก่อสร้างและปรับปรุง 
ทาง+สะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/36.7500 ล้านบาท 

118.5100 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -ค่าก่อสร้างทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-จ านวนตัวช้ีวัดความ
จ าเป็นพื้นฐานท่ีมีผลการประเมิน
ความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
/29 ตัวช้ีวัด 

28.6700 

อ่างทอง 
(206.1004) 

1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 
+ปรับปรุงทิศทางการจราจร 

-เชิงปริมาณ-รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน /2,835 ล้านบาท 

87.2000 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/42.3635 ล้านบาท 

7.0291 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ +ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ประชากรท่ีเจ็บปุวย 
ลดน้อยลง /14 คน 

8.5000 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ -ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า -เชิงปริมาณ-คุณภาพแม่น้ าสายหลัก
อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มข้ึน /63 WQI 

101.1213 

5. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนคดีท่ีเก่ียวข้อง
กับยาเสพติดลดลง/35 คดี 

2.2500 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
 
ข้อสังเกต PBO 

 1.ภาพรวมของโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้ความส าคัญโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.19-22) มีรายการ
ที่น่าสนใจ คือ รายการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งฯ ณ อ.เมือง จ.ลพบุรี งบประมาณ 30 ล้านบาท ควร
น าเสนอรายละเอียดแผนงานเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว รวมทั้งค่าบ ารุงดูแลรักษา เพ่ือแสดง 
ให้เห็นถึงความคุ้มทุนของการก่อสร้างในรายการดังกล่าว 
  2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร (ชัยนาท : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.35-36) มีรายการ
ที่น่าสนใจ คือ มีลักษณะการด าเนินงานเป็นก่อสร้างแหล่งน้ า มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนแปลงที่ผ่านการรับรอง 
มาตรฐาน (26 แปลง/ปี) ควรเพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไร 
และหน่วยงานใด (ภายในประเทศ/ต่างประเทศ) จะเป็นผู้รับรองการผ่านมาตรฐานของสินค้าทางการเกษตรที่จะ
ด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว และจะสามารถต่อยอดและเชื่อมต่อกับปลายทางการตลาดตามรูปแบบ
เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้หรือไม ่
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ข้อสังเกต PBO (ต่อ) 

  3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญ
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (สระบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่
13(1) น.77-78)  โดยเป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาค  อีกทั้ง ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสระบุรีมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ คือ 100% (อยู่ในอันดับท่ี 1 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) เมื่อรวมกับ
ศักยภาพการด าเนินกิจกรรม/โครงการของจังหวัดสระบุรีที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อจังหวัดมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของกิจกรรม/โครงการแล้ว ไม่ว่าขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการใด  
ก็จะประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการท างานเป็นทีมของ
จังหวัดสระบุรี มีการประสานงานและวางแผนการท างานอย่างมีกลยุทธ์ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้จังหวัด
สระบุรีเป็นต้นแบบ (Best Practice) ในการท างานที่เป็นเลิศและเสนอแนะวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่จังหวัดอ่ืน ๆ ได้ศึกษาและน าไปปฏิบัติตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจังหวัดนั้น ๆ 
 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและการบริการ (อ่างทอง : เอกสารงบประมาณ เล่มที่
13(1) น.103 -104) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่น่าสนใจและแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ  โดยวัดคุณภาพแม่น้ าสายหลัก 
อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น มีค่า 63 WQI  ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานที่ใช้วัด
คุณภาพน้ า ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคและเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ (area) เพ่ือเป็นต้นแบบให้กิจกรรม/โครงการใดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ า สามารถน า
ตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ชี้วัดได้ 
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2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
(นครปฐม นนทบุรี ปทมุธานี สมุทรปราการ) 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ  
ศูนย์กลางโลจสิติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู ่

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : นครปฐม นนทบุรี ปทุมธาน ีสมุทรปราการ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ป ี(2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน -ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน/สะพาน -เชิงปริมาณ-จ านวนมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมกลุ่ม/0.1878 ล้านบาท 
220.2550 

โครงการท่ี 2 โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล 

-ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  -เชิงปริมาณ-จ านวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
/12,843,609 ล้านบาท 

25.0000 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

-ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ -เชิงปริมาณ-จ านวนประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง สถาน
บริการสุขภาพที่มีสุขภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด/1.200 ล้านคน 

74.2254 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม -ปรับปรุงสถานีสูบน้ า+ประตูระบายน้ า -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีท่ีมีการบริหาร
จัดการน้ าได้รับการพัฒนา ลด
ปัญหาอุทกภัย/2 แห่ง 

50.0000 

รวมท้ังสิ้น 369.4804 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 

 

 

 

 



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

 ส านักงบประมาณของรัฐสภา                                                                                                                       หน้า 19 

หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 
โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

นครปฐม 
(260.5112) 

 

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล 

-จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร -เชิงปริมาณ-จ านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืช ผัก ผลไม้ในจังหวัด
นครปฐมได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มข้ึน/210 ราย 
-เชิงปริมาณ-ร้านค้าท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด  
รสชาติอร่อย/2,223 ร้าน 
-เชิงปริมาณ-เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอาหารหยาบและ
อาหารข้นในอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมส าหรับท าอาหารผสม
ส าเร็จรูป(TMR)ไม่น้อยกว่า  
/2,000 ตันต่อปี 

17.1585 

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียว(ผู้เยี่ยมเยียน)เพิ่มข้ึน/
6,570 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-แหล่งท่องเท่ียวมี
การจัดการสาธารณภัยท่ีได้
มาตรฐาน/4 แห่ง 

16.7477 

3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ก่อสร้างเข่ือน -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีตลิ่งริมน้ า
ได้รับการพัฒนาและปูองกัน 
/8 แห่งต่อปี 

133.9540 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การตลาด และการลงทุนเพื่อ
เช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ 

- สัมมนาและฝึกอบรม 
+จัดซื้อครุภัณฑ์ 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์
รวม (GPP)เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มข้ึน 
/326,572 บาทต่อคนต่อปี 
-เชิงปริมาณ-ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐมสามารถเข้าถึง
บริการแพทย์ทางเลือก / 1 แห่ง 

20.8330 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน -สัมมนาและฝึกอบรม+ 
ค่าปรับปรุง+บ ารุงทาง+สะพาน 

-เชิงปริมาณ-เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ TO BE 
NUMBERONE ของจังหวัด
นครปฐม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองยาเสพติด/185,000 คน 

71.8180 

นนทบุรี 
(263.8821) 

1.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-จ านวนผู้ท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/1,200 คนต่อปี 

0.5199 

2.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคน 
ทุกระดับ 

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน+สะพาน -เชิงปริมาณ-ประชาชนในพื้นท่ี
และพื้นท่ีใกล้เคียงใช้ถนนสัญจร 
จ านวนไม่น้อยกว่า  
/10,000 คนต่อวัน 
-เชิงปริมาณ-หมู่บ้าน/ชุมชนท่ี
ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด(หมู่บ้านสี
ขาว) ต่อจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ท้ังหมด/441 หมู่บ้านต่อชุมชน 
-เชิงปริมาณ-มีการจัดบริการ
ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุ/30 ศูนย์ 
-เชิงปริมาณ-ปูองกันและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ี

238.2891 
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จังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 
โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

เกษตร /17,000 ไร่ 

3.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ลดต้นทุนการผลิต
ข้าวของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ/4,656 บาทต่อไร่ 
-เชิงปริมาณ-ลดต้นทุนการผลิต
ทุเรียนของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ/35,950 บาทต่อไร่ 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าสร้างสรรค์
จังหวัดนนทบุรี/10 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/10 ล้านบาท 

25.0731 

ปทุมธานี 
(208.2065) 

1.โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ก่อสร้างเข่ือน -เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่ใน
จังหวัดปทุมธานีท่ีได้รับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
อาศัยการเดินทางและการขนส่ง
โดยสะดวกปลอดภัย/2 แห่ง 

36.0000 

2.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียว -ค่าจ้างเหมาบริการ  
+ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนรายได้จาก
การท่องเท่ียว/3,853 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
/1,168 ล้านบาท 

76.6400 

3.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน -ปรับปรุงทาง+สะพาน +ก่อสร้าง
อาคารควบคุมและระบบบริหาร
จัดการน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใน
จังหวัดปทุมธานี/ 2 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชนสีขาวต่อจ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชนท้ังหมด/ 342 หมู่บ้าน 

83.9086 

4.โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนแปลง
ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) 
/1,623 แปลง/ฟาร์ม 
-เชิงปริมาณ-มูลค่าที่เพิ่มข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาค
การเกษตร/6,159 ล้านบาท 

11.6579 

สมุทรปราการ 
(366.6517) 

1.โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
ในทุกมิติ 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนรายได้จาก
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพิ่มข้ึน / 1,270 ล้านบาท 

24.5770 

2.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ -ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน+สะพาน -เชิงปริมาณ-จ านวนถนนสาย
หลัก/สายรองและสะพานท่ี
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมเพิ่มข้ึน 
/10 สายทาง 

250.5500 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวในระดับประเทศและสากล -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
/110,799 ราย 
-เชิงปริมาณ-จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา
เพิ่มข้ึน/ 5 แห่ง 

14.9628 
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จังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 
โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

4.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพิ่มข้ึน  
/ 4,000 ราย 
-เชิงปริมาณ-จ านวนประชาชน
ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันตนเองจากภัย
คุกคามด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  
/840 ราย 

9.3323 

5.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ก่อสร้าง
แหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนเกษตรกรท่ี
ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยการผลิตทาง
การเกษตรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม (GAP)  
เพิ่มข้ึน /50 ราย 

67.2296 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
 
ข้อสังเกต PBO 

  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้ความส าคัญโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งมีความความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งมีตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลการด าเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน (ภาค
กลางปริมณฑล : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.111-113) 2.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (นครปฐม : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.129-130) 3.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ (นนทบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.141-144) 4.โครงการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน (ปทุมธานี :เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.157-159) ทั้งนี้ ควรเพ่ิม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการวัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาภาค 

2.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ (นนทบุรี : เอกสารงบประมาณ 
เล่มที่13(1) น.141-144) เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมกิจกรรมอยู่ในลักษณะการก่อสร้างและปรับปรุง ถนน ทาง/สะพาน ซึ่งจะ
ท าให้จังหวัดนนทบุรีสามารถรองรับการขยายความเจริญทางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยของประชาชน ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ  
  3.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน (ปทุมธานี: เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) 
น.157) การก่อสร้างอาคารควบคุมและระบบบริหารจัดการน้ าประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ วงเงิน 40 ล้านบาท จังหวัดมี
แผนการบริหารจัดการน้ าอย่างต่อเนื่องอย่างไร 
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3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุร)ี 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเทีย่วคุณภาพ และการค้าภาคตะวันออก 

 
 

เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : กาญจนบุรี ราชบุร ีสุพรรณบุรี ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมาย ป ี2563** งบประมาณ 
โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนผู้ประกอบการ 

(SME, OTOP,YEC BIZCLUB)ท่ี
ได้รับการส่งเสริมในกลุ่มจังหวัด
เพิ่มข้ึน/100 ราย 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าของผู้ประกอบการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

3.0000 

โครงการท่ี 2 โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์
การเกษตร + ก่อสร้างประตูระบายน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการรับรองมาตรฐาน 
(GAP/GFM/Organic 
/PGS)/ 300 คนต่อปี 
-เชิงคุณภาพ-ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับรองมาตรฐาน (GAP/GFM 
/Organic/PGS) เทียบกับสินค้า
ท่ัวไปเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าสินค้าภาคเกษตร
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเทียบกับ
สินค้าทั่วไปเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 

73.3298 

โครงการท่ี 3 โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์ 
+ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียว/40,600 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนนักท่องเท่ียว 

151.7795 
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/15,702,600 คน 
-เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมงาน/ร้อยละ 70 

โครงการท่ี 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่ม
จังหวัด 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า /ร้อยละ 88 

4.0000 

รวมท้ังสิ้น 232.1093 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 

หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

กาญจนบุรี 
(253.8836) 

1.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าการค้า
ชายแดน/5 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าการค้า  
การลงทุน/ร้อยละ 2 

3.8830 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร -ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า  
(ฝายทดน้ า+ระบบส่งน้ า) 

-เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
/200 ครัวเรือน 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาค
เกษตร/ร้อยละ 0.5 

147.0000 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว -สัมมนาและฝึกอบรม 
+ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10  
/ 29,800 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน 
/9.8620 ล้านคน 

77.8159 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และคุณภาพ
ด้านแรงงานของจังหวัด 
กาญจนบุรี และขับเคลื่อน
แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม/1,200 คน 
-เชิงปริมาณ-ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงข้ึน และสามารถน า
กิจกรรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 
/200 คน 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

20.2352 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปุาไม้ 
ตามแนวชายแดนใน 
จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มข้ึน 

4.9495 
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จังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

/1,000 ไร่ 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละการ
บริหารจัดการขยะในพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนได้ 
/ร้อยละ 50 

ราชบุรี 
(243.9481) 

1.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ + ค่าก่อสร้าง 
/ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการ 
SMEs และOTOP มีตลาด
และรายได้เพิ่มข้ึนในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์/ 5 คร้ัง 
-เชิงปริมาณ-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมีความปลอดภัยในการใช้
ถนน/60,000 คน 

142.4980 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-ยกระดับกลุ่ม
การผลิตสินค้าเกษร 
/30 กลุ่ม 
-เชิงปริมาณ-มาตรฐานและ
มูลค่าการผลิตกล้วยไม้และ 
ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ 
/200 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวผลผลิตภาคเกษตร 
/ร้อยละ 0.5 

9.6310 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุงและ
ก่อสร้าง+ปรับปรุงอุทยานแห่งชาติฯ 

-เชิงปริมาณ-รายได้จาก 
การท่องเท่ียว 
/4,617.47 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 
จังหวัดราชบุรีเพิ่มข้ึน 
/2.3653 ล้านคน 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 

49.2576 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-สร้างภูมิคุ้มกัน
ในกลุ่มเยาวชนและนักเรียน
ของจังหวัดราชบุรีมีพื้นฐาน
คุณธรรมท่ีสามารถต่อยอด
เพื่อการพัฒนาทางสังคม 
/1,000 คน 
-เชิงปริมาณ-ปรับปรุงด้านโครง 
สร้างพื้นฐานเพื่อประชาชนมี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจร/14 แห่ง 
 -เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ ร้อยละ 88 

16.5615 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ก่อเสร้างแหล่งน้ า + ก่อสร้างเข่ือน
ปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าแม่กลองฯ 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีท่ีได้รับ 
การปูองกันการกัดเซาะ 

26.0000 
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จังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

และทรุดตัวของตลิ่ง 
/ 2 พื้นท่ี 

สุพรรณบุรี 
(259.4265) 

1.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง +ปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2/23,700 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-ประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร/ร้อยละ 80 

80.6725 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
/10,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-รายได้สุทธิทาง
การเกษตรต่อครัวเรือนต่อปี
เพิ่มข้ึน/107,000 บาท 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 80 

16.4836 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว -ค่าจ้างเหมาบริการ +ปรับปรุง
นิทรรศการ + ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
+ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/3,300 คน 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/5,7000 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้างาน 
/ร้อยละ 70 

76.8580 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ปรับปรุงอาคาร 
+ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-ผู้ท่ีได้รับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพิ่มข้ึน/1,5000 คน 
-เชิงคุณภาพ-ประชาชน 
มีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน  
/ ร้อยละ 5 

73.4124 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าท่า
จีน + ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนเข่ือน
ปูองกันตลิ่งเพิ่มข้ึน/1 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-คุณภาพน้ าของ
แม่น้ าท่าจีนท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 0.03 

12.0000 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
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ข้อสังเกต PBO 

  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคภาคกลางตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดมีแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และมีการวัดผลด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง ได้แก่ 1.โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
(โครงการของกลุ่มจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 1 : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.187-189) 2.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาภาคการเกษตร (กาญจนบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.199-200) 3.โครงการเสริมสร้าง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ราชบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.213-214) 4.โครงการ
เสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (สุพรรณบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.227-228) 
  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม (สุพรรณบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.236-238) 
ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว จะไดก้ารรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน 1,5000 คน/ปี โครงการนี้ นับเป็นโครงการที่ดีและน่าชื่นชม 
เนื่องจากสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและมีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ นอกจากนี้ยังตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพ่ือติดตามและทราบว่าผู้ผ่านการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมรีายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในอนาคตด้วย 
  



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

 ส านักงบประมาณของรัฐสภา                                                                                                                       หน้า 27 

4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบรุี สมทุรสงคราม สมทุรสาคร) 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว
ชั้นน าเชิงธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ประจวบคีรีขันธ ์เพชรบุร ีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลตะวันตก -สัมมนาและฝึกอบรม+ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
+ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน/620,000 คน 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 

113.5170 

2.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP/SMEsท่ีได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน/60 ผลิตภัณฑ์ 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร ประมง 
แปรรูปเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

5.8156 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร -จัดซื้อวัสดุการเกษตร -เชิงปริมาณ-ชุมชนประมงท้องถ่ิน
ได้รับการจัดท าแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์น้ าเพิ่มข้ึน/12 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

2.5344 

4.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าก่อสร้างทางและสะพาน  
+ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานท่ี
เช่ือมโยงสนับสนุนการท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน/ 7 สายทาง 

180.50000 
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-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 

5.โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
/ร้อยละ 88 

5.0000 

6.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -จัดซื้อวัสดุการเกษตร -เชิงปริมาณ-ชุมชนชายฝ่ังทะเล
ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
/20ชุมชน/2,400 คน 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของพื้นท่ีการ
กัดเซาะตลิ่งและชายฝ่ังลดลงจาก
ระดับวิกฤต/ร้อยละ 2 

2.7220 

รวมท้ังสิ้น 310.0890 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 

หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
(210.9960) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
การค้า และการลงทุน 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ก่อสร้าง
แหล่งน้ า+ปรับปรุง
ทางและสะพาน 
+ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า  
/ 26.80 ล้านบาท 

97.6480 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาค
การเกษตร 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ปรับปรุง 
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-เส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนา/2 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ 
/2,000 ราย 

42.0815 

3.โครงการพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า 
/173,208 คน 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า 
/959.3700 ล้านบาท 

14.1890 

4.โครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และ
สิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ 
/160 คน 

11.4535 

5.โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะท่ีมีการก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 1 หรือไม่น้อยกว่า 
/137.79 ตัน 

3.0360 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบ 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
ทางและสะพาน+
ติดตั้งราวก้ัน+ติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง 

-เชิงปริมาณ-คดีอาชญากรรม 
ในพื้นที่ลดลงร้อยละ 2 
/17 คน 
 

42.5880 

เพชรบุรี 
(196.2562) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
การค้า และการลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/60 ราย 

2.1493 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาค
การเกษตร 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดตามระบบ GAP แก่เกษตรกร 
/80 ราย 

2.5500 

3.โครงการพัฒนาด้านการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 117.7349 
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จังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ 

ท่องเท่ียวและบริการ ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง
ทางและสะพาน 

/1,544 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 
/215,200 คน 
-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา/8 แห่ง 

4.โครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 

9.0000 

5.โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
แหล่งเข่ือน+ก่อสร้าง
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานด้านเข่ือนปูองกันตลิ่งได้รับการพัฒนา/7แห่ง 59.1267 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบ 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสังคมแก่
ประชาชน/ 3,000 ราย 

5.6953 

สมุทรสงคราม 
(150.6450) 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร 

-ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
/625 คน 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)ภาค
เกษตรเพิ่มข้ึน 
/ ร้อยละ 3 

4.8302 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
และบริการ 
 
 
 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงทาง+สะพาน 
 
 

-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 หรือไม่น้อยกว่า 
/ 64,000 คน 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
4 หรือไม่น้อยกว่า 
/ 90 ล้านบาท 

45.7976 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุง
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-อัตราคดี 
ยาเสพติดลดลงร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า/21 คดี 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
/ร้อยละ 0.5 
-เชิงคุณภาพ-ผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 1 

98.2252 

4.โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีแนวชายฝ่ังท่ีมีโครงสร้างการ 
ปูองกันการกัดเซาะได้รับการดูแลรักษา/15.54 กิโลเมตร 
-เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะลดลง/ร้อยละ 10 

1.7920 

สมุทรสาคร 
(256.9920) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การค้า และการ
ลงทุน 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์+ค่า
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

-เชิงปริมาณ-ศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออก 
ท่ีได้มาตรฐาน 
/1 ศูนย์ 
-เชิงปริมาณ-ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานช้ันสูง 
/500 คน 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 

41.4569 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ/150 ราย 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้/ร้อยละ 5 

2.6551 

3.โครงการพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
จัดท าปูายบอกทาง 
สถานที่ท่องเท่ียวและ
สถานที่ส าคัญ 

-เชิงปริมาณ-หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มข้ึน/ 3 หมู่บ้าน 
-เชิงปริมาณ-ขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชนและพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 80 

29.0102 

4.โครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
ค่าก่อสร้าง 
อื่น ๆ+ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ

-เชิงปริมาณ-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มข้ึน 
/3 หมู่บ้าน 
-เชิงปริมาณ-ประชาชนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการด ารงชีวิต/ร้อยละ 10 

24.7039 
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จังหวัด 

ภาคกลางตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-แรงงานใหม่ท่ีได้รับการบรรจุเป็นท่ีพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ/ร้อยละ 80 

5.โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+
ค่าก่อสร้างเข่ือน+
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนและเข่ือนปูองกันตลิ่งได้รับการ
พัฒนา/ 8 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-โครงข่ายระยะทางของทางหลวงและทางหลวงชนบทท่ีได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณการสัญจรได้ 
/ร้อยละ 10 

151.0917 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบ 

-สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าจ้างเหมา
บริการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนสถานประกอบการท่ีว่าจ้างแรงงานต่างด้าวได้รับการ
ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการท างานและการค้ามนุษย์/12 แห่ง 

8.0742 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
 
ข้อสังเกต PBO 

 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดมีแนวทางการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ (กลุ่มจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 2 : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.251-252) 2. โครงการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (ประจวบคีรีขันธ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.261-262) 3.โครงการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (เพชรบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.281-282) 4.โครงการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต (สมุทรสงคราม : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.298-299) 5.โครงการบริหารจัดการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สมุทรสาคร : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.314-316) และมีการ
วัดผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนาภาคกลาง โดยในปีนี้ เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในโครงการการลงทุน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการวัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาภาค 
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5.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี) 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเทีย่วนานาชาต ิโลจิสติกส์ที่สมบูรณ ์สิ่งแวดล้อมยั่งยนืและสังคมคุณภาพ 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมงและ 
ปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์+ 
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

-เชิงปริมาณ-อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 0.5 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรกลุ่มท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ 
มีรายได้เพิ่มข้ึน/ร้อยละ5 

68.6748 
 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังอ่าวไทย 

-ค่าจ้างเหมาบริการ +ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 
 -เชิงคุณภาพ-ผู้ท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวได้รับความสะดวก
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 80 

235.6291 

3.โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังอ่าวไทย 

-ค่าจ้างเหมาบริการ +ค่าครุภัณฑ์+
ก่อสร้างอาคาร+ก่อสร้างทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการมี
คุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 80 

90.8478 

รวมท้ังสิ้น 395.1517 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ชุมพร 
(201.7350) 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพการผลิต
และแปรรูป และการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร/5 กิจกรรม 
-เชิงคุณภาพ-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน าองค์
ความรู้ไปปรับใช้/ร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 

22.5847 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวของจังหวัด 
/10 กิจกรรม 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
โครงข่ายและสะพาน
สนับสนุนการท่องเท่ียวได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา 
/2 สายทาง 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

63.9678 

3.โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต/4 กิจกรรม 
-เชิงปริมาณ-กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และน าไปปรับใช้/ร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 

14.0974 

4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ า+ก่อสร้างเข่ือน 

-เชิงปริมาณ-ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการฟื้นฟู การปูองกัน 
และการใช้พลังงานทดแทน 
/ 23 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีปุาไม้
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 0.1 
-เชิงคุณภาพ-การใช้พลังงา
ทดแทนเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 30 
-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติได้รับการปูองกัน
ความเสียหาย ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 60 

99.5273 

5.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-กิจกรรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
/1กิจกรรม 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีลดลง
ของกลุ่มเปูาหมายในการเข้า

1.5578 
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จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
/ร้อยละ 30 

นครศรีธรรมราช 
(322.4198) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อ
ครุภัณฑ์การเกษตร 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าการค้าการ
ลงทุน/ร้อยละ 1 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 20 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
/ร้อยละ 80 

18.2421 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าก่อสร้างทางและสะพาน -เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 15 

271.8530 

3.โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ดัชนีวัดคุณภาพ
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
/23 หมู่บ้าน 
-เชิงคุณภาพ-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศาสนา 
/ร้อยละ 90 
-เชิงคุณภาพ-ประชาชนใน
จังหวัดท่ีมีความสุข 
/ร้อยละ 80 

21.4710 

4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 
อาคาร 

-เชิงคุณภาพ-
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน/ร้อยละ 80 

4.1223 

5.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-อัตราการเกิด
อาชญากรรมลดลง 
/ร้อยละ 70 
-เชิงคุณภาพ-หมู่บ้าน/ชุมชน
เอาชนะปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน/ร้อยละ 45 

6.7314 

พัทลุง 
(243.8208) 

1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์การเกษตร+ค่าปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาค
เกษตรเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 
-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่
เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
/2,800 ไร่ 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ครัวเรือนเกษตรกรประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 20 

167.3312 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง
สนามกีฬา+ปรับปรุงอาคารท่ีพัก 
+ติดตั้งไฟฟูา ปูายบอกทางและ
เคร่ืองหมายจราจร 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 7 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของรายได้/ร้อยละ 8 
-เชิงปริมาณ-แหล่งท่องเท่ียว

45.6749 
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จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ชุมชนได้รับการพัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/27 แห่ง 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ครอบครัวคนพัทลุงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง/ร้อยละ 65 
-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีมีสภาพปัญหายาเสพติด
รุนแรงลดลง/19 หมู่บ้าน 

19.3195 

4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ า 

-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีเสี่ยงภัย
จากภัยธรรมชาติได้รับการ
ปูองกันความเสียหาย  
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 60 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนพื้นที่ปุา
ไม้และพื้นท่ีการเกษตรได้รับ
การฟื้นฟูและพัฒนา 
/2,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะ
ชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
/1,500 ตัน 

11.4952 

สงขลา 
(270.0462) 

 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของมูลค่าการค้าชายแดน/
ร้อยละ 3 

1.7100 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)/ร้อยละ 1.5 

2.5992 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมทาง ผิวจราจร
และสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ต่อปีของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว/ร้อยละ 8 

195.4801 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์ 
 
 
 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
จ านวนครัวเรือนยากจน
เปูาหมายท่ีมีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ.ลดลง 
/ร้อยละ 80 

29.4164 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ค่าวัสดุการเกษตร+ครุภัณฑ์อื่น ๆ  
+ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละขยะมูล
ฝอยได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
/ร้อยละ 73 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือลดการใช้
พลังงาน : หน่วยตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ (toe)/ร้อยละ 30 

23.5085 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-หมู่บ้าน/ชุมชน 
(ของ 4 อ าเภอ)ไม่มีการก่อ

17.3320 
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จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

เหตุรุนแรงในพื้นท่ี (การก่อ
เหตุท่ีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต)/ร้อยละ 94 
-เชิงคุณภาพ-เปูาหมายคดี 
อุฉกรรจ์สะเทือนขวัญท่ีจับกุม
ได้เพิ่มข้ึนจากปีฐาน 
/ร้อยละ 89 

สุราษฎร์ธานี 
(240.8403) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

-เชิงคุณภาพ-เกษตร
กลุ่มเปูาหมายผู้ปลูกปาล์มมี
รายได้เพิ่มสูงข้ึน/ร้อยละ 5 

6.7567 

2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร+ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 

-เชิงคุณภาพ-เกษตรกร
กลุ่มเปูาหมายมีรายได้
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

6.516 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง
อาคารท่ีท าการ+ค่าก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค+ค่าก่อสร้างแหล่ง
น้ า+ค่าก่อสร้างถนน ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนสายทาง
ทางการท่องเท่ียวในจังหวัดมี
ความสะดวก ปลอดภัย
เพิ่มข้ึน/3 สายทาง 

180.4558 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร+ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท า
การ+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-จ านวน
ประชาชนในจังหวัดได้รับการ
รับรู้ตระหนักถึงคุณค่าเมือง
คนดีและด ารงตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
/ร้อยละ 90 

16.8042 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง
อาคารท่ีท าการ 

-เชิงปริมาณ-ทรัพยากร
ชายฝ่ังของจังหวัดได้รับการ
ฟื้นฟู/6 อ าเภอ 

30.3020 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 

 
ข้อสังเกต PBO 

1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยในปีนี้ ได้เห็นถึงพัฒนาการ 
ที่ดีข้ึน (ยกตัวอย่างจังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา) ในการใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในโครงการการลงทุน
ก่อสร้างขนาดใหญ ่(ทาง/สะพาน)และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค และวัดผลจากรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาภาค 

 2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมงและปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด 
(โครงการของกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.323-325)  รายการก่อสร้าง
อาคารโรงสีข้าว ณ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 20 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ไดใ้ช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดมีแผนงานส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้งานอย่างไร  
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6.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) 

 

วิสัยทัศน์ : การท่องเท่ียวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเขม้แข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 
 หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 
1.โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-อัตราการเพิ่มข้ึนของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร/
ร้อยละ 0.8 

10.7873 

2.โครงการด้านการท่องเท่ียวและบริการ 
 
 
 

-ค่าตอบแทน+ค่าครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์+ครุภัณฑ์ฝึกเหตุไฟไหม้ 
+อุปกรณ์ส าหรับการดับเพลิง 
+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางและสะพาน 
+ปรับปรุงอาคารภายในท่าเทียบเรือ 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการเพิ่มข้ึนของ
รายได้จากการท่องเท่ียว/ร้อยละ 13 
 
 

294.0047 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-การประสานราชการ
ในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน/
ร้อยละ 15 

6.0000 

รวมท้ังสิ้น 310.7920 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

กระบี่ 
(182.1300) 

1.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP)ภาคการเกษตรไม่
น้อยกว่า/27,331 ล้านบาท 

1.5229 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์
การแพทย์+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน+ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างและ
เคร่ืองหมายจราจร 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวไม่ต่ ากว่า 
/114,460 ล้านบาท 

124.8273 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -สัมมนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์
การศึกษา+ก่อสร้างอาคาร+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-การด าเนิน
คดีอาญามีจ านวนลดลง 
/1,058 คดี 

50.5104 

4.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-หมู่บ้าน/ชุมชน 
ท่ีมีการเผยแพร่ระบาดของยา
เสพติดระดับรุนแรงลดลง
อย่างน้อย/ 
 39 หมู่บ้าน/ชุมชน 

2.9395 

5.โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-ผู้เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.)และการ
จัดการขยะและน้ าเสีย มี
ความรู้ความเข้าใจและน าไป
ประยุกต์ใช้ไม่ต่ ากว่า 
/ร้อยละ 70 

2.3299 

ตรัง 
(221.7229) 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
(จากฐานปี 2557 – 2559
ร้อยละ 0.58)/ร้อยละ 1 

5.8752 

2.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึน (จากฐาน
ปี 2557 – 2559 เฉลี่ยร้อย
ละ-0.81)/ร้อยละ 0.5 

1.6201 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุงทาง
และสะพาน+ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน
(จากฐานปี 2559 – 2561 
เฉลี่ยร้อยละ 8.75) 
/ร้อยละ 10  

144.2545 

4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ประชากรท่ีอยู่
ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน 
(จากฐานปี 2558 – 2560 
เฉลี่ยร้อยละ 11.35) 
/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

18.5202 
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จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

5.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีหมู่บ้าน/
ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
(หมู่บ้านสีขาว)ไม่ต่ ากว่า  
(จากฐานปี 2559-2561 
เฉลี่ยร้อยละ 54.06) 
/ร้อยละ 60 

2.3549 

6.โครงการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ า+ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง 

-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติได้รับการปูองกัน
ความเสียหาย ไม่น้อยกว่า/
ร้อยละ 60 

49.0980 

พังงา 
(157.4259) 

1.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร/ร้อยละ 0.5 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรไม่
น้อยกว่า 300 ครัวเรือน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มข้ึน 
(จากฐานปี 2560 รายได้
เฉลี่ย 28,842 บาท/เดือน) 
/ร้อยละ 10 

7.4343 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเทียวและบริการเพิ่มข้ึน
(จากฐานปี 2561 มูลค่า 
52,014.56 ล้านบาท) 
/ร้อยละ 10 

109.7912 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ผลสัมฤทธิ์ของ
การบรรลุเปูาหมายในการ
บริหารจัดการเชิงพื้นท่ีไม่ต่ า
กว่า/ร้อยละ 88 

8.0000 

4.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-สัดส่วนคดียา
เสพติดต่อคดีการจับกุมลดลง 
(จากฐานปี 2560 จ านวน 
2,246 คดี)/ร้อยละ 20 

2.2004 

5.โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติได้รับการปูองกัน
ความเสียหายไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 60 

30.0000 

ภูเก็ต 
(154.2526) 

1.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
พัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมี
ศักยภาพของจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 3 

7.8498 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุง ทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 29 

97.5349 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -ค่าปรับปรุงประตูปิดก้ันน้ า+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงานโครงการ 
/394,169 คน 

35.0000 

4.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์ -เชิงคุณภาพ-อัตราการลดลง
ของภัยคุกคามท่ีมีต่อ
นักท่องเท่ียว และประชาชน 
(ภัยอาชญากรรมต่อชีวิตและ

12.3948 



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

 ส านักงบประมาณของรัฐสภา                                                                                                                       หน้า 39 

จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ทรัพย์สิน)/ร้อยละ 6 

5.โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนปุา
ชายหาดท่ีได้รับการคุ้มครอง
ดูแลความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างเป็นระบบ 
/ 1แห่ง 

1.4731 

ระนอง 
(145.3859) 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-มูลค่าการค้า
ผ่านชายแดนไทย-เมียนมา 
/25,000 ล้านบาท 

0.0808 

2.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+ก่อสร้างทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดสาขา
เกษตรกรรม 
/10,000 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/
ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อย
กว่า/700 ล้านบาท 

17.4810 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์+ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุง
อาคาร 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า 
/4,700 ล้านบาท 

36.9893 

4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างเข่ือน
ปูองกันตลิ่ง+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนไม่เกิน/30 คน 

48.7911 

5.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนคดี
อาชญากรรมไม่เกิน 
/150 คดี 

3.7791 

6.โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างเข่ือน
ปูองกันตลิ่ง 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเสี่ยงภัย
จากธรรมชาติได้รับการ
ปูองกันความเสียหาย 
/ 1 แห่ง 

38.2646 

สตูล 
(191.2939) 

1.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาค
การเกษตร/ร้อยละ 0.5 

2.9140 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา+ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 

170.7678 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-อัตราการ
เจ็บปุวยด้วยโรคท่ีเป็นปัญหา
ลดลง (จากฐานปี 2559  
= 982,346 ราย) 
/196,469 ราย 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 

9.8857 

4.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-การปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจ านวน
หมู่บ้านสีขาว ไม่ต่ ากว่า 
/ร้อยละ 60 

6.8758 

5.โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าวัสดุ -เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้าน/ 0.8506 
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จังหวัด 

ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเกษตร ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 
/7 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีเสี่ยงภัย
ธรรมชาติได้รับการปูองกัน
ความเสียหาย ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 60 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 

 
ข้อสังเกต PBO  
 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากภายในกลุ่มจังหวัด 
มีจังหวัดที่มีพ้ืนฐานเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ดีมีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับโลก ท าให้สามารถก าหนดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากการค้าและการลงทุนได้อย่างชัดเจน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของแผนพัฒนาภาค แต่อย่างไรก็ตาม โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
(โครงการของกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.429-432) ในงบลงทุนมีค่า
ครุภัณฑ์หลายรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท ยกตัวอย่างเช่น ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ตู้จ าลองการฝึกเหตุ
เพลิงไหม้ (8.3928 ล้านบาท/9.5402 ล้านบาท/5.7640 ล้านบาท) อุปกรณ์ส าหรับการดับเพลิง 7.4598 ล้านบาท 
รวมทั้งระบบป้ายจราจรข้างทาง (31.3900 ล้านบาท) ระบบป้ายข้อมูลอัจฉริยะและระบบตรวจวัดสภาพจราจร 
(40.0000 ล้านบาท) ฯลฯ ควรทบทวนถึงความจ าเป็นและส าคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเนื่องจาก เมื่อมี 
จัดซื้อแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายส าหรับบ ารุงรักษาด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นภาระงบประมาณในอนาคต 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (area) อย่างแท้จริง 
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7.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
(นราธิวาส ปตัตานี ยะลา) 

 

วิสัยทัศน์ : เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเท่ียวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพ้ืนฐานความเขม้แข็งของชุมชน 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : นราธิวาส ปัตตาน ียะลา ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดในภาคใตช้ายแดน ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

1.โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า  การลงทุน -ค่าก่อสร้างทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-มูลค่าการค้าชายแดน
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มข้ึน 
/8,874.60 ล้านบาท 

43.8850 

2.โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ครุภัณฑ์การเกษตร 
+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/44,628.35 ล้านบาท 

110.4495 

3.โครงการด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจ้างเหมา
บริการ+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/6,728.11 ล้านบาท 

35.3948 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-รายได้ต่อคนต่อปี
เพิ่มข้ึน/71,026 บาท 

6.7363 

รวมท้ังสิ้น 196.4656 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน   

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

นราธิวาส 
(133.8929) 

1.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-การขยายตัวของมูลค่า
การค้า การลงทุนต่อปี 
/3,615.70 ล้านบาท 

4.2289 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน -สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า 
+ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ 
/436 คน 

31.0770 

3.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
+วัสดุสนามและการฝึก 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน/
พื้นท่ีไม่สังกัดชุมชนในเมือง ที่ไม่มี
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 90.30 

42.6553 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-การขยายตัวของรายได้
จากการท่องเท่ียวต่อปี 
/3,653 ล้านบาท 

55.9317 

ปัตตานี 
(136.9441) 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน -ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ประชากรท่ีอยู่ใต้เส้น
ความยากจนไม่เกิน/2,998 ครัวเรือน 

64.5392 

2.โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม -ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนา
แหล่งน้ า+คันก้ันน้ าเค็ม
พร้อมอาคารประกอบ+
ปรับปรุงคูส่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้านท่ีมีการ
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
/39 หมู่บ้าน 

52.0000 

3.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่า
ก่อสร้างและปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ าวนหมู่บ้านที่ไม่มีการ
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
/402 หมู่บ้าน 

20.4049 

ยะลา 
(133.0209) 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน -ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม+
จัดซื้อวัสดุการเกษตร+ค่า
ก่อสร้างอื่น ๆ +ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ประชากรท่ีอยู่ใต้เส้น
ความยากจนไม่เกิน/354 ครัวเรือน 

28.7980 

2.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย -สัมมนาและฝึกอบรม+ 
ค่าก่อสร้างและปรับปรุง
พื้นท่ีบริเวณวงเวียนบ่อ
เจ็ดลูกทางหลวงหมายเลข 
418 +ประติมากรรม 
ประตูสู่เมืองยะลา 

-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้านท่ีไม่มี
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า/284 หมู่บ้าน 

53.2537 

3.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร -สัมมนาและฝึกอบรม+
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-การขยายตัวมูลค่า
ผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มข้ึนต่อปี/
200.0000 ล้านบาท 

4.1401 

4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/300.0000 ล้านบาท 

1.5680 

5.โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาการค้าการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่า
ก่อสร้างทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-การขยายตัวมูลค่า
การค้าต่อปี/42,180.0000 ล้านบาท 

45.2611 
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ข้อสังเกต PBO 
 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 
เชิงปริมาณที่ชัดเจน เช่น มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น เป็นต้น และมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้พิจารณาเพ่ิมตัวขี้วัด 
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain : ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ในช่วง
ของการด าเนินกิจกรรมของโครงการภายใต้กรอบระยะเวลาของเป้าหมายพัฒนาตามแผนพัฒนาภาค โดย
ค านึงถึงศักยภาพของแต่ละจังหวัดและผลลัพธ์ที่ประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับจากการใช้งบประมาณ เช่น คุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความปลอดภัย คุณภาพของบริการทางสาธารสุข คุณภาพชีวิตจากการ
ด ารงชีวิตจากการประกอบอาชีพและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
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8.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง) 

 

วิสัยทัศน์ : พ้ืนที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพ่ือการส่งออกและแหล่งท่องเท่ียว
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นท่ี สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า 
การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาค
อาเซียน 

-ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า+ค่าก่อสร้าง 
ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ให้ดีข้ึน/9 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-อุบัติเหตุจากการใช้
เส้นทางคมนาคมลดลง/ร้อยละ 5 

363.6327 

2.โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว -ค่าก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติก 
คอนกรีต+ก่อสร้างแพเหล็กพร้อม
หลังคา+ค่าจ้างท่ีปรึกษาส ารวจ
ออกแบบและศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในข้ันละเอียด (EIA)  
ถ.บูรพาชลทิต (ระยะท่ี2) 

-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน/ 2 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในพื้นท่ี
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 70 

156.5573 

3.โครงการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีทาง 
ธรรมชาติท่ีได้รับการฟื้นฟูให้มี 
ความอุดมสมบูรณ์ท่ีดีข้ึน/ 1 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ปัญหามลพิษในพื้นท่ี
ลดลง/ร้อยละ 1 

11.5400 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม - สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่
ตลาดแรงงงานรองรับ EEC 

7.6584 
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/ 1 เครือข่าย 
-เชิงคุณภาพ-ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement 
Index-HAI)สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ/ร้อยละ 1 

รวมท้ังสิ้น 539.3884 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
 

หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออก 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ฉะเชิงเทรา 
(259.9924) 

1.โครงการพัฒนาด้านสังคม - สัมมนาและฝึกอบรม+
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาไม่น้อยกว่า / ร้อย
ละ 80 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 60 

9.4925 

2.โครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจ้าง
เหมาบริการ+ค่าก่อสร้างเข่ือน
ปูองกัน 
ตลิ่งริมทะเล 

-เชิงปริมาณ-ระบบแจ้งเตือนและเฝูาระวัง 
ช้างปุา/1 จ านวน 
-เชิงปริมาณ-สร้างจิตส านึกให้เยาวชนรู้จักการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ร้อย
ละ 0.4 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับ
การปูองกันความเสียหายเพิ่มข้ึน 

33.3331 

3.โครงการรักษาความมั่นคงและสงบ - สัมมนาและฝึกอบรม+ค่า
สิ่งก่อสร้าง 

-เชิงปริมาณ-ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 60 
-เชิงปริมาณ-เส้นทางท่ีได้รับการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างและสัญญาณไฟจราจรเพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/3 สายทาง 
-เชิงปริมาณ-หมู่บ้าน/ชุมชนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 
/ร้อยละ 60 

14.5981 

4.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า 
และการลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่า
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค+
ขยายขอบเขตประปา+ค่า
บ ารุงรักษาทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการค้า การลงทุน
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงปริมาณ-ระบบประปาได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามมาตรฐาน 
/19 แห่ง 

133.9572 

5.โครงการพัฒนาด้านเกษตร - สัมมนาและฝึกอบรม+ค่า
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค+
แหล่งน้ า+ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงปริมาณ- โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการผลิต
ภาคเกษตร/ร้อยละ 2.0 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและ
ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 80 

57.6190 

6.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ - สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจ้าง
เหมาบริการ 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 4 
-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพด้านการท่องเท่ียวจังหวัด/3 ระดับ 
 
 

10.9925 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออก 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ชลบุรี 
(432.1613) 

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย 

- สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ/ 500 คน 
-เชิงคุณภาพ-แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
ฝีมือท่ีสามารถท างานกับเทคโนโลยีช้ันสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ 
/ร้อยละ 80 

1.8000 

2.โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับสินค้าเกษตร 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าและโรงสูบ
น้ า 

-เชิงปริมาณ-อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร/ร้อยละ 0.5 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละเกษตรกรท่ีอยู่ในบริเวณ
แหล่งน้ ามีความพึงพอใจ 
/ร้อยละ 80 

57.5000 

3.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
พัฒนาเมือง 

-ค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา/19 สายทาง 
-เชิงคุณภาพ-อุบัติเหตุเส้นทางคมนาคมสายรอง
เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักลดลง/ร้อยละ 
1 

307.9003 

4.โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าของจังหวัด ด าเนินการแล้วเสร็จ/32 
กิจกรรม 
-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จของกิจกรรม/ร้อยละ 
80 

10.0000 

5.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

-ค่าก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง -เชิงปริมาณ-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู/1 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 80 

24.6340 

6.โครงการพัฒนาท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มระดับ
รายได้ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าจ้าง
เหมาจัดกิจกรรม+ค่าก่อสร้าง
ปูายสถานท่ีท่องเท่ียว 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/
ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 80 

30.3270 

ระยอง 
(344.8779) 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา
และฝึกอบรม+ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบท่อส่งน้ าและค่าก่อสร้าง
อื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน/
ร้อยละ 5 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขต
ชลประทานท่ีมีการบริหารจัดการน้ าอย่างท่ัวถึง/
4แห่ง 

99.5258 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา
และฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

28.9679 
 

3.โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา
และฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพ/400 คน 

2.1000 

4.โครงการพัฒนาปูองกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา
และฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
เส้นทางศึกษาระบบนิเวศปุา
ชายเลน+ค่าปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีสีเขียวต่อ
พื้นท่ี/ร้อยละ 2.50 
-เชิงปริมาณ-เครือข่ายเยาวชน และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างส านึกในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง/300 คน 

39.8033 

5.โครงการพัฒนาเสริมสร้างมาตรฐานการ
ด ารงชีวิต  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา
และฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค+ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง 
+ก่อสร้าง/บ ารุง แหล่งน้ า ทาง
และสะพาน+ค่าใช้จ่ายในการ

-เชิงปริมาณ-เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
/13 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน/4 กิจกรรม 
 

171.2134 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออก 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ 

 
 
 

6.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่ม
ขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและ
การบริการ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา
และฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวนประชาชนจังหวัดระยองเข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) 
/900 คน 

3.2675 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 

 
ข้อสังเกต PBO 
 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โครงการมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาภาคตะวันออก ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดย
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปีนี้ มีพัฒนาการที่น่าชื่นชม มีการใช้ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่มีความชัดเจนขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาด้านสังคม (เอกสาร
งบประมาณ เล่มที่13(1) น.596 -597) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement 
Index-HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เป้าหมายปี 2563 คือ ร้อยละ 1 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจ เป็น
การวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายมิติตามบริบทของพ้ืนที่  
นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและภาคแล้ว ยังสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ได้
เป็นอย่างด ี
 2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว (โครงการของกลุ่มจังหวัด
ในภาคตะวันออก 1 : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.592 -593) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบ
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นละเอียด (EIA) ถ.บูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) งบประมาณ 76.0443 ล้านบาท 
ควรแนบรายละเอียดรายการดังกล่าวและหน่วยงานด าเนินงานที่เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้งแผนและผลของการใช้
งบประมาณว่ามีความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-
ปลายทาง และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค เพ่ือให้กรรมาธิการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการ
พิจารณาในชั้นต่อไป 

3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉะเชิงเทรา : เอกสารงบประมาณ 
เล่มที่13(1) น.605-607) ในกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างจิตส านึกให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
คือ ร้อยละ 0.4 ซึ่งการชี้วัดด้านจิตส านึกไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ เนื่องจากจิตใจเป็นเรื่องนามธรรม 
ควรเปลี่ยน/เพ่ิม เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจะมีความเหมาะสมมากกว่า 
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9.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี  สระแก้ว) 

 

วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แห่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-ก่อสร้างเส้นทางเพื่อ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ได้รับการ
พัฒนา/3 สายทาง 

145.3801 

2.โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจ้างเหมา
บริการ+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
+ก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนแปลง/ฟาร์ม/สถาน
ประกอบการท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
GAP/ร้อยละ 3 

36.0247 

3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
สุขภาพ 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า+ปรับปรุงทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและการบริการท่ี
เก่ียวข้องให้เป็นท่ีรู้จักและสร้าง
รายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มข้ึน 
/5 ราย 

42.5300 

4.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน ระดับเฝูาระวังท่ัวไป 
(หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)ท่ีเพิ่มข้ึน 
/30 หมู่บ้าน 

58.8435 

รวมท้ังสิ้น 282.7783 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออก 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

จันทบุรี  
(187.9691) 

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า  
การลงทุน 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-แรงงานได้รับการ
ฝึกอบรมได้เกณฑ์มาตรฐาน/500 คน 

5.1770 

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร -ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค+
ปรับปรุง 
/ซ่อมแซมทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของ
จังหวัดเพิ่มข้ึน/100.0000 ล้านบาท 

139.1956 

3.โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/30.0000 ล้านบาท 

26.7580 

4.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค+
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ระดับเฝูาระวังท่ัวไป (หมู่บ้าน/ 
ชุมชนสีขาว)ท่ีเพิ่มข้ึน 
/15 หมู่บ้าน 

11.9160 

5.โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-จ านวนผืนปุาท่ีเพิ่มข้ึน/
50,000 ไร่ 

4.9225 

ตราด  
(161.8796) 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร 
การค้า การท่องเท่ียวและบริการ 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า+ปรับปรุง
ทางและสะพาน+ปรับปรุง
ถนนลาดยาง+บูรณะทางหลวง 

-เชิงปริมาณ-จ านวนเส้นทางท่ีได้รับ
การพัฒนาเพื่อความปลอดภัย
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว การค้า
ชายแดน และรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ/2 เส้นทาง 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียว
ของจังหวัดภายในสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อยู่ท่ีไม่ต่ าว่า 22,700  
ล้านบาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2561 3,580 
ล้านบาท) 
/3,580.0000 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากภาค
เกษตรกรรมของจังหวัดภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ท่ีไม่ต่ า
กว่า 13,700 ล้านบาท (เพิ่มข้ึนจาก 
ปี 2561 1,260 ล้านบาท) 
/1,260.0000 ล้านบาท 

151.0000 

2.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนของ อปท. ที่มี
การเสริมสร้างสุขภาพ/41 แห่ง 

8.5263 

3.โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์ทะเลเพิ่มข้ึน/ 5 แห่ง 

2.3533 

นครนายก  
(164.2308) 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร+ครุภัณฑ์การเกษตร 
+ปรับปรุงแหล่งน้ า+ก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ า 

-เชิงปริมาณ-เกษตรกรมีรายได้จาก
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
/299 ล้านบาท 

52.9167 

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 

-สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ (งานบ้าน เกษตร ไฟฟูา
และวิทยุ วิทยาศาสตร์) 
+ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
+ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทาง 
และสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนประชาชนและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและ
บริการเพิ่มข้ึน/361 ล้านบาท 

65.4546 

3.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

-เชิงปริมาณ-อัตราประชาชนในการ
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 7 

35.8595 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออก 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

จังหวัดแบบบูรณาการ 

4.โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง -เชิงปริมาณ-จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน์จากเข่ือนปูองกันตลิ่งในการ
ปูองกันน้ าท่วม/3.115 ครัวเรือน 

10.0000 

ปราจีนบุรี  
(231.3019)  

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า  
การลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค+ค่าก่อสร้าง/
ปรับปรุง ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนสถาน
ประกอบการท่ีพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวในระดับท่ีสูงข้ึน/ 5 ราย 

76.9957 

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนแปลง/ฟาร์ม/สถาน
ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานGAP/15 ราย 

25.9964 

3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท า
การ+ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง ทาง
และสะพาน+ค่าก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
รายได้ภาคการท่องเท่ียว ร้อยละ 5.5 
ต่อปี /100.0000 ล้านบาท 

119.3098 

4.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ระดับเฝูาระวังท่ัวไป(หมู่บ้าน/ชุมชน 
สีขาว)เพิ่มข้ึน/15 หมู่บ้าน 

9.0000 

สระแก้ว 
(155.5953) 

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า  
การลงทุน 

-สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 
และก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-มูลค่าการค้าชายแดน
เพิ่มข้ึน/2,727.0000 ล้านบาท 

23.5548 

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า+
ขุดลอกแก้มลิง+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 

-เชิงปริมาณ-ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้แต่
ละปีเพิ่มข้ึน/300,000 ลูกบาศก์เมตร 

33.6695 

3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการท่องเท่ียว
ในจังหวัดสระแก้ว/334,000 ลูกบาศก์เมตร 
-เชิงปริมาณ-จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ได้รับการพัฒนา/2 แห่ง 

10.3028 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนครัวเรือนยากจน
ท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ก าหนด 
ลดลงต่อปี/25 ครัวเรือน 

85.6879 

5.โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ชุมชนเปูาหมายได้รับการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครัวเรือนในการจัดการขยะ/59 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-จ านวนโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/9 แห่ง 

2.3803 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
 
ข้อสังเกต PBO 

1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ล้วนมีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในเชิงปริมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของทิศทางการพัฒนาภาค ซึ่งคาดว่าภายในกรอบ
ระยะเวลาของเป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออก (ระยะ 5 ปี) จะสามารถเพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของคนและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  
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10.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
(หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู บงึกาฬ) 

 

วิสัยทัศน์ : เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเท่ียวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 
 

เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : หนองคาย เลย อดุรธานี หนองบัวล าภู บึงกาฬ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาดโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ปรับปรุงแหล่งน้ า -เชิงคุณภาพ-อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดเฉลี่ยเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 

39.5870 

2.โครงการการรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมรักษา
ปุา นโยบายด้านการเร่งขยายปุา
ชุมชนตลอดจนสร้างการรับรู้ 
ร่าง พรบ.ปุาชุมชน และระเบียบ 
อื่นท่ีเก่ียวข้อง/5,000 ราย 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนเครือข่ายท่ี
ด าเนินกิจกรรมด้านการปูองกัน
รักษาปุาผ่านการพัฒนาสมรรถนะ 
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 80 

4.8900 

3.โครงการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 

5.0000 

4.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  
ทางและสะพาน+ค่าก่อสร้างทาง

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

432.0500 
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จักรยาน +ก่อสร้างอาคารต้อนรับ
นักท่องเท่ียว+ก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

-เชิงคุณภาพ-จ านวนนักท่องเท่ียว
เดินทางมาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
รายได้จากการท่องเท่ียวของ
ผู้ประกอบการ/ร้อยละ 3 

รวมท้ังสิ้น 481.5270 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 - 2566 

หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

บึงกาฬ 
(200.5801) 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 

60.9032 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า+
ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละผลผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

77.2117 

3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 7 

14.5000 

4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

9.0000 

5.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน 

-ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  -เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีปุาและพื้นท่ี 
สีเขียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 0.5 

1.8360 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างเข่ือน
ปูองกันตลิ่ง 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละครัวเรือน
เข้มแข็ง/ร้อยละ 90 

37.1292 

เลย  
(220.3865) 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าวัสดุการเกษตร 
+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรได้รับพัฒนาปรับปรุง 
/6 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีท าการเกษตร
ของเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่
น้อยกว่า/4,700 ไร่ 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มของ 
GPP ภาคเกษตร/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้
เพิ่มข้ึน/ปี 
/ร้อยละ 10 

43.5467 

2.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+รับรองและ
พิธีการ+ค่าโฆษณาและเผยแพร่+
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง ทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเท่ียวได้รับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า/10 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-จ านวน
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 3 

86.5346 
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-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของรายได้จากการท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 3 

3.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าเบี้ย
เลี้ยง+ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง+
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และคนท้ังมวล ในพื้นท่ีได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง/ 4 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและได้รับบริการ
ภาครัฐ/ร้อยละ 60 

23.4490 

4.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน 

-ค่าก่อสร้างอื่น ๆ +ฟื้นฟูและ
พัฒนาวนอุทยานภูบ่อบิด 
+ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปุาไม้และ
ธรรมชาติในพื้นท่ีจังหวัดได้รับ
การพัฒนาและฟื้นฟู โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กร/1 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-มีจ านวนต้นกล้าไม้
เพื่อเพิ่มข้ึนท่ีปุาของจังหวัด 
/8,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติได้รับการปูองกันความ
เสียหาย/ 4 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของความชุ่มช้ืนและพื้นท่ีสีเขียว
ของจังหวัด/ร้อยละ 2 

62.2500 

5.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและพาหนะ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวนการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้นความ
มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
/10 คร้ัง 
-เชิงปริมาณ-ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตได้
ตามปกติสุข มีความมั่นคงและ
ปลอดภัย/987 หมู่บ้าน/ชุมชน 
เชิงคุณภาพ-หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ความเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
/ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีลดลงของ 
ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ต่อ
จ านวนผู้เสพท้ังหมด/ร้อยละ 8 

4.6059 

หนองคาย 
(209.3824) 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 15 

2.4418 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

-สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อ
วัสดุการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตร 
/ร้อยละ 4 

2.8682 

3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค+ปรับปรุง
ถนน ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 15 

194.6540 

4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

9.0000 



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

 ส านักงบประมาณของรัฐสภา                                                                                                                       หน้า 54 

จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

5.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวนคร้ังท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้านในระดับอ าเภอกับเมือง
ระดับจังหวัดกับแขวง และระดับ
หน่วยก าลังในพื้นท่ีแต่ละหน่วย
อย่างน้อยต่อปี/18 คร้ัง 

0.4184 

หนองบัวล าภู  
(203.7491) 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ 
+ค่าปรับปรุงถนน  
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด(GPP)ขยายตัว/ร้อยละ 4 
-เชิงปริมาณ-รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชากรเพิ่มข้ึนต่อไป 
/ร้อยละ 10 

148.8170 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

-สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อ
วัสดุการเกษตร+ค่าก่อสร้าง
อาคาร+ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์
เพิ่มข้ึน/30,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีชลประทาน
เพิ่มข้ึนต่อปี/ร้อยละ 3 

37.5642 

3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนต่อปี 
/ร้อยละ 10 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนต่อปี 
/ร้อยละ 10 

3.9700 

4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบ O-net ระดับม.ปลาย
เพิ่มข้ึนต่อปี/ร้อยละ 3 
-เชิงปริมาณ-จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีข้ึน
ไปเพิ่มข้ึน/1 ปี 
-เชิงปริมาณ-อัตราการเข้าเรียน
รวมระดับ ม.ปลาย และอาชีวะ
เพิ่มข้ึนต่อปี/ร้อยละ 0.25 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

10.4141 

5.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-สัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้
เพิ่มข้ึนต่อปี/ร้อยละ 1 

1.0088 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

-ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค -เชิงปริมาณ-อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน (ต่อแสนประชากร)ลดลง
ต่อปี/ร้อยละ 4 

1.9750 

อุดรธานี 
(301.2372) 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรงทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-แรงงานที่เข้ารับ
การฝึกอบรมและผ่านการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์พัฒนาฝีมือ
แรงงานมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
/176 ราย 
-เชิงปริมาณ-เส้นทางคมนาคม
ขนส่งในจังหวัดได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน/29สายทาง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน

216.0600 
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จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ของ GPP จังหวัดเฉลี่ย
ย้อนหลัง/ร้อยละ 3 
-เชิงปริมาณ-มูลค่าทางการค้า 
สินค้าผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
/5 ล้านบาท 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่า
ปรับปรุงแหล่งน้ า+เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-เครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรและศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานีได้รับสนับสนุน
องค์ความรู้/200 ศูนย์ 
-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าได้รับการ
ปรับปรุงเพื่ออ านวยประโยชน์ใน
การอุปโภคบริโภคและพื้นท่ี
การเกษตร/4 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีการเกษตร
ได้รับประโยชน์/1,500 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจ/475 ราย 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ เครือข่ายเกษตร
ชุมชน ผ่านการอบรมและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้/ร้อยละ 90 

57.1661 

3.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับชมสื่อเชิงสร้างสรรค์
อุดรธานี เมืองน่าอยู่ และเข้าใจ
พื้นท่ีของตัวจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/5,000 ราย 
-เชิงปริมาณ-ประชาชน 
ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะทางด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
/430 ราย 

1.4132 

4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ผู้สงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรม ได้รับความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในการต่อยอดอาชีพ
เพิ่มมากข้ึน/80 ราย 
-เชิงปริมาณ-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านการ
สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายการ
บังคับคดีและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และการเสริมสร้าง
เครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับ
ต าบล/1,275 ราย 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จ

14.0761 
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จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ของการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 
-เชิงคุณภาพ-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 600 ราย  
ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังเข้า
รับการอบรมการเสริมสร้าง
ทักษะท่ีพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน
ในวันเรียน/ร้อยละ 86 

5.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปุาได้รับการ
ดูแลปัญหาไฟปุาให้บรรเทาลง
จากการเพิ่มแนวกันไฟ 
/100 กิโลเมตร 
-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปุาไม้เพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่า/1,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-ประชาชนเครือข่าย
องค์กรชุมชนในพื้นท่ี 20 อ าเภอ
ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ปุาไม้ ปุาชุมชน และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นท่ี/1,000 ราย 

5.3758 

6.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

-สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าวัสดุส านักงาน 

-เชิงปริมาณ-เครือข่าย
คณะท างานศูนย์ด ารงธรรม
ประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงการสร้างความ
ปรองดองตามแนวทางประชารัฐ
ต่อความมั่นคงประเทศ 
/1,250 ราย 
-เชิงปริมาณ-เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเป็นภาคีเครือข่าย
เฝูาระวัง มีความรู้และตระหนักรู้
ถึงปัญหายาเสพติดเพื่อลดและ
ปูองกันผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด
รายใหม่//1,250 ราย 
-เชิงปริมาณ-เครือข่ายเฝูาระวัง 
ดูแล แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระท าผิดใน
ชุมชน มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงการเฝูาระวังดูแล  
แก้ไขผู้กระท าผิดและกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชน/500 ราย 
-เชิงคุณภาพ-เด็กและเยาวชนมี
ประวัติการกระท าผิดซ้ าไม่เกิน/
ร้อยละ 10 

7.1460 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) 
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ข้อสังเกต PBO 

  1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 แนวทางและ
โครงการที่ด าเนินกิจกรรมในภาคมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด มีโครงการที่เป็นแนวทาง
เดียวกันชัดเจนทั้งรูปแบบการด าเนินกิจกรรมและการวัดผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/
เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้ง มีผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 คือ 73.98% (อยู่ในอันดับ ที่ 3 ณ  
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) ซึ่งสะท้อนถึงการท างานอย่างเป็นทีมมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี 
ดังนั้น ทิศทางการท างานและเป้าหมายการพัฒนาภาคจึงเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นตามล าดับ 
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11.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) 

 

วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ  
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 

+ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 
+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 

-เชิงคุณภาพ- จ านวนนักท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดสนุกเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ- จ านวนรายได้จากการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสนุกเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

174.0293 

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ค่าปรับปรุงทางและสะพาน -เชิงปริมาณ- จ านวนถนนได้รับการ
ปรับปรุง/ 1 สายทาง 

50.0000 

3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร+ครุภัณฑ์การเกษตร 
+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า+สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา 
/ 2 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ/12,500 ราย 
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิม/ร้อยละ 5 

81.5107 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จของการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

4.0000 

5.โครงการการบริการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

-เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง/
ร้อยละ 5 

2.9969 

รวมท้ังสิ้น 312.5369 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 - 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

นครพนม  
(302.7887) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน 

-สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
+บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 

-เชิงปริมาณ-มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
/100 ราย 
-เชิงปริมาณ-ถนนรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนมได้รับการพัฒนา 
/2 แห่ง 

24.4790 

2.โครงการการบริการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-เครือข่ายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
/12 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-ประชาชนร่วม
อบรมการส่งเสริมปุา
เศรษฐกิจครอบครัว  
ไม่น้อยกว่า/100 ราย 

1.0586 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าบ ารุงรักษาทางและ 
สะพาน+ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
+ก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดิน-ว่ิง 
+ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ถ.เฉลิมพระเกียรติ 
 

-เชิงปริมาณ-แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
/11 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 6 
-เชิงคุณภาพ-รายได้เพิ่มข้ึน
จากการท่องเท่ียว/ร้อยละ 7 

105.8923 

4.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว+ครุภัณฑ์การเกษตร+ค่า
ก่อสร้างแหล่งน้ า+ก่อสร้างแก้มลิง+
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ า+
ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

-เชิงปริมาณ-พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมและภัย
แล้วจังหวัดนครพนม 
/130 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต
พืชเศรษฐกิจและสินค้า
เกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า/1,000 ราย 

137.5866 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพและชมรมองค์กร 
ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการ
พัฒนา/ 14 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-โครงสร้าง
พื้นฐานและถนนในชนบท
ห่างไกลได้รับการปรับปรุง 
ให้ดีข้ึน/2 แห่ง 

32.7722 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของการ
พัฒนาอาสาภาคประชาชนใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนผ่าน
การอบรม/ร้อยละ 80 

1.0000 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

มุกดาหาร  
(185.4435) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-อัตราขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP)ภาคการค้าส่งปลีก
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

7.0987 

2.โครงการการบริการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงคุณภาพ-เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และปูองกันภัย
ธรรมชาติ/ร้อยละ 0.2 

3.3753 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทางและ
สะพาน+ปรับปรุงถนนเฉลิมพระ
เกียรติ+ปรับปรุงลานกิจกรรมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 3 

69.9791 

4.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค+ก่อสร้างและพัฒนา
แหล่งน้ า+ก่อสร้างและปรับปรุงทาง
และสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวม/ร้อยละ 5 

54.7697 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์การแพทย์+
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-สัดส่วนคนจน
ลดลง/ร้อยละ 5 

46.5452 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 
 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการลดลง
ของจ านวนคดีความ/ความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน/ร้อยละ 3 

3.6755 

สกลนคร 
(267.1261) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าบ ารุงรักษาทางและ
สะพาน+ค่าบ ารุงรักษาทางสาย 
 สน.3007/สน.2052/สน.4019/
สน.3057/สน.2031 
 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
ผู้ประกอบการ SMEs  
ท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียว 3 ธรรมได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 

72.9958 

2.โครงการการบริการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
และอื่น ๆ  

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
พื้นท่ีปุาไม้ของจังหวัด
สกลนครเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
พื้นท่ีถูกบุกรุกได้รับการทวง
คืนเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปี 
ท่ีผ่านมา/ร้อยละ 15 

12.2962 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  
+ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวหนองหารฯ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
ผู้ประกอบการ SMEs ท่ี
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียว 3 ธรรม ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 

78.4215 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

4.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร+
ครุภัณฑ์การแพทย์+ค่าก่อสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน สินค้า
การเกษตรปลอดภัย/500 แปลง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจง
หวัดสกลนคร (GPP) ภาค
เกษตรเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มา/ร้อยละ 3 

89.9536 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าก่อสร้างอื่น ๆ +ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
ความจ าเป็นพื้นฐาน 
/ร้อยละ 90 

13.4590 

  
ข้อสังเกต PBO 

  1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 เป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีแนวทางและโครงการที่ด าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด มีการวัดผล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐาน คือ ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานทั้งทางด้านน้ าและดิน ระบบสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตทั้งการด ารงชีพและ
ระบบสาธารณสุข เป็นต้น  
 2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (นครพนม : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.130-131) 
ในรายการงบลงทุน มีค่าก่อสร้างอัฒจันทร์ลานเดินวิ่งและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางจักรยาน งบประมาณ
กว่า 21 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วย่อมมีค่าบ ารุงรักษาและค่าอ่ืน ๆ ตามมาซึ่งอาจเป็นภาระงบประมาณในอนาคต 
และควรน าเสนอรูปแบบแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ต่อยอดกิจกรรมในระยะยาว
เพ่ือแสดงถึงครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ซึ่งจะท าให้เห็นถึงความสอดคล้องของ
ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (area) ด้วย  



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

 ส านักงบประมาณของรัฐสภา                                                                                                                       หน้า 62 

12.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
(ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) 

 

วิสัยทัศน์ : นวัตกรรม เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส ์
และระบบราง 

 
 

เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้างทาง
และสะพาน+ขยายช่องจราจร 

-เชิงปริมาณ-อัตราการขยายตัว
มูลค่าการค้า/ร้อยละ 1 
-เชิงปริมาณ-อัตราการขยายตัวการ
ลงทุน/ร้อยละ 2 

249.1569 

2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลผลิตภาคเกษตร 
/ร้อยละ 0.5 

73.2376 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 

8.1820 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด/ร้อยละ 95 

5.0000 

รวมท้ังสิ้น 335.5765 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

กาฬสินธุ์ 
(283.7727) 

1.โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
/ร้อยละ 7 

34.1901 

2.โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเท่ียว
และบริการ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 23 

230.0835 

3.โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 
/ร้อยละ 90 
-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีเปูาหมาย
ปัญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนลดลง 
/ร้อยละ 80 

12.3990 

4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีสีเขียวใน
จังหวัดเพิ่มข้ึน/5,000 ไร่ 

2.6235 

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม 
การค้าและการลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP 
/ร้อยละ 23 

3.7000 

6.โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยและ 
สังคมมีความสงบสุข 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-มีสถิติผู้ขอรับ
การช่วยเหลือ และบริการท่ี
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมถึงศูนย์
ยุติธรรม/ร้อยละ 20 

0.7766 

ขอนแก่น  
(317.3472) 

1.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัดสุดการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลผลิต
มวลรวมภาคการเกษตร
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-อาหารเกษตร
ปลอดภัยได้รับการรับรอง
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

13.8347 

2.โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเท่ียว
และบริการ 
 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง
ทางและสะพาน 
 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 6 

277.5959 
 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

-เชิงปริมาณ-ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพของ
กลุ่มเปูาหมายท่ีก าหนด 
/ร้อยละ 95 

11.8332 

4.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและ 
การลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม 
 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP 
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 27 

13.4334 

5.โครงการรักษาความมั่งคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม 
 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ด้านกฎหมาย
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 80 

0.6500 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

มหาสารคาม  
(247.4805) 

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัดสุการเกษตร 

-เชิงคุณภาพ-ผลผลิต
การเกษตรเปูาหมายได้รับ
การตรวจรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัย/ร้อยละ 95 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกร ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต  
การแปรรูป และการตลาด 
/500 ราย 

15.2354 

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
 
 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ 
 
 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 

6.3438 
 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางและ
สะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมได้รับรอง
มาตรฐาน เพิ่มข้ึน  
(ต่อปี)/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
โครงการเปูาหมายโครงสร้าง
พื้นฐานได้รับการพัฒนา 
ให้ดีข้ึน/ร้อยละ 95 

209.4718 

4.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 
 

-เชิงคุณภาพ-หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 

15.5855 

5.โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-กลุ่มเปูาหมาย 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสมานฉันท์
ในพื้นที่/ร้อยละ 80 

0.8440 

ร้อยเอ็ด 
(265.0798) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  (ไม่มีรายละเอียด) -เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่
ปลูกต้นไม้ของจังหวัด
เพิ่มข้ึน/2,000 ไร่ 

3.0915 

2.โครงการปูองกัน รักษา และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคง 

-ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-เด็กและเยาวชน 
อายุระหว่าง 6 -24 ปี ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ปลอด 
ยาเสพติด/250 ราย 

1.1290 

3.โครงการพัฒนาด้านท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการ
ได้รับการพัฒนาทักษะและ
เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน/70 ราย 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด 
/ร้อยละ 5 

27.6128 

4.โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างความ
เสมอภาคทางสังคม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-เด็กและเยาวชน
ได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
/40 แห่ง 

19.7427 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

-เชิงปริมาณ-แรงงานได้รับ
การพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม 
/500 ราย 

5.โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้าน
การเกษตร 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม 
+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์/12,750 ราย 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มมูลค่า/555 ราย 
-เชิงปริมาณ-องค์กร
เกษตรกรได้รับความรู้และ
สร้างเครือข่ายทางการตลาด
มากข้ึน/200 ราย 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
/1,750 ราย 
-เชิงปริมาณ-เกษตรกร 
สามารถสร้างมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
/170 ราย 

18.0358 

6.โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

-ค่าก่อสร้างติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สว่าง+งานก่อสร้างจุด Check Point 
ส าหรับตรวจวัดน้ าหนักรถบรรทุก 

-เชิงปริมาณ-ระบบการ
คมนาคมขนส่งและระบบ 
โลจิสติกส์มีมาตรฐาน 
/7 สายทาง 

195.4680 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) 

 
ข้อสังเกต PBO 

  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โครงการของ
กลุ่มจังหวัดที่น าเสนอมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยค านึงถึงทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานก่อน ได้แก่ ปัญหา
ปัจจัยพื้นฐานทั้งทางด้านน้ าและดิน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก เป็นต้น 
ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมได้ จะต้องด าเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
การพัฒนาและมีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และประสานความร่วมมือกับประชาชน
ในพ้ืนที่ด้วย  
 2. โครงการที่มีงบลงทุน มากกว่า 100 ล้านบาท ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เป็นการใช้งบประมาณในลักษณะการจ้างเหมาบริการ ก่อสร้างทาง/สะพาน และขยายถนน ติดตั้งไฟฟ้าสว่างได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.179-
180)2.โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ (กาฬสินธุ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.
192-193) 3.โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ขอนแก่น : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 
13(2) น.209-210)  4.โครงการพัฒนาส่งเสริมเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน (มหาสารคาม : เอกสาร 
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ข้อสังเกต PBO (ต่อ) 

 
งบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.225-226) 5.โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
(ร้อยเอ็ด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.247-248) โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะการด าเนินงานที่มีแนวทาง
ไปในทางเดียวกัน มุ่งตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาภาคทั้ง
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ถือเป็นพัฒนาการที่ดี สะท้อนถึงการประสานงานท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่น่าชื่นชม คือ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (กาฬสินธุ์ : 
เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.194-195) เป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ชาวกาฬสินธุ์ทุกกลุ่มวัย งบประมาณ 2.3990 ล้านบาท มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ แม้กิจกรรมนี้จะได้รับงบประมาณไม่มากนัก แต่สะท้อน
ถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการวัดผลเชิงคุณภาพอย่างแท้จริง   
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13.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
(สุรินทร์ นครราชสีมา บุรรีัมย ์ชยัภูมิ) 

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางของเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสขุ 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชยัภูม ิระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ป ี(2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า+
ระบบส่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาค
เกษตรไม่น้อยกว่า/ร้อยละ3 
/2, 815.8000 ล้านบาท 

178.9633 

2.โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทางและ
สะพาน+ก่อสร้างถนนลาดยาง 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์มีมูลค่า
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน
(เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง) ไม่น้อยกว่า/ร้อย
ละ 3,191.3320 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

254.3791 

3.โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-พัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กปฐมวัย เพิ่มข้ึน(เทียบกับก่อนได้รับ
การพัฒนา)/ร้อยละ 20 ,120 ราย 
-เชิงปริมาณ-จ านวนอาสาสมัครดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างยั่งยืน/
480 ราย 

8.7008 

รวมท้ังสิ้น 442.0432 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ชัยภูมิ 
(249.9168) 

1.โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า -เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่
ปุาไม้เพิ่มข้ึน/10,000 ไร่ 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนถูกน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 
/ร้อยละ 20 

23.0000 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม-ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน+ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 5, 
1.8133 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จาก 
การท่องเท่ียว/ร้อยละ 
5,1,040.42 

35.0000 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่
ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบชลประทาน
เพิ่มข้ึน/10,000 ไร่ 

169.1348 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
จ านวนปัญหาทางสังคม
ของประชาชนลดลง 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  
น้อยกว่า /ร้อยละ 88 

20.1396 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมี
กิจกรรมเสริมสร้างความ 
ปรองดอง/300 ชุมชน 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
ลดลงของจ านวนผู้ค้าและ
ผู้เสพยาเสพติด 
/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
การเกิดคดีอาชญากรรม
ในพื้นที่ลดน้อยลง 
/ร้อยละ 10 

2.6424 

นครราชสีมา  
(406.8624) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ 
+ค่าก่อสร้างเละปรับปรุง แหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าใน
พื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับการพัฒนา/14 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-อุทยานธรณี
โคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ยูเนสโกได้รับการพัฒนา 

186.5583 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

/1 เมือง 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว/ร้อยละ 
0.5,108.7385 ล้านบาท 

140.4821 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+วัสดุเวชภัณฑ์ 

-เชิงปริมาณ-รายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่า/ร้อยละ 0.01, 
3.9898 ล้านบาท 

4.2500 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทางและ
สะพาน+-ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม+วัสดุ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละคน
ยากจนลดลง/ร้อยละ 
65,000 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
/ร้อยละ 88 

73.5720 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-พื้นท่ีเพื่อ
เสริมความมั่นคงเร่งด่วน
ล าดับแรกได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า/17 ต าบล,27 
หมู่บ้าน 

2.0000 

บุรีรัมย์  
(346.6559) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ร้อยละของ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ/
3,928.84 ตันต่อวัน 

1.2670 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว/ร้อยละ6, 
2,794.23 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 4, 
1.7263 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของมูลค่าการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP 
/ร้อยละ 10, 
2,038.52 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถ่ินได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.)/ร้อยละ 80 

103.0591 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร+
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์+ก่อสร้าง
พัฒนาแหล่งน้ า+ก่อสร้าง ปรับปรุง

-เชิงปริมาณ-จ านวนแหล่ง
น้ าของจังหวัดมีปริมาณ
และคุณภาพเพียงพอ
ส าหรับการใช้ประโยชน์ 

218.1961 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ทางและสะพาน / 27 แห่ง 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละของ
ประชากรได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ตามช่วงวัย/ร้อยละ 6 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จทางการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

20.5687 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดได้รับการบ าบัด
ฟื้นฟูและได้รับการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
/ร้อยละ 90 

3.5650 

สุรินทร์ 
(301.0111) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ าและก่อสร้างอื่น ๆ 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่
ปุาไม้เพิ่มข้ึน/10,000 ไร่ 

18.3008 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 6,1.5057 ล้านคน 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว/ร้อยละ 8 

19.6550 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
การเกษตร+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
(สถานีสูบน้ า,ขุดลอกแก้มลิง) 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่
เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
/38,400 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
/5 ผลิตภัณฑ์ 

140.8272 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม - สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ต าบล
ต้นแบบจัดการตนเองมี
จ านวนเพิ่มข้ึน/34 ต าบล 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
/ร้อยละ 88 

19.6000 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน -ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวการค้าชายแดน
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 1 

99.2000 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวน
หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด
เพิ่มข้ึน/30 หมู่บ้าน 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
เกิดอาชญากรรมลดลง 
/ร้อยละ 70 

3.4281 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) 
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ข้อสังเกต PBO 
  1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการที่มี
งบลงทุน มากกว่า 100 ล้านบาท เป็นการใช้งบประมาณในลักษณะการจ้างเหมาบริการ เพ่ือก่อสร้างแหล่งน้ า  
สถานีสูบน้ า ขุดลอกแก้มลิง ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทาง/สะพาน ได้แก่ 1.โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.255-258) 2.โครงการ
พัฒนาด้านเกษตร (ชัยภูมิ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.269-270) 3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นครราชสีมา: เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.280-283) 4.โครงการพัฒนาด้าน
เกษตร (บุรีรัมย์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.301-303) 5.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (สุรินทร์ :เอกสาร
งบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.316-319) ซึ่งโครงการดังกล่าว ล้วนมีเป้าหมายและแนวทางที่สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาภาค โดยมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานด้านการเกษตร โยมีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคทั้งตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดคุณภาพอย่างชัดเจน ถือเป็นพัฒนาการที่ดี สะท้อนถึงการประสานงานท างานเป็นทีม
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและ
สอดคล้องลักษณะของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่น่าชื่นชม สะท้อนถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน มีการวัดผล
เชิงคุณภาพอย่างแท้จริง คือ โครงการพัฒนาด้านสังคม (ชัยภูมิ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.271-273) 
เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง งบประมาณ 7.0922 ล้านบาท มีวิธีการ
ด าเนินกิจกรรมด้วยการสัมมนาและฝึกอบรม รวมทั้งการจัดซื้อหนังสือ วารสารและต ารา และมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมขึ้น แม้กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับงบประมาณไม่มากนัก 
แตเ่ชื่อมั่นว่ากระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดีจะสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอน 
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14.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
(อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี) 

 

วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดน 
ได้มาตรฐานสากล 

 
 

เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการการค้าการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทาง
และสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าการค้าชายแดน
ต่อปีเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 

96.8000 

2.โครงการการท่องเท่ียว -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทาง
และสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและบริการต่อปีเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

83.6990 

3.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม -ค่าเหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม+
จัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 

-เชิงคุณภาพ-ประชาชนผู้เข้าร่วม
ภายใต้โครงการทรัพยากรมนุษย์ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไม่น้อยกว่า /ร้อยละ 80 

26.6561 

4.โครงการการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ -จัดซื้อครุภัณฑ์ส านกงานและค่าที่ดิน
ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพร 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร
ต่อปีเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 

160.6587 

รวมท้ังสิ้น 367.8138 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ยโสธร 
(248.3976) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อแหล่งน้ า 
สถานีสูบน้ า ระบบสูบน้ าและกระจาย
น้ า ขุดลอกหนอง ขุดลอกสระ 
ปรับปรุงฝาย และค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปุา อายุ  
2-6 ปีได้รับการบ ารุงรักษา 
/1,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าและ
ระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคได้รับการ
พัฒนา/10 แห่ง 

92.3065 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างทาง
และสะพานและก่อสร้างอื่น ๆ  
(ไม่มีรายละเอียดสถานท่ี) 

-เชิงปริมาณ-เส้นทาง
คมนาคมเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา 
/10 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการ 
OTOP ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ 
/50 ราย 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวในจังหวัด 
/15 ล้านบาท 

108.4625 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปลูกข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า/5,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ได้รับการ
ยกระดับสู่มาตรฐาน 
/4 ผลิตภัณฑ์ 
 

25.8910 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ครัวเรือน
ยากจนท่ีมีรายได้ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี 
/ร้อยละ 95 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละเฉลี่ยท่ี
เพิ่มข้ึนของค่าเฉลี่ย O-Net 
ม.3/ร้อยละ 3.5 

17.9516 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่ารับรองและพิธีการ 

-เชิงคุณภาพ-จ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพ
ติด(สีขาว) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส านักงาน ป.ป.ส ก าหนด 
/ร้อยละ 2 

3.7860 

ศรีสะเกษ  
(308.3077) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 
เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่ 
ปุาไม้ตามกฎหมายได้ตาม
กฎหมายได้รับการคุ้มครอง 
ดูแลให้คงความสมบูรณ์ 
/1.36 ล้านไร่ 

9.8721 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าสิ่งก่อสร้าง
(ไม่ระบุ)+ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะ 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียว/2,200 ล้านบาท 

145.2010 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ-ผลผลิตข้าว 
หอมมะลิเฉลี่ย/465 กก.ต่อไร่ 

7.5798 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

4.โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง+ก่อสร้าง
สะพาน+ปรับปรุงทางหลวง 

เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP/2,580 ล้านบาท 

92.1768 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ 

เชิงปริมาณ-ร้อยละทีเพิ่มข้ึน 
ของผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา/ร้อยละ 45 

49.8080 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

เชิงปริมาณ-สัดส่วนคดียา
เสพติด/แสนประชากร 
/ร้อยละ 85 

3.6700 

อ านาจเจริญ 
(218.7825) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค+ก่อสร้างพัฒนา 
แหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าและ
ระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคได้รับการ
พัฒนา/10 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของการ
ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน
จากปีฐาน (ปี 2560) 
/ร้อยละ1.5 

61.7665 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการ 
OTOP ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ 
/30 ผลิตภัณฑ์ 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
/10 ล้านบาท 

4.0310 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
+ครุภัณฑ์โรงงาน 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีปลูกข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า/2,100 ไร่ 

27.1118 

4.โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ครัวเรือน
ยากจนท่ีพัฒนาได้มีรายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 
บาท/คน/ปี/ร้อยละ 90 

12.3655 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมทางและ
สะพาน+ค่าบ ารุงรักษาทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ-เส้นทาง
คมนาคมขนส่งเพื่อการค้า
ชายแดน การลงทุนและการ
ท่องเท่ียวได้รับการปรับปรุง
และได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
/ 5 สายทาง 

113.2500 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จ านวน
เครือข่ายในการดูแลเฝูาระวัง
และปูองกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมเบื้องต้นใน
พื้นท่ี/500 ราย 
-เชิงคุณภาพ-ผู้ผ่านการอบรม
ด้านกฎหมายด้านการบังคับ
คดีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่า/ร้อยละ 80 
 

0.2577 
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จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

อุบลราชธานี 
(274.0562) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สัมมนาและฝึกอบรม+ค่ารับรองและ
พิธีการ+ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของชุมชนรอบแนวเขตรักษา
พันธ์สัตว์ปุาที่มีความเข้าใจ
รับรู้การเฝูาระวังอันตราย
จากช้างปุาท่ีจะกระทบกับ
คุณภาพชีวิต/ร้อยละ 65 

1.6736 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่ารับรองและพิธีการ 
+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทาง 
+ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  
(ไม่ระบุรายละเอียด) 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของรายได้จากการท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 5 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของจ านวนนักท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 4 

97.5719 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร - ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่ารับรองและพิธีการ 
+ค่าขุดลอกคลองพร้อมอาคาร
ประกอบ 6 รายการ 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี 
/ร้อยละ 3 

85.4812 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม - ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-ร้อยละของ
ผู้ปุวยโรคพยาธิใบไม้ในตับ
รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 
(ของผู้ปุวยท่ีมาตรวจ
รักษาพยาบาลท้ังจังหวัด 
/ร้อยละ 5 

19.0660 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และ 
การลงทุน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าการลงทุน
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 0.5 
-เชิงปริมาณ-มูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 0.8 

68.0940 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ - ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่ารับรองและพิธีการ 

-เชิงปริมาณ-สถิติ
อาชญากรรมลดลง 
/ร้อยละ 25 

2.1695 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) 
ข้อสังเกต PBO 

  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้ความส าคัญ 
กับการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องชื่นชมในวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นกลยุทธ์ 
การปรับตัวและหาจุดยืน (positioning) การตลาดสากลได้อย่างดี เนื่องจากติดต่อเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าใน
ปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ชายแดนเท่านั้นแต่มีการเชื่อมการค้าระหว่างประเทศสากลด้วย ตัวอย่างเช่น 1.โครงการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.337 -339) 2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร 
(ยโสธร : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.349-351) 3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (อ านาจเจริญ : เอกสารงบประมาณ 
เล่มที่ 13(2) น.381-382) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถต่อยอดและเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคได้เป็นอย่างดี 
 2.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยโสธร : เอกสารงบประมาณ 
เล่มที่ 13(2) น.345 - 346) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน มีความสอดคล้องทั้งจ านวนไร่และการก่อสร้างแหล่งน้ า 
โดยเน้นกิจกรรมการบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (area) 



เอกสารส าหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลุม่จังหวัด 
 

 ส านักงบประมาณของรัฐสภา                                                                                                                       หน้า 76 

15.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
(เชียงใหม ่แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 
 

เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ป ี(2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูหมายปี 2563** งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเน้นความโดดเด่น
และเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าบ ารุงรักษา
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีได้รับการพัฒนา/3 แห่ง 

69.7745 

2.โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุน การค้าชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ 
 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+จัดซื้อครุภัณฑ์ 
(เคร่ืองก าจัดแมลงและไข่แมลงด้วย
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RF) 
จ านวน 10 เคร่ือง) 
 
 
 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าการค้าของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงปริมาณ-ผู้ประกอบการเซรามิก
และหัตถกรรมในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ได้รับการพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด 
ไม่น้อยกว่า/500 ราย 
-เชิงคุณภาพ-ผลิตภัณฑ์เซรามกและ
หัตถกรรมในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 
1 มีมูลค่าเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 20 
-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์ข้าวของ
เกษตรในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 1 
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า 
/25 ผลิตภัณฑ์ 

72.3104 

3.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ท่ีมุ่งเน้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-กลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

21.9776 
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ถ่ัวเหลือง/20 ชุมชน 
-เชิงปริมาณ-รายได้จากการปลูก 
สตรอว์เบอร์ร่ีในโรงเอน 
/1,500,000 บาทต่อโรงเรือนต่อปี 
-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
พรีเมี่ยมจากนมโคคุณภาพสูง
ล้านนาพร้อมบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
/10 ผลิตภัณฑ์ 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าเพิ่มจากผลผลิต
ล าไยไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 20 

 

4.โครงการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (wellness) แบบองค์รวมมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวนธุรกิจสถาน
บริการประเภท Wellness ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพิ่มข้ึน/650 แห่ง 

5.1781 

5.โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอื่น 5 รายการ (ไม่
มีรายละเอียด) 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่ปุาต้นน้ า
ได้รับการฟื้นฟู/10,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-จ านวนวันท่ีมีค่า
คุณภาพอากาศ (PM10)เกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานลดลง/13 วัน 

5.0000 

6.การบริหารจัดการ -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ/ร้อยละ 88 

 

รวมท้ังสิ้น 205.3987 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 

หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

เชียงใหม่  
(234.9336) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) 
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2.8 
-เชิงคุณภาพ-รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 4.94 

5.1535 

2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) 
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2.8 
-เชิงคุณภาพ-รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 4.94 

2.6511 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงเส้นทาง ทาง
เท้าและขอบคันหิน+ติดตั้งเสาไฟฟูา
ประดับงานประติมากรรม+ติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างทางหลวง 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
/118,000 ล้านบาท 

109.0513 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความ
ยากจน/ร้อยละ 5.24 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

18.1145 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

แบบบูรณาการ/ร้อยละ 88 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 6 รายการ 
(ไม่มีรายละเอียด) ปรุงปรุงคลอง+
ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริม 
แม่น้ าปิง 

-เชิงปริมาณ-จ านวนวันท่ีมี
คุณภาพอากาศ (PM10) เกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลง 
/13 วัน 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีปุาไม้ใน
จังหวัด/ร้อยละ 1.21 

53.8606 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ปรับปรุงถนน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนหมู่บ้านท่ี
มีปัญหายาเสพติดลดลง 
/452 หมู่บ้าน 

45.1690 

แม่ฮ่องสอน  
(225.7018) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าปรับปรุงเส้นทาง เขตรักษาพันธ์
สัตว์ปุา 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของมูลค่าการค้าชายแดน/
ร้อยละ 0.5 

30.0000 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 
ทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของรายได้จากการท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของนักท่องเท่ียวและ 
ผู้มาเยือน/ร้อยละ 5 

77.4278 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อรถพยาบาล  
(รถตู้)+ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
+ค่าก่อสร้างและปรับปรุง  
ทางและสะพาน+ 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีลดลง
ของจ านวนครัวเรือนท่ีตก
เกณฑ์ จปฐ./ร้อยละ 60 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 
-เชิงคุณภาพ-อัตราการเรียน
ต่อของนักเรียนแต่ละระดับ
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนท่ีเพิ่มข้ึน
ของชุมชน/หมู่บ้าน
สถานศึกษา ท่ีได้รับการขยาย
ผลการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและโครงการ 
หลวง 

66.7503 

4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ท่ีพักและพาหนะ+ค่าก่อสร้างเข่ือน
ปูองกันตลิ่งและค่าก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีปุาถูกบุกรุก
และพื้นท่ีปุาท่ีได้รับการฟื้นฟู
เพิ่มมากข้ึน/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนจุดความ
ร้อน (Hotspot) ลดลง 
/ร้อยละ 10 
-เชิงปริมาณ-ตลิ่งล าน้ าได้รับ
ผลเสียหายลดลง/1 แห่ง 

42.4598 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
/ร้อยละ 10 

9.0639 

ล าปาง  
(198.8172) 

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละการ
เพิ่มข้ึนของมูลค่าการจ าหน่าย

13.6106 
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ผลิตภัณฑ์เซรามิกและ 
หัตถอุตสาหกรรม/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวนผู้
ประกอบธุรกิจ SMEs ท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) เพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 80 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
+ครุภัณฑ์ทางการเกษตร 
+ค่าก่อสร้าง 2 รายการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละอัตรา
เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตรของจังหวัด 
/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
แปลง/ฟาร์ม พืช อาหาร  
ปศุสัตว์ ท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
GMP/GAP/Safety/Level 
/เกษตรอินทรีย์/ร้อยละ 5 

16.3435 

3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุง
ทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละรายได้
จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 

27.3430 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละจ านวน
ประชาชนท่ีได้รับบริการข้ัน
พื้นฐานจากภาครัฐ 
/ร้อยละ 60 
-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จการ
บริหารจัดการตามแผนพัฒนา
จังหวัดไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

19.7407 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง+
ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ า+ค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ า 

-เชิงปริมาณ-
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู/1,000 ไร่ 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความ
สูญเสียในชีวิตประจ าวันและ
ทรัพย์สินของผู้ประสบ 
สาธารณภัยลดลง/ร้อยละ 20 

114.7379 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง 
/ร้อยละ 70 

7.0415 

ล าพูน 
(155.7251) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดเพิ่มข้ึน 
/5 ผลิตภัณฑ์ 
-เชิงปริมาณ-ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มข้ึน 
/50 ราย 
-เชิงปริมาณ-ส่งเสริม

2.8021 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

สนับสนุนและผลักดันการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม ขนส่งและ 
Logistics รองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม การค้าและ
การลงทุน/1 แผนงาน 
-เชิงคุณภาพ-มูลค่าการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด 
และ OTOP เพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 10 

2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร 
 
 
 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 
 
 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าสินค้า
เกษตรเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-สินค้าเกษตร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 20 
-เชิงคุณภาพ-สินค้าเกษตร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-เตรียมการเข้าสู่
เกษตรอินทรีย์ (PGS) 
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

1.7213 
 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้างทาง
และสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-นักท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ของนักท่องเท่ียวในพื้นที่
เพิ่มข้ึน//ร้อยละ 2 

42.1392 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าปรับปรุง
ทางและสะพาน+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

-เชิงปริมาณ-หมู่บ้าน/ชุมชนท่ี
ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งต้นแบบเพิ่มข้ึน 
/8 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของคดี
ยาเสพติดลดลง/ร้อยละ 1 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 

59.2858 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า+
ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่ปุา
ไม้ท่ีได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูเพิ่มข้ึน/100 ไร่ 

49.7767 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 1 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

 -เชิงคุณภาพ-ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) 

 
ข้อสังเกต PBO 

 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณที่ขอจัดสรรส่วนใหญ่ 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น 1.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และบริการ (เชียงใหม่ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.437-438) 2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และบริการ (แม่ฮ่องสอน : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น..451-452) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนาแผนภาคเหนือ เนื่องจากภาคเหนือมีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น อีกทั้ง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุง ทางและสะพาน ปรับปรุงผิวจราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
เป็นต้น จะเป็นส่วนช่วยให้การเชื่อมโยงการคมนาคมเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการเป็นไปอย่างสะดวก  
โดยมตีัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาภาคเหนือและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ในขณะที่จังหวัดล าปาง ให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
(ล าปาง : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น. 476-477) โดยขอจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในโครงการที่เสนอ
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งพ้ืนที่
ภาคเหนือยังคงประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ป่าต้นน้ า 
และปัญหาหมอกควัน เป็นต้น ถือเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งเป็นการ
แก้ไขปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (area) เช่นกัน 

2.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (แม่ฮ่องสอน : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 
13(2) น.449-450) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 แต่ลักษณะ
ของการด าเนินกิจกรรมเป็นการปรับปรุงถนนเส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ดอยเวียงหล้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้ทบทวนโครงการว่าการด าเนินการในพื้นที่ จะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พ้ืนที่/หน่วยงานของพ้ืนที่ก่อนหรือยัง และการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามีแผนการ
ด าเนินกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างไร 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม (แม่ฮ่องสอน : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) หน้า 455-457) มีรายละเอียด 
ในงบลงทุน เป็นรายการจัดซื้อรถพยาบาล 11 รายการ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 รายการ จ านวน 50 ล้านกว่าบาท 
จังหวัดควรมีการสื่อสารให้โรงพยาบาลทราบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นงบประมาณท่ีจังหวัดขอรับการจัดสรรให้แก่
โรงพยาบาลไม่ใช่งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว แม้ไม่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคโดยตรง แต่อาจส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของ
ภาครัฐ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาสในการเข้าถึง
บริการภาครัฐ 
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16.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
(น่าน พะเยา เชียงราย แพร่) 

วิสัยทัศน์ : ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
/9,000 ล้านบาท 

10.5908 

2.โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์+ค่าสิ่งก่อสร้างอาคาร 

-เชิงปริมาณ-สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมดเพิ่มข้ึน/
1,700 ล้านบาท 

79.0011 

3.โครงการบูรณาการการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
และพาหนะ+ค่าก่อสร้าง  
(22 รายการ ไม่ปรากฏรายละเอียด) 

-เชิงปริมาณ-สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ท้ังหมดเพิ่มข้ึน/2,800 ล้านบาท 

139.0098 

4.โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง(ไม่ระบุ) 

-เชิงปริมาณ-ฝุุนละอองในพื้นท่ีอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน PM ไม่เกิน 
/120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

32.7407 

ผลผลิตท่ี 1 : การบริหารจัดการ -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

 5.0000 

รวมท้ังสิ้น 266.3424 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

เชียงราย 
(270.9800) 

1.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม -เชิงปริมาณ-จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนต่อปี 
/2 แหล่ง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จาก 
การท่องเท่ียว/ร้อยละ 10 

97.0000 

2.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ครัวเรือนเปูาหมายมีรายได้
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 25 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาทาง
สังคมได้รับบริการ 
/ร้อยละ 90 

23.3570 

3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 
+ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ
สารสนเทศเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือน้ าท่วมและดินโคลนถล่ม
จังหวัดเชียงราย 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่ปุา
ธรรมชาติท่ีได้รับการฟื้นฟู 
/10,000 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-หมู่บ้านปลอด
การเผา (ช่วง 60 วัน
อันตราย)/100 หมู่บ้าน 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีได้รับการจัดการ 
/ร้อยละ 45 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีลดลง
ของจุดพิกัดความร้อน 
(Hotspots)/ร้อยละ 10 

13.6000 

4.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร+ค่าจ้างท่ีปรึกษาท าแผน
แม่บทโครงการพัฒนาชุมชนหลวงฯ 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลผลิต
การเกษตรท่ีส าคัญเพิ่มข้ึน
ของสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ ล าไย 
ลิ้นจ่ี สับปะรด ส้มโอ 
ยางพารา ปลานิล โคเนื้อ 
/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
จ านวนแปลง/ฟาร์มของ
สินค้าเกษตรท่ีส าคัญได้รับ
การรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย ต่อจ านวน
แปลง/ฟาร์มท่ีได้รับการ
ตรวจจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หรือหน่วยงาน
ภายนอก/ร้อยละ 100 

10.4024 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทาง ถนน 
ซ่อมแซมสัญญาไฟจราจร 
+ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อประเมินการ
เตรียมความพร้อมและศักยภาพของ
ชุมชนจังหวัดเชียงรายฯ 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่ม/ร้อยละ 5 

108.8018 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวนผู้เสพติด
ยาเสพติดท่ีผ่านการบ าบัด

17.8188 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ฟื้นฟูแล้วกลับมาเสพอีก
ลดลง/50 ราย 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนระดับ
เฝูาระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง)
ในการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดต่อจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ลดลง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ
เฝูาระวังท่ัวไป (หมู่บ้านสี
ขาว) ในการเผยแพร่ระบาด
ยาเสพติดต่อจ านวนหมู่บ้าน 
/ชุมชน ท้ังหมดเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 25 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ 
ความส าเร็จของการ
ปราบปรามจับกุมผู้กระท า
ผิดตามข้อมูลด้านการข่าว
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 70 

น่าน  
(217.5672)  

1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 
(ไม่มีรายละเอียดของรายการ) 

-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่สี
เขียวเพิ่มข้ึนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในพื้นที่ คทช.พื้นท่ีอนุรักษ์ 
พื้นท่ีปุาสงวนและพื้นท่ีอื่น ๆ 
/4,000 ไร่ 

32.5119 

2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง (ไม่ระบุ
รายการ)+ค่าครุภัณฑ์การเกษตรและ
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์+ค่าก่อสร้าง
ระบบส่งน้ าฝายสบสถานฯ 

-เชิงคุณภาพ-ลดการน าเข้า
ผลผลิตทางการเกษตร 
/ร้อยละ 15 

72.7490 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
+ค่าก่อสร้าง 

-เชิงปริมาณ-การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว/5 แห่ง 

9.4920 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ประชาชน 5 
กลุ่มวัยได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะ
อนามัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
/ร้อยละ 50 

16.7631 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าซ่อมทาง+ปรับปรุงผิว
จราจร 

-เชิงปริมาณ-สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และ
สินค้าบริการ/1 ชนิด 

86.0512 

พะเยา 
(204.4025) 

1.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

-เชิงคุณภาพ-ระดับคุณภาพ
ชีวิตของครัวเรือนท่ีผ่าน
เกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)/ร้อยละ 5 

13.1087 

2.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-ระดับ
ความส าคัญของการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/5 ระดับ 

8.8122 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนบน 2 

โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

3.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ และ
สิ่งก่อสร้าง 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของมูลค่าผลผลิต
การเกษตรท่ีส าคัญของ
จังหวัด/ร้อยละ 20 

6.2735 

4.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว/ร้อยละ 3 

5.0000 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค+ค่าก่อสร้างทางและ
สะพาน+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของมูลค่าผลผลิต
การเกษตรท่ีส าคัญของ
จังหวัด/ร้อยละ 20 

165.9310 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของชุมชนสีขาว 
/ร้อยละ 10 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ครัวเรือนในพื้นท่ีจังหวัด
พะเยาท่ีมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
/ร้อยละ 80 

5.2771 

แพร่ 
(193.4393) 

1.โครงการพัฒนาการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
พื้นท่ีเพื่อการเกษตรได้รับ
ประโยชน์เพิ่มข้ึน เทียบกับ
พื้นท่ีเกษตรของจังหวัดแพร่ 
/ร้อยละ 2.82 

21.3417 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
รายได้ด้านการท่องเท่ียวต่อปี
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

28.7474 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
เพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 
 

23.4449 

4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-จ านวนวันท่ี
ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10)เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง  
3 ปี/ร้อยละ 20 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนจุด
ความร้อน (Hotspot)ลดลง
จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงวิกฤตติ/ร้อยละ 20 

9.5795 

5.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง  
ทางและสะพาน 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
เช่ือมโยงโครงข่ายทางหลวง
สายหลัก/สายรอง 
/ร้อยละ 10 

105.0567 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่ายานพาหนะ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมายมี
ความเข้มแข็งเอาชนะ 
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
/ร้อยละ 90 

5.2691 
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ข้อสังเกต PBO 

  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดให้ความส าคัญ 
กับโครงการด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว เช่น 1.โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด :
เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.509-510) 2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (เชียงราย: 
เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.520-521) ซึ่งลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น ค่าก่อสร้างทาง/ถนน พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ ให้ความส าคัญโครงการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นไปเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดมีศักยภาพในการคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ 
  2.จังหวัดเชียงราย ได้เสนอขอจัดสรรจัดสรรงบประมาณโดยมีรายการค่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการ 
ดังนี้ 1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.
524-525) 2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.526-527) 3.โครงการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.528-529) ซึ่งแม้จะเป็นงบประมาณที่ไม่
มากนัก แต่ถือเป็นนิมิตหมายอันดี เนื่องจากสถาบันการศึกษาทางภาคเหนือมีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
อยู่เป็นจ านวนมากแต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น หากการประเมินและติดตามผลของโครงการดังกล่าวได้ผลสัมฤทธิ์
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ควรน ามาเป็นแบบอย่างแก่จังหวัดอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณต่อไป 
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17.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
(ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดติถ์) 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกจิ สังคม และบริการของภูมภิาค  
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (Regional Linkage Center for Economic Social and Services to Stability 
Prosperity Sustainability) 

 
 

เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ : 5 ป ี(2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ลักษณะกิจกรรม* ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 

1.โครงการสร้างสรรค์การท่องเท่ียวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและ
ประวัติศาสตร์ 

-ค่าจ้างหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง 
ปรับปรุง ทาง ถนนและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-จ านวนรายได้จากการ
ท่องเท่ียว/38.203 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-จ านวนนักท่องเท่ียว 
/11,682,808 คน 
-เชิงคุณภาพ-สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ท้ังหมดแบบปริมาณลูกโซ่ 
/ร้อยละ 1.5 
-เชิงคุณภาพ-แหล่งท่องเท่ียวได้
มาตรฐานเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 

93.9560 

2.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบนความ
ต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
และอื่น ๆ +ค่าก่อสร้างอาคาร 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 
/90,693 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-จ านวนฟาร์มท่ีได้ 
รับรองมาตรฐาน GAP/ร้อยละ  
-เชิงคุณภาพ-เกษตรกรได้รับการ
อบรมและน าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 80 

278.5104 
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3.โครงการยกระดับเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

-ค่าก่อสร้างทางและสะพาน(ก่อสร้าง
อุโมงค์ + ขยายช่องจราจรและทางเท้า) 

-เชิงปริมาณ-มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมด้านการค้าของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 
/49,427 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานประชาชนได้รับความพึง
พอใจ/ร้อยละ 85 

65.0000 

4.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ 
และฐานความรู้ดิจิตัล 

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จการ
บริหารจัดการตามแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดไม่น้อยกว่า/ร้อยละ 88 

5.0000 

รวมท้ังสิ้น 442.4664 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 

หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ตาก  
(262.5197) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าปรับปรุงทางและสะพาน -เชิงคุณภาพ-สัดส่วนมูลค่า
การค้าชายแดนต่อ GPP/
ร้อยละ 5 

25.0000 

2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลผลิต
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 3 

5.7085 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุง 
สิ่งก่อสร้างและก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงคุณภาพ-รายได้จาก
การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 3 

19.2540 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง 
ปรับปรุงทางและสะพาน+ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบการ 

-เชิงคุณภาพ-รายได้ของ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 3 

138.9327 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า 
(เข่ือนปูองกันตลิ่ง) 

-เชิงคุณภาพ-จ านวนพื้นที่
ปุาไม้ ส ารวจจากภาพถ่าย
ดาวเทียมเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 1 

73.6245 

พิษณุโลก  
(237.9805) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-จ านวนกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านการมาตรฐาน
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
/2 กลุ่ม 
-เชิงปริมาณ-มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การค้าจังหวัดพิษณุโลก 
/15,310 ล้านบาท 

9.6069 

2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+จัดซื้อวัสดุการเกษตร+
ปรับปรุงทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
/25,911 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-รายได้ท่ี
เพิ่มข้ึนจาก

17.6348 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การเกษตร และเกษตร
อัจฉริยะ/ร้อยละ2 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง+ทางและสะพาน+ค่า
ก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-มูลค่ารายได้
จากการท่องเท่ียว 
/9,150 ล้านบาท 
-เชิงคุณภาพ-รายได้ท่ี
เพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน 
บุคลากรและภาคีเครือข่าย
ด้านการท่องเท่ียว 
/ร้อยละ 80 

70.5832 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างอาคาร 
+ปรับปรุงทาง ถนนและสะพาน 
+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
จังหวัดแบบการ 

-เชิงคุณภาพ-ค่าใช้จ่าย
ส าหรับสุขภาพลดลง 
/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-ผู้เสียชีวิต 
จากการบาดเจ็บทางถนน
ลดลง/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 
/ร้อยละ 88 

74.2723 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า (เข่ือนปูองกัน
ตลิ่ง) 

-เชิงคุณภาพ-ขยะมูลฝอยท่ี
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน ากลับมาใช้
ประโยชน์/ร้อยละ 5 
-เชิงคุณภาพ-ความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ/ร้อยละ 2 

64.1360 

6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าเวชภัณฑ์ 

-เชิงคุณภาพ- 
คดีอาชญากรรมและคดี 
ยาเสพติดลดลง/ร้อยละ 5 

1.7473 

สุโขทัย  
(165.5194) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงคุณภาพ-ร้อยละอัตรา
การขยายตัวเพิ่มข้ึนของ
เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย 
/ร้อยละ 2.5 

0.2467 

2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าซ่อมสร้างถนน+
ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง (3 แห่ง) 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละอัตรา
การขยายตัวเพิ่มข้ึนของ 
เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย 
/ร้อยละ 2.5 

108.9426 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนของ 

34.4637 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย 
/ร้อยละ 2.5 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
การว่างงานลดลง/ร้อยละ 
0.8 

21.2459 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
คดีอาชญากรรมลดลง 
/ร้อยละ 20 

0.6205 

เพชรบูรณ์  
(230.6648) 

1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าปรับปรุงทางและสะพาน -เชิงคุณภาพ-ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคมเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 
/ร้อยละ 5 

50.0000 

2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้าง 
อื่น ๆ  

-เชิงคุณภาพ-อัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
/ร้อยละ 5 

4.1450 

3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ทางและสะพาน+ค่า
ก่อสร้างน้ าพุ+พัฒนาแยก ทางหลวง 

-เชิงคุณภาพ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จาก
การท่องเท่ียว/ร้อยละ 2 

110.1490 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าปรับปรุง
ทางและสะพาน+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบการ 

-เชิงคุณภาพ-ประชาชน
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 1.5 

48.3708 

5.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้าง(ไม่มีรายละเอียด) -เชิงคุณภาพ-จ านวน
ประชากรท่ีประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติลดลง 
/ร้อยละ 5 

18.0000 

อุตรดิตถ์ 
(184.9452) 

1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

-เชิงปริมาณ-อัตราขยายตัว 
GPP ภาคเกษตรเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1ต่อปี จนสิ้นสุด
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
/ร้อยละ 5 

6.1881 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

-เชิงปริมาณ-รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1ต่อปี จนสิ้นสุด
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
/ร้อยละ 4 
-เชิงปริมาณ-จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1ต่อปี จนสิ้นสุด
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
/ร้อยละ 4 

8.4564 

3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทางและ
ถนน+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบการ 

-เชิงคุณภาพ-ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้ลดลงเท่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ (0.42)เมื่อ

130.3007 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

สิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
/ร้อยละ 0.44 

4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ า -เชิงปริมาณ-สัดส่วนพื้นท่ี 
(หมู่บ้าน)ท่ีประสบอุทกภัย
และภัยแล้งลดลงเหลือ 
ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
/ร้อยละ 60 

40.0000 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) 
 
ข้อสังเกต PBO 

  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เมื่อพิจารณาจากงบประมาณ
ที่ขอรับจัดสรรสูงสุดในแต่ละด้านท าให้ทราบถึงความต้องการและหลากหลายของพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ให้
ความส าคัญกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบนความต้องการของตลาดและ
ส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.589-592) ส่วนจังหวัดในกลุ่ม
ก็ขอจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่แตกต่างกัน คือ โครงการพัฒนาด้านสังคม 
(ตาก : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.609-610) โครงการพัฒนาด้านสังคม (พิษณุโลก : เอกสารงบประมาณ 
เล่มที่ 13(2) น.622-623) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (สุโขทัย : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.635-636) 
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (เพชรบูรณ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.651-652) โครงการ
พัฒนาด้านสังคม (อุตรดิตถ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.665-666)  
  แมง้บประมาณส่วนใหญ่จะถูกขอรับการจัดสรรในแต่ละโครงการต่างกัน แต่ทุกโครงการล้วนให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาภาค ซึ่งมีความความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด โดย
แต่ละโครงการล้วนมีการวัดผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพอย่างชัดเจนสอดคล้อง
กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคเหนือ อีกทั้ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ถือเป็นกลุ่มจังหวัด
ที่มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ค่อนข้างสูง โดยในปีงบประมาณ 2562 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ 85.17% (อยู่ในอันดับ ที่ 2 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) 
ซึ่งสะท้อนถึงผลการท างานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดว่ามีความตั้งใจและท างานอย่างเป็นมืออาชีพ ซึ่งการ
ท างานเป็นทีมและประสานงานกันภายในกลุ่มจังหวัดได้ส่งผลให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
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18.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 
(ก าแพงเพชร พิจติร นครสวรรค์ อุทัยธานี) 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางสนิค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม การท่องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า 
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 

 
เปูาหมายการให้บริการ : พื้นที่ภูมภิาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ :  อัตราการขยายตวัมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง 

สถานที่ด าเนินการ : ก าแพงเพชร พจิิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ระยะเวลาด าเนนิการโครงการ : 5 ป ี(2561 -2565)  

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ ตอนล่าง 2 ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

1.โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุง ทาง ถนน 
และสะพาน 
 
 
 
 
 

-เชิงคุณภาพ-ผลผลิตต่อไร่และจ านวน
ผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนต่อปี 
/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขันต่อปี/ร้อยละ 2 
-เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีการผลิตเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน/ร้อยละ 2 

94.0264 
 
 
 
 
 

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ
ฝึกอบรม+ค่าก่อสร้างและปรับปรุง  
ทาง ถนนและสะพาน 
 

-เชิงคุณภาพ-จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน
ต่อปี/ร้อยละ 3 
-เชิงคุณภาพ-รายได้จากการท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึนต่อปี/ร้อยละ 3 

216.3600 

3. โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบการ 

-เชิงคุณภาพ-ร้อยละความส าเร็จของการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ/ร้อยละ 88 

5.0000 

รวมท้ังสิ้น 315.3864 

*ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการน างบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ 
**เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 
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หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

ก าแพงเพชร  
(241.3894) 

1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ+
สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้างและปรับปรุง 
แหล่งน้ า  
 
 

-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตร
เพิ่มข้ึน/744 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-จ านวนแปลง
ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน/600 แปลง 
-เชิงปริมาณ-จ านวนของ
พื้นท่ีเพาะปลูกพืช
พลังงาน/5,000 ไร่ 

116.6903 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้างและปรับปรุง 
แหล่งน้ า 
+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพาน 

-เชิงปริมาณ- 
รายได้จากการท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน/32 ล้านบาท 

58.4991 

3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า+
ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง
ริมน้ า 

-เชิงปริมาณ-ระยะทางพื้นท่ี
ริมแม่น้ าปิงท่ีได้รับการ
ปูองกันการพังทลาย  
จ านวน 550 เมตร 

39.2000 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-เส้นทาง
คมนาคมได้รับการปรับปรุง 
1 สายทาง 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละ
ความส าเร็จการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดแบบ 
บูรณาการ/ร้อยละ 88 

27.0000 

นครสวรรค์ 
(278.3179) 

1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-พื้นท่ีการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่
อินทรีย์เพิ่มข้ึน/1,500 ไร่ 
-เชิงปริมาณ-เส้นทาง
คมนาคมได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทหรือกรมทางหลวง 
/11 สายทาง 
-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ าได้รับ
การพัฒนาตามแบบ
มาตรฐานงานชลประทาน 
/ 3 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-รายได้จาก
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP เพิ่มข้ึน 
/ 2,897 ล้านบาท 

222.2319 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
 

-เชิงปริมาณ-ส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียว
วัฒนธรรม ประเพณีให้โดด
เด่นมากข้ึน อย่างน้อย 
/1 ประเพณีต่อปี 
-เชิงปริมาณ-รายได้จาก

25.0000 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

การท่องเท่ียว 
/4,177 ล้านบาท 

3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าและ
ก่อสร้างอื่น ๆ  

-เชิงปริมาณ-หมู่บ้านชุมชน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการรับมือกับภัยพิบัติ
โดยการสร้างเข่ือนริมตลิ่ง
แม่น้ า/ 1 แห่ง 
-เชิงคุณภาพ- 

9.6540 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า 
+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
หมู่บ้านต้นแบบที่น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
/15 หมู่บ้าน 

15.7530 

5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
 
 

-เชิงปริมาณ-หมู่บ้าน 
ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์มี
ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
ไม่เกิน /2 คนต่อประชากร 
1,000 คน 

5.6790 

พิจิตร 
(120.8708) 

1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม 
+จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

-เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัด
ในภาคการเกษตรเติบโต
ข้ึน/70 ล้านบาท 

4.1305 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายได้จาก
การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/65 ล้านบาท 
-เชิงปริมาณ-จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา
เพิ่มข้ึน/ 1 แห่ง 

6.8000 

3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ค่าก่อสร้างเข่ือนปูองกัน
ตลิ่งริมแม่น้ ายม 

-เชิงปริมาณ-แหล่งน้ า
ธรรมชาติรับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา
เพิ่มข้ึน/20 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-จ านวนพื้นที่ 
ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม/ 20 แห่ง 
-เชิงปริมาณ-ร้อยละ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ลดลง/5,440.80 ล้านบาท 

19.9940 

4.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.
ลดลง/ 61 ครัวเรือน 

13.9789 

5.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

-ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าปรับปรุงทางและ
สะพานและค่าก่อสร้างอื่น ๆ 
+ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบการ 

-เชิงปริมาณ-รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน/
87,000 บาท 
-เชิงปริมาณ-อัตราการ
ลดลงของปัญหา
อาชญากรรม/38 คดี 

75.9674 

อุทัยธานี 
(201.9984) 

1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ทาง

-เชิงปริมาณ-การเพิ่มข้ึน
ของจ านวนพื้นท่ีปลูกข้าว
อินทรีย์/500 ไร่ 

83.8919 
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จังหวัด 

ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 

และสะพาน+ค่าก่อสร้าง
อาคารปูองกันตลิ่งริมแม่น้ า
ตากแดดฯ 

-เชิงปริมาณ-การเพิ่มข้ึน
ของจ านวนพื้นท่ีผลิต
สินค้า/2,000 ไร่ 

2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง  
ทางและสะพาน 

-เชิงปริมาณ-รายได้การ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
/80 ล้านบาท 

79.8981 

3.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
 

-เชิงปริมาณ-รายได้ของชน
เผ่าที่ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เพิ่มข้ึน เฉลี่ย 
/56,000 บาท 

9.0138 

4.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ 
+สัมมนาและฝึกอบรม 
+ค่าก่อสร้างสะพานและปับ
ปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
+ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานจังหวัดแบบบูรณาการ 

-เชิงปริมาณ-จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
/240 ครัวเรือน 
-เชิงปริมาณ-การเพิ่มข้ึน
ของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง/8 ชุมชน 
-เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ
ความส าเร็จการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดแบบ 
บูรณาการ/ร้อยละ 88 

29.1946 

ที่มา :  ส านักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก  
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) 
 

ข้อสังเกต PBO 

  1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดให้ความส าคัญกับ
การขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
(กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.676-679) ส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดงบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในโครงการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (ก าแพงเพชร : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 
13(2) น.687-689) 2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (นครสวรรค์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.701-
704) 3.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (พิจิตร : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 
13(2) น.728-729) 4.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (อุทัยธานี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.735-737) 
โครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดและทิศทางตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
ภาคเหนือ มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างแหล่งน้ า พัฒนาระบบการส่งน้ า ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน/
สะพาน เป็นต้น เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาของจังหวัดและยกระดับด้านการเกษตรในพ้ืนที่ โดยใช้เกณฑ์ในการวัด
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพได้อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาภาคเหนือ 
  อนึ่ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุดในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2562 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ 99.46% (อยู่ในอันดับที่ 1 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) ซึ่งเป็นผลจาก
การท างานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพ ข้าราชการทุกคนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด มีการสื่อสารและประสานงานกันภายในกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดี ท าให้
ไดผ้ลการเบิกจ่ายและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ภาพรวมของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
ปี 2562      1. การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายต่ า เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า  
จึงควรสร้างความรู้ในด้านดังกล่าวแก่บุคลากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
     2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของ
ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมการด าเนินงานของพื้นที่ภาคและประเทศ และการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดแข็งของแต่ละจังหวัด  
     3. การด าเนินงานของกลุ่มจังหวัดควรเป็นการท างานร่วมกันของจังหวัดภายในกลุ่ม มีการวางแผนร่วมกัน และ
ด าเนินงานร่วมกัน และไม่ควรน าแผนงานปกติของแต่ละจังหวัดมารวมไว้ในแผนงานนี้ 
     4. แผนงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จไม่ควรเปลี่ยนการด าเนินงานตามแผน 
เมื่อมีการเปลีย่นผู้ว่าราชการจังหวดั 

ปี 2561      1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติเดียวกันและมี
ภารกิจบางอย่างที่ซ้ าซ้อนกัน และยังมีความซ้ าซ้อนกับแผนงานบูรณาการอื่น  ๆ ขอให้พิจารณา เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนของงบประมาณที่กระจายตัวอยู่หลายแผนงาน   
      2. กลุ่มจังหวัดอาจมีเป้าหมายร่วมกันได้ แต่ตัวช้ีวัดของแต่ละจังหวัดไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ควรน าจุดแข็ง
ของแต่ละจังหวัดมาก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ท าให้ทุกจังหวัดมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด โดย
มุ่งเน้นท่ีให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
     3. จังหวัดควรสนับสนุนช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจ าหน่ายให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เช่น 
จัดท าศูนย์กระจายสินค้า ตลาดกลาง ร้านค้าสหกรณ์ รวมถึงจัดท าข้อมูลโดยประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้
ทราบภาวะตลาดก่อนก าหนดเป้าหมายและปริมาณการผลิต   
     4. ไม่ควรน างบประมาณไปแบ่งกัน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีโครงการลงในระดับจังหวัดควรแจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการภายในจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์   

ปี 2560      1. ต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่จัดสรรลงสู่จังหวัด กลุ่มจังหวัด  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ในทุกมิติ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงบประมาณพื้นที่ท้ังหมดในลักษณะบูรณาการ 3 มิติ 
     2. กลุ่มจังหวัดควรมีเป้าหมายร่วมกันและไม่ควรแบ่งงบประมาณให้แต่ละจังหวัด ทั้งควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
     3. ควรมีหน่วยงานบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (OSM: Office of Strategic Management) และคัดเลือก ผวจ.  
ที่ศักยภาพ มีวัยวุฒิ มีคุณความรู้ ประสบการเป็นท่ีน่าเชื่อถือ ท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
     4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อวิจัยและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตผลต่าง ๆ ในพื้นที ่
     5. จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และแถบชายฝั่งทะเล ที่มีพื้นที่ป่าไม้ ต้นน้ า และทะเล ต้องมีแผน
ร่วมกันในการอนุลักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

ส่วนที่ 5  ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
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  1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่มีแนวทางที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาภาคครอบคลุมประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (agenda) นโยบายรัฐบาล ทิศทางการของแผนพัฒนา
ภาค รวมทั้งแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (area) 
 2.โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ จะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานของ
พ้ืนที่ก่อน และควรความพร้อมตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ประมาณราคา ระบุพ้ืนที่ก่อสร้างอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมได้ 
  3. แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) เพ่ือแสดงถึงครอบคลุม
กิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
และเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) 
 4. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ต้องมีบทบาทในการจัดท ารายงานการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อประกอบการทบทวนและวางแผนจัดท างบประมาณในปีต่อไปและควรมี
การก าหนดตัวชี้วัดในลักษณะตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานภายในกลุ่มจังหวัดให้มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
  5. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้มากขึ้น โดยจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการให้แก่ข้าราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ  การบริหารงาน
คุณภาพในองค์กร การบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
 

--------------------------------------- 

ส่วนที่ 6  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ PBO   



 


