แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคเกลาง จานวน ๓,291.4354 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพชีวติ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง /
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทาง
เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
กลุ่ม
โครงการพัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
โครงการพัฒนาเมือง
โครงการ
ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ยกระดั
บ
ส่
ง
เสริ
ม
ยกระดั
บ
การสร้
า
ง
การจั
ด
พั
ฒ
นา
ยกระดับ
Value
พัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้าง
ส่งเสริม
การให้
บ
ริ
ก
าร
การตลาด
การให้
บ
ริ
ก
าร
ด้
า
นการผลิ
ต
มู
ล
ค่
า
เพิ
ม
่
จ
าหน่
า
ย
โครงสร้
า
ง
การให้
บริการ
Chain
พื้นฐาน
พื้นฐาน
การตลาด
และนวัตกรรม
และนวัตกรรม
และนวัตกรรม และการตลาด
พื้นฐาน
และนวัตกรรม
ยกระดับการ
พัฒนา
ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนา
สนับสนุนการ
ก่อสร้าง
ให้
บ
ริ
ก
ารและ
โครงสร้
า
งพื
น
้
ฐาน
เพิ
ม
่
ขี
ด
ความสามารถ
การเพิ
ม
่
การเพิ
ม
่
การให้
บริการ
เพื่อพัฒนา
การเพิ่มศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม
โครงสร้าง
กลุ่มกิจกรรม
นวั
ต
กรรม
เพื
อ
่
สนั
บ
สนุ
น
ด้
า
นอุ
ต
สาหกรรม
ศั
ก
ยภาพ
ศั
ก
ยภาพ
และนวั
ตกรรม
กรุงเทพมหานคร
การตลาด
เพื่อสนับสนุน
และนวัตกรรม
พื้นฐานในการ
เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม
การค้า การลงทุน
การตลาด
การตลาด
ในการพัฒนา
และเมืองปริมณฑล
การค้าชายแดน
การค้าชายแดน
พัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
การค้า การลงทุน
เมือง
หน่วยงานที่ พม. : สป.พม.
อก. : สป.อก.
พณ. :
พณ. :
คค. : กรม
- ส่งเสริมและพัฒนา
รับผิดชอบ/ - พัฒนาโครงสร้าง
สป.พณ.
สป.พณ.
ทางหลวง
อุตสาหกรรม
- ส่งเสริม
- ยกระดับ
- พัฒนา
โครงการ
พื้นฐาน
ในพื้นที่ภาคกลาง
เศรษฐกิจชุมชน
การค้าภูมิภาค
โครงข่าย
คค.
ยุทธศาสตร์
ภาคกลาง

1. กรมทางหลวง
- พัฒนาโครงข่าย
ทางหลวง
2.กรมทางหลวงชนบท
- พัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางและสิ่งอานวย
ความสะดวกในกรุงเทพ
มหานครและเมือง
ปริมณฑล

เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว
- พัฒนา
ศักยภาพเมือง
ตลาดจังหวัด
ปทุมธานี

จังหวัดภาค
กลาง

ทางหลวง

2.0034 ลบ.

30.0000 ลบ.
เขต 3 กาญจนบุรี

ศธ. : ม.มหิดล

- การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อความมั่นคง
ในชีวิต

รัฐวิสาหกิจ :
การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

-- ก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ประปาอาคาร (ภาคกลาง)
- วางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้า
(ภาคกลาง)

417.0819 ลบ.
เขต 2 นนทบุรี นครปฐม
เขต 4 สมุทรสาคร ประจวบคีรขี ันธ์

11.1884 ลบ.
25.0663 ลบ.
เขต 1 ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขต 2 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขต 3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์

ปลายทาง
ส่งเสริม
การตลาด
การเพิ่ม
ศักยภาพ
การตลาด

-๒ยุทธศาสตร์
ภาคกลาง
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value
Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูก่ บั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมเมือง
เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
เพิ่มศักยภาพ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต
ส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต
และการแปรรูป
ด้านการตลาด
การสนับสนุนการผลิต
สนับสนุนการรวบรวม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แปรรูป การสร้าง
ขนส่ง และจัดจาหน่าย
เพื่อสนับสนุนการผลิต
มูลค่าเพิ่ม และเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตร
ประสิทธิภาพการผลิต
คค. : กรมทางหลวง
ชนบท

- พัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางในการเข้าถึงแหล่ง
ผลิตเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน

เขต 1 ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี
เขต 3 กาญจนบุรี ราชบุรี
เขต 4 เพชรบุรี ประจวบคีรขี ันธ์

204.3450 ลบ.

-๓ยุทธศาสตร์
ภาคกลาง
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเทีย่ วทั่วทั้งภาค
เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
และวัฒนธรรม
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการด้าน
ด้านการตลาด
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการด้าน
ด้านการตลาด
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
พัฒนาและฟื้นฟู
พัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาทางการตลาดและ
พัฒนาและฟื้นฟู
พัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาทางการตลาดและ
แหล่งท่องเทีย่ วและ
รูปแบบกิจกรรมและ
แหล่งท่องเทีย่ วและ
รูปแบบกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
คค. : กรมทางหลวง
นร. : 1. สานักงาน
คค. : กรมทางหลวง
คค. : กรมทางหลวง
นร. : องค์การบริหารการ
- พัฒนาทางหลวงเพื่อ
- พัฒนาทางหลวงเพื่อ
ส่งเสริมการจัดประชุม
ชนบท
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
และนิทรรศการ (องค์การ - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วธ. : กรมศิลปากร
ทส. : กรมอุทยาน
เชื่อมโยง
มหาชน)
(องค์การมหาชน)
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ - จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของ
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
- พัฒนาเส้นทางการ
แหล่งเรียนรู้ทางลปวัฒน
พันธุ์พืช)
กรุงเทพมหานคร
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ธรรมเพื่อเชื่อมโยง
- ท่องเที่ยวตามแหล่ง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ง
2. องค์การบริหารการ
การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับ
ธรรมชาติ (ภาคกลาง)
ทะเลตะวันตก
พัฒนาพื้นที่พิเศษ
ภาคกลาง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)
- ขับเคลื่อนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่
พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

229.7150 ลพ.
27.4836 ลบ.
41.0000 ลบ.
เขต 1 ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขต 2 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขต 3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

242.3090 ลบ.
เขต 1 สระบุรี
เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี

7.5661 ลบ.

ยุทธศาสตร์
ภาคกลาง
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
Value
Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

-๔ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ส่งเสริม พัฒนา การมี
อนุรกั ษ์และป้องกัน
อนุรกั ษ์และป้องกัน
พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
ส่งเสริมการตลาด
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนร่วมในการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
สิ
น
ค้
า
และบริ
ก
ารด้
า
น
ด้
านการท่องเทีย่ ว
และสิ่งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาและเพิ่ม
พัฒนาและเพิ่ม
การเพิ่มมาตรฐานด้าน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
การเพิ่มมาตรฐานด้าน
อนุรกั ษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ประสิทธิภาพการบริหาร
ประสิทธิภาพการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาแหล่งน้า
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
จัดการสิ่งแวดล้อม
จัดการสิ่งแวดล้อม
ทส. :
ทส.
ทส. :
กษ.
1. กรมทรัพยากร
1. กรมป่าไม้
1. กรมทรัพยากร
1. กรมชลประทาน
- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาค
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางทะเลและชายฝั่ง
ทางทะเลและชายฝั่ง
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (ภาคกลาง)

2. กรมป่าไม้

- ป้องกันรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ภาคกลาง

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

กลาง

รัฐวิสาหกิจ
1. องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้

- ส่งเสริมเกษตรกรปลูก
บารุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคกลาง
- จัดทาแปลงสาธิตการปลูก
บารุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคกลาง

- ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สาธิตการเพาะชากล้าไม้ป่า
ชายเลน (ภาคกลาง)

2. กรมป่าไม้

- อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างมีส่วนร่วมภาคกลาง

3.3404 ลบ.
20.2619 ลบ.
เขต 1 อ่างทอง
เขต 2 สมุทรปราการ
เขต 3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5.8844 ลบ.

การบริหารจัดการน้าภาค
กลาง

มท.
1. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

- บริหารจัดการทรัพยากรน้า

2,024.1900 ลบ.
เขต 1 ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขต 2 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขต 3 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 4 ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

