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คานา
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบการดาเนินงานของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ที่ให้มีการจัดประชุมระดับพื้นที่
ของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง เพื่อพบปะกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาสังคม
ที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ และมอบนโยบายการขั บเคลื่ อนการพั ฒนา ซึ่ งจะท าให้ การจั ดท าแผนงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้อง ตอบสนองและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ภาคกลางและพื้น ที่กรุ งเทพมหานครได้อย่ างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล
สถานการณ์การพัฒนาในมิติต่างๆ และเป็นโอกาสในการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนให้รับทราบถึงการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารงานในระดับภาคแบบบูรณาการและการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ดาเนินการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ (Central Forum) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม รวม ๔๕๐ คน
ผลการประชุม ภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่ ว นได้จัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการที่ส าคัญเบื้องต้น เพื่อ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จานวน ๑๕๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๗,๓๐๕.๓๕ ล้านบาท
และข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม โดยส านั ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมภาคกลาง ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งรายละเอียดแผนงานโครงการ เพื่อพิจารณาคัดกรอง
และสรุปแผนงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคกลาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นาเสนอต่อที่
ประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง พิจารณาต่อไป
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ส่วนที่ ๑ บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบการดาเนินงานของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ที่ให้มีการจัดประชุมระดับพื้นที่
ของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง เพื่อพบปะกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งจะทาให้การจัดทาแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้อง ตอบสนองและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคกลางและ
พื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การพัฒนา
ในมิติต่างๆ และเป็นโอกาสในการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนให้รับทราบถึงการ
ดาเนินงานตามนโยบายการบริหารงานในระดับภาคแบบบูรณาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) จึงกาหนดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคกลางแบบบูรณาการ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคกลาง
และพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงานโครงการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลาง
และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนโครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนาเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ.
ภาคกลาง เพื่ อ ทราบและจั ด ส่ ง ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ ง นาไปพิ จ ารณาจั ด ทาค าของบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรับฟังนโยบาย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคกลางและ
พื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาค
ประชาสังคม
๒.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนงานโครงการที่มีความครอบคลุ ม
ครบถ้วน และเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเฉพาะการกาหนด Winning Projects ที่สาคัญ
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในระดับ
ภาค ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

๓. กลุ่มเป้าหมาย
อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคกลาง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม ๔๕๐ คน

๔. กาหนดการและรูปแบบการประชุม
การจั ด ประชุ ม ใช้ เ วลาประชุ ม ๑ วั น ในวั น พุ ธ ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์ เ ด้ น ส์
กรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบการประชุม ดังนี้
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ช่วงเช้า นาเสนอแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดย
นายสมหมาย ภักดีชาติ ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สศช. และบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี สู่การบูรณาการแผนงานโครงการระดับพื้นที่ โดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ อ.ก.บ.ภ.
วิชาการ และประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
กลุ่มที่ ๒ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มที่ ๓ ห้องลีลาวดี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มที่ ๔ ห้องออร์คิด ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กลุ่มที่ ๕ ห้องออร์คิด ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง และ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาค
ช่วงบ่า ย รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุว รรณ) ประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒ นาภาคกลาง มอบนโยบายและสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับ ก.บ.ภ. และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม หลั งจากนั้น เป็นการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุม

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม
มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก ก.บ.ภ. และทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๕.๒ แผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตลอดจน Winning Projects
ที่สาคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ในระดับภาค ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
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ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
๑. การมอบนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบุรณาการ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง
การพัฒนาที่ผ่านมา มีการกระจุกตัวอยู่ ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง เกิดช่องว่างการกระจายรายได้ เมืองมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว โครงสร้ างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ ในขณะที่แรงงานมีข้อจากัดทั้งปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าการฟื้นฟู อย่างไรก็ดี ด้วยศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านความพร้อมของฐานการผลิตอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงข่ายบริการพื้นฐาน ศักยภาพของภาคธุรกิจเอกชน และข้อได้เปรียบใน
เรื่องทาเลที่ตั้ง ทาให้ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะขยายภาคการผลิต บริการ และความเจริญสู่
ภูมิภาค สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้า
ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเป็นศูนย์กลางของ
การสร้างกิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั น สนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ภาคกลางมี
ความเจริญมากกว่าภาคอื่นๆมาก ดังนั้นต้องขับเคลื่อนการพัฒนาภาคให้มีความเจริญเติบโตเป็นไปอย่างมีระบบ
และสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างลาบาก ต้องช่วยกันสนับสนุน ขับเคลื่ อนให้
ภาคกลางมีรายได้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการดาเนินการ
คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาคกลาง ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาภาคกลางและพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแผนชี้นาในการพัฒนาภาพรวมของพื้นที่ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง กระทรวง/กรม
จั ง หวั ด กลุ่ มจั งหวัด และภาคีก ารพัฒ นาต่า งๆในพื้น ที่ ควรน าเป้า หมายและประเด็ นของการพั ฒ นาภายใต้
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาประกอบการพิจารณาจัดทาแผนงานโครงการของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ หรือประเด็นปัญหาในพื้นที่ และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนให้มากขึ้น
การสัม มนาในครั้ง นี้ ขอให้ช่วยกันร่วมระดมความคิด ร่วมกันวิเคราะห์ และนาเสนอแผนงานโครงการ
พัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ส ภาพัฒ น์ฯสามารถนาแผนงานโครงการและแนวคิด
ต่างๆที่ได้รับจากการประชุม ไปประสานการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาภาคกลางและกรุ ง เทพมหานครภายใต้
กลไกอนุ ก รรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาคกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้ช่วยกันออกความคิดในการที่จะร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อน ทาอย่างไรให้
ประเทศชาติของเราเป็นศูนย์กลาง ทาให้มีการขับเคลื่อนในทางที่ดีขึ้น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนแม่บทของรัฐบาล รวมทั้งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายของรัฐบาล จะต้องสอดคล้องกัน ต้องดาเนินการ
ไปสู่ความเจริญ โดยเฉพาะภาคกลางเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด มากกว่าภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต้ เพราะฉะนั้นภาคกลางจะมีรายได้ที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน ในการ
ร่วมมือกัน เพื่อที่จะให้รัฐนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
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ปีนี้ในครึ่งปีแรก เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวถึงร้อยละ ๔.๘ จากเดิมที่รัฐบาลนี้เข้ามาขยายตัวร้อยละ
๐.๗ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ การช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนทุกหน่วยงาน ไม่ว่าภาคเอกชน ภาครัฐบาล หรือว่า
ข้าราชการที่ได้ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพใน ๔ ปีที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันวิเคราะห์ ช่วยกันทาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
๒. การชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
โดย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.
โครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ ได้จัดขึ้น ตาม
มติคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง ที่ให้มีการจัดประชุมระดับพื้นที่ของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง
เพื่อพบปะกับ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่ว นราชการ ภาคเอกชนและประชาสังคมที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่และมอบ
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค เพื่อให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนจัดทาแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคกลางได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
รูปแบบการประชุม ใช้เวลา ๑ วัน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (๑) การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลาง
โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง
(๒) การนาเสนอความเชื่อมโยงของกลไกการขับเคลื่อนและการบูรณาการแผนในระดับต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และการนาเสนอทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยผู้แทน
สภาพัฒน์ และ (๓) เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจัดทาแผนงานโครงการเพื่อขั บเคลื่อนการพัฒนาภาค
โดยแบ่งตามประเด็นการพัฒนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม รวมประมาณ ๔๐๐ คน
ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวมเป็นแผนงานโครงการ ตลอดจนโครงการ
ที่สาคัญๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในระดับภาค ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งจะประมวลและสรุปนาเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง และจัดส่งให้กับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง นาไปพิจารณาเพื่อจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีอื่นๆ ถัดต่อไป
๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่การบูรณาการแผนงานโครงการระดับพื้นที่ โดย ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาควิชาการ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
พาณิชย์ สาระสาคัญสรุป ดังนี้
การจัดทาแผนงานโครงการร่วมกันของทุกภาคีการพัฒนา เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการภาคกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการแผนพัฒนา และ
แผนงานโครงการ ทั้งหมด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อ
บรรลุ เป้ าหมายเดีย วกัน และเกิดการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งประเด็น ที่ควร
พิจารณาในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ประกอบด้วย ๙ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ แผนยุทธศาสตร์คืออะไร แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิถีทาง (Ways) หรือกลยุทธ์ และวิธีการ
(Means) หรือโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้
แผนยุ ทธศาสตร์ที่ดี ต้องมาจากการวิเคราะห์ สถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยต้องคานึงถึงการ
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เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งกระบวนการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์
ศักยภาพของหน่วยงาน ๒) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และ เป้าประสงค์ (Goal) และ ๓) การกาหนดกลยุทธ์
(แนวทางการดาเนินงาน) และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเ ป็นอย่างไร แผนยุทธศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จ ต้องมาจากการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา และศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ ปัญหาสาคัญหรือจุดอ่อนของการจัดทาแผน คือ การ
จัดทาแผนที่ไม่ส ามารถน าไปสู่ การปฏิบั ติได้จริง ซึ่งเป็นแผนการพัฒ นาที่ไม่มีประโยชน์ หากไม่มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์จะส่งผลให้การทางานไม่มีทิศทาง การไม่มีแผน รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามแผนเป็นเหมือนการอยู่ที่เดิม
ไม่เกิดการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การจัดทาแผนจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และศักยภาพ เนื่องจาก
หากไม่มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว การทางานจะไร้ทิศทาง แม้ จะทางานเยอะ แต่ก็ไม่รู้ว่า ความสาเร็จและ
เป้าหมายในอนาคตคืออะไร ไม่รู้ว่าต้องการอะไร และ ถึงแม้ว่า มีแผนที่ดี แต่ไม่ได้นาเอาไปปฏิบัติ ก็เหมือนกับการ
เป็นนักฝัน ฝันเฟื่องตลอดเวลา ดังนั้น แผนที่ดี จะต้องนาไปปฏิบัติด้วย จึงจะเป็นประโยชน์
๓.๓ ท าไมการน าแผนไปปฏิบั ติ จึ งสาคัญ เปรียบเทียบจากนั กฝั น หากขาดการปฏิบัติ แล้ ว ก็จะไม่
สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ ซึ่งการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการสร้างฝันให้เป็นจริงได้ แต่
ถ้าไม่มีฝัน ก็เหมือนกับการนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ ไม่มีทิศทาง ไม่รู้อนาคต จะสังเกตได้ว่า มีหลายองค์กรที่ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลได้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ไม่ได้มีการขับเคลื่อน
๓.๔ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนงาน รัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นแผนพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเหมื อ นแผนแม่ บ ทหลั ก ของประเทศ โดยมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ง มีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
และมีประเด็นการปฏิรูปประเทศ เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กาหนดทิศทางและ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยได้แบ่งช่วงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นช่วงๆ (ช่วงละ ๕ ปี)
โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว ง ๕ ปี แ รกของการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จากแผนระยะยาวสู่การปฏิบัติ ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นแผนในระดับ agenda ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนแม่บทของแต่ละกระทรวง และแผนพัฒนาภาค
แผนในระดับกระทรวงก็ต้องกาหนดตามวาระนั้นๆ ขณะที่ แผนในระดับพื้นที่ คือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด เป็นแผนตามภารกิจ (Function) กรณี แผนงาน/โครงการ เป็นแผนเฉพาะของพื้นที่ (Area) ต้องอยู่บน
พื้นฐานการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ที่ส่วนราชการเสนอเพื่อดาเนินการ และในส่วนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้มอง
นโยบายประเทศ นโยบายภูมิภาค เข้ามาทางานด้วย จะต้องวิเคราะห์ missing link ว่าจะเชื่อมโยงอย่างไร จะทา
อย่างไร จึงจะทาร่วมกันได้ การบูรณาการระดับนโยบายทาอย่างไร
๓.๕ การบูรณาการแผนทาอย่างไร วิธีการบูรณาการแผนควรนาแผนงานของหน่วยงาน รวมกับแผนภาค
มาพิจารณาร่วมกันว่าแผนแต่ละฉบับมีอะไรที่ร่วมกันและสามารถตอบโจทย์ในพื้นที่ มีเป้าหมายที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับประเด็นใดบ้าง โดยพิจารณาเป้าหมายหลัก หรือจะใช้ วิธีการตกลงร่วมกันว่าจะดาเนินการเรื่องอะไร
หรื อ อาจจะอาศั ย ข้ อมู ล เชิง ประจั กษ์ ของพื้ นที่ ว่ าแต่ล ะพื้น ที่มี ปัญ หาอะไร หรือ อาจจะพิ จารณาจากตัว ชี้วั ด
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ความสาเร็จ ซึ่งเป็นวิธีการที่เอกชนนิยมใช้ สาหรับส่วนราชการมักจะใช้ตัวชี้วัดที่ไม่ท้าทาย เนื่องจากมีหลายปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันแผนพัฒนาที่กาหนดส่วนใหญ่มุ่งสู่เป้าหมาย และการบรรลุตัวชี้วัดของแผนใหญ่ คือ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ถ่ายทอดลงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นสาคัญ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันในที่สุด คือ “มัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๖ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้วางเป้าหมายไว้ ๓ ด้าน คือ ๑) ความ
มั่นคง ในทุกมิติ ทั้งการเมือง ความน่าเชื่อมั่นของประเทศ เศรษฐกิจ แหล่งน้า อาหาร เพื่อให้ประเทศรักษาความ
มั่นคงเหล่านี้เอาไว้ให้ได้ ๒) ความมั่งคั่ง ทาอย่างไรจึงจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ทาอย่างไรให้เกษตรกรมี
รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ๓) ความยั่งยืน ทาอย่างไรให้การดารงชีวิต ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันเรื่องการค้าการลงทุนกับสากลได้ จะทาได้อย่างไรให้คนไทยเก่งสามารถ
แข่งขันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมได้ จะทาอย่างไรให้คนไทยมีรายได้สูง ในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า เป็นประเทศที่อยู่ใน
ระดั บ ต้ น ๆ ของโลก และท าอย่ า งไรให้ ส ามารถลดช่ อ งว่ า งของความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งคนรวยและคนจน
กฎระเบียบต่างๆ ต้องมีความทันสมัยและเป็นธรรม
๓.๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สศช. ได้ถอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และได้เดินหน้าเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี สู่แผนพัฒนาต่างๆ โดยให้ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทตั้งแต่กระบวนการจัดทา การมี
ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ น และการประเมิ นผลส าเร็จ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
ประกอบด้ ว ย ๑๐ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ประเด็ น ด้ า นการพั ฒ นาภาคกลาง และอี ก ๓ ภาค ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้ถูกกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิ จ โดยได้ ก าหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาในแต่ ล ะภาคไว้ อย่ างชั ดเจน เช่ น ภาคกลาง “เป็ น ศู น ย์ กลาง
อุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนา ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวม
การท่องเที่ยวของเอเซีย ” โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย ๑) ลดช่องว่างระหว่างรายได้และมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ๒) เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ ๓) พื้นที่เศรษฐกิจหลักมี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๔) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนร้อยละ ๒๐
๓.๘ แผนพัฒนาภาค สศช. ได้จัดทาแผนพัฒนาภาค โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๙ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งองค์ประกอบของแผน ประกอบด้วย ๑) สถานการณ์การพัฒนาภาค
๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๓) แนวคิดการพัฒนา และวัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๕) ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา และ ๖) แผนงานโครงการ โดยที่ แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร “พั ฒ นา
กรุ ง เทพฯ สู่ ม หานครทั น สมั ย และภาคกลางเป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า สู ง ”
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) พัฒนากรุงเทพฯ เป็น มหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และ
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค ๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) บริหารจัดการน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ๕) เปิดประตู
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และ ๖) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสั งคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล้าภายในประเทศ จากแผนพัฒนาภาคดังกล่าว ส่วนราชการทุกระดับและจังหวัด /กลุ่มจังหวัด สามารถใช้
เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามแผนพัฒนาภาค อย่างมีบูรณาการ ไม่ซ้าซ้อน
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ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น ตามศักยภาพ-โอกาส เกิดพลัง (Synergy) ในการขับเคลื่อน
การพัฒนา
๓.๙ หลักเกณฑ์การบูรณาการแผนงานโครงการระดับภาค แผนงานโครงการ จะต้องมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาภาค โครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็น การพัฒนา
และพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาภาค โครงการต้องมีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้
ทันที อาทิ ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านแบบแปลน/รูปแบบ ความพร้อมด้าน
เทคนิค ความพร้อมด้านบุคลากร เป็นต้น และต้องเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง
๔. การบรรยาย “ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดย นายสมหมาย ภักดีชาติ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สศช.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาทิศทางการพัฒนาภาคกลางและ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาภาค
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง
(อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และคณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อมาคณะกรรมการ
บู ร ณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งเป็นกลไกใหม่ ในการขั บเคลื่ อนการ
บริหารงานเชิงพื้นที่ ตามระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบู รณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
เห็นชอบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐
สาระสาคัญของทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) สภาพทั่วไป
๒) โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค ๓) สภาพเศรษฐกิจและรายได้ ๔) ประชากรและสังคม
๕) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ๖) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗) สภาวะแวดล้อม ๘) ปัญหาและ
ประเด็นท้าทาย ๙) แนวคิดและทิศทางพัฒนา และ ๑๐) แผนงานโครงการสาคัญ ซึ่งกระทรวง กรม จะเสนอ
แผนงานโครงการตามภารกิจ ที่ส อดคล้องกับแผนพัฒ นาภาค โดยจัง หวัด และกลุ่ม จัง หวัด ทาหน้าที่ชี้เป้า ว่า
ส่ว นราชการควรทาอะไร ตลอดจนเสนอแผนงานโครงการที่เป็น Missing Link และ Big Impact ซึ่งคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ทาหน้าที่กลั่นกรองแผนงาน โครงการ และคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เป็นผู้อนุมัติคาของบประมาณภายใต้แผนบูรณาการภาคของส่วนราชการ
ทิ ศทางภาคกลางและพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร (๑๗ จั งหวั ด ได้ แก่ สมุ ทรปราการ นนทบุ รี ปทุ มธานี
นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร) กาหนดเป้าหมาย “พัฒนากรุงเทพฯ สู่
มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ประกอบด้วย ๘ แนวทาง คือ ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่ รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ๔) พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย น้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ ๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
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กรุงเทพฯ ๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้ นที่ต่อเนื่อง ๘) พัฒนา
เมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ
และการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค ประกอบด้วย ๕ แนวทาง คือ ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน ๓) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ ยวท้องถิ่นและ
แหล่งท่องเที่ย วโดยชุมชน ๔) พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๗ แนวทาง คือ ๑) นาผลการวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อ
ผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
ยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๔) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริ ม
และพัฒนาธุรกิจการประมง ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย
๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้ อ ม ๖) พัฒ นากาญจนบุ รี -ราชบุรี -เพชรบุรี ตอนบนให้ เป็ นแหล่ งอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิ ตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา รวมทั้ง
ยกระดั บ คุ ณภาพสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ใ ห้ มีค วามทั น สมัย และให้ ไ ด้ม าตรฐานสากลไปสู่ ต ลาดอาเซี ย น
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมภัยแล้ง และคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ แนวทาง คือ ๑) พัฒนาแหล่งน้า และระบบกระจายน้า ในพื้นที่
แล้งซ้าซาก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้า ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้าซาก ๓) ป้องกันการบุกรุกทาลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
๔) ขุดลอกลาน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้าและใช้ในการขนส่ง รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยาและ
ท่าจีนตอนล่าง ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๔ แนวทาง คือ ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ ๒) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง -ท่าเรือสีหนุวิลล์
ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน
ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร ๔) พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้าภายในประเทศ ประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ ๑) เร่งดาเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ ของประเทศ ๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี
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ศักยภาพที่สาคัญ อาทิ เมืองอยุ ธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สาหรับการจัดทาแผนงานโครงการที่มีสอดคล้อง และขับเคลื่อนการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ต้องยึดหลักเกณฑ์ของการจัดทาแผนงานโครงการ โดย ก.บ.ภ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ
พัฒนาภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑) โครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามทิศทางการพัฒนาภาค ๒) โครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและพื้นที่เป้าหมาย
ตามทิศทางการพัฒนาภาค ๓) โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันที
(ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านแบบแปลน/รูปแบบ ความพร้อมด้านเทคนิค ความ
พร้อมด้านบุคลากร ฯลฯ) และ ๔) เป็นโครงการที่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง
ทั้ ง นี้ การจั ด ท าแผนงานโครงการจะต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงกั น ตามห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ที่
ประกอบด้วย ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และจัดทาแผนงานโครงการแบบบูรณาการในแต่ละยุทธศาสตร์
และแนวทาง โดยได้ระบุพื้นที่เป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่าทั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ไว้สาหรับเป็นแนวทางในการจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการ การระดมความคิดเห็นในวันนี้ โดยได้
แบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้แต่ละกลุ่มได้นาเสนอข้อเสนอ
โครงการเบื้ องต้น ประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน พื้นที่เป้ าหมาย กิจกรรม และระยะของการ
ดาเนินงาน (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) ด้วย และขอให้ส่วนราชการไปจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และ
จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง (สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง) ภายในวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๑ เพื่อจะดาเนินการรวบรวมและนาเสนอข้อเสนอโครงการในที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ครั้งต่อไป
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ มีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อเสนอแผนงานโครงการที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ผลการระดมความคิดเห็นฯ สามารถ
รวบรวมแผนงานโครงการจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
๑. ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากที่ประชุมและที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอแผนงานโครงการที่สาคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบ
บูรณาการมาในเบื้องต้น มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๗,๓๐๕,๓๔๕,๐๑๐ บาท ประกอบด้วย
๑.๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนากรุ งเทพฯ เป็น มหานครทัน สมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง จานวน ๓๙ โครงการ วงเงินรวม ๔,๕๘๖,๒๘๒,๓๐๐ บาท ข้อเสนอ
โครงการสาคัญ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน ราษฎร์บูรณะ โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือใน แม่น้าเจ้าพระยา ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล ให้เป็นSmart Pier และโครงการทางยกระดับ ปทุมธานี -รังสิตนครนายก เป็นต้น
๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค จานวน ๔๙ โครงการ วงเงินรวม ๒,๒๔๘,๙๖๑,๑๐๐ บาท
ข้อเสนอโครงการสาคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางในพื้นที่อนุรักษ์ : เขตอุทยาน ๑๐
แห่ ง ป่ าอนุ รั กษ์ ๕ แห่ ง และสวนพฤกษศาสตร์ โครงการสี่ เหลี่ ยมอารยธรรมเชื่ อ มโยงสุ พ รรณบุ รี -กาญจนบุ รี ทวาย เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในพื้นที่ภาคกลาง -มะริด-ประจวบคีรีขันธ์
กับเมียนมา และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เป็นต้น
๑.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมโดยใช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ จานวน ๒๕ โครงการ วงเงินรวม ๒๐๑,๐๘๔,๐๐๐ บาท ข้อเสนอโครงการ
สาคัญ อาทิ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม (Food Innopolis) และโครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรด้วยนวัตกรรมของภาคกลาง เป็นต้น
๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จานวน ๒๔ โครงการ วงเงินรวม ๘๐๐,๘๙๒,๐๑๐ บาท ข้อเสนอ
โครงการสาคัญ อาทิ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ภาคกลาง ) โครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมกับเมียนมา และแผนงานโครงการป้องกันน้าท่วมและการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เป็นต้น
๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จานวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๙๓,๒๕๕,๖๐๐
บาท ข้อเสนอโครงการสาคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างรั้วแสดงเขตพื้นที่เพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านพุน้าร้อน อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายน้าล้นภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน บ้านพุน้าร้อน อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
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๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค จานวน ๑๖ โครงการ
วงเงินรวม ๙,๒๗๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท ข้อเสนอโครงการสาคัญ อาทิ แผนงาน/โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อ
สถานีรถไฟความเร็วสูง (กรุ งเทพฯ-โคราช) จานวน ๘ เส้นทาง ในเขตจังหวัดสระบุรี และโครงการขยายช่องทาง
จราจรสาย ๓๐๓๒ เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดส่งแผนงานโครงการและรายละเอียดมาเพิ่มเติมได้อีก โดย
กาหนดส่งให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ภายในวัน ที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๖๑ เพื่อที่ สศช. จะได้รวบรวมแผนงานโครงการดังกล่า ว
นาเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง เพื่อ ทราบและจัดส่งให้ส่ว นราชการที่เกี่ยวข้อ ง นาไปพิจารณาจัดทาคา ขอ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
๒. ประเด็ น ข้อ คิด เห็ น และข้อ เสนอแนะส าคั ญในการขั บเคลื่ อนแผนพั ฒนาภาคกลางและพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครที่ได้จากการประชุมระดมความเห็น มีดังนี้
๒.๑ การพัฒนากรุงเทพมหานครควรเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและจัดระเบียบการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดทาปฏิทินการท่องเที่ยว
๒.๒ ควรมีการวางแนวทางการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังจังหวัดปริมณฑลเพื่อลดจานวน
คนเดินทางไปทางานในกรุงเทพฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ เพื่อ แก้ไขปัญหา
การจราจรแออัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
๒.๓ ควรมี โ ครงการพั ฒ นายกระดั บ บริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
เนื่องจากมีจานวนผู้อยู่อาศัยและประชากรแฝงจานวนมาก เพื่อให้สามารถดูแลครอบคลุมครบทุกมิติหรือทุกกลุ่ม
ประชากร
๒.๔ แผนพั ฒ นาต้ อ งมี แ นวทางการดู แ ลจั ด สรรที่ ดิ น และที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ กั บ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
๒.๕ ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียในจังหวัดสมุทรปราการ
๒.๖ ควรมีการตัดเส้นทางใหม่หรือทางหลวงพิเศษ (Motorway) สาหรับการขนส่ง และมีการ
ควบคุมทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณริมทาง ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของ
การเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเส้นทางผ่านชุมชน ควรมีการกาหนดอัตราความเร็วของรถที่เหมาะสม
๒.๗ ควรมีสถาบันผลิตมัคคุเทศก์ตามบริบทของพื้นที่หรือ Zoning และควรส่งเสริมการฝึกงานของ
นักศึกษาในภาคอุต สาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งภาครัฐควรออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ และสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์
๒.๘ ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Package
๒.๙ ควรส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์สาหรับการท่องเที่ยว (Tourism Logistics) ที่ครอบคลุมการ
ขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของ การให้และรับข้อมูลข่าวสารและการรับจ่ายเงิน
๒.๑๐ ควรให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาและ/หรื อ สถาบั น การวิ จั ย และพั ฒ นาเข้ า มาเชื่ อ มโยงกั บ
ภาคอุตสาหกรรม SMEs และ Start up ในการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ ม
และควรมีหน่วยงานเจ้าภาพที่เข้ามากากับดูแลการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบและครบวงจร
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๒.๑๑ การพัฒนาด้านการเกษตร ควรเน้นใน ๓ ประเด็น คือ ต้นทาง : การพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ความรู้/บุคลากร/งบประมาณ กลางทาง : ควรส่งเสริมให้มีหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มจนถึงตลาดสินค้าเกษตร ปลายทาง : ควรส่งเสริมให้มีตลาดกลางสินค้าเกษตรในระดับ
ภู มิ ภ าคที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารยกระดั บ การศึ ก ษาอาชี ว ะภาคเกษตร เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มให้เป็น Smart Farm และ Agriculture Business Management
(ABM)
๒.๑๒ ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรในการทาเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์
๒.๑๓ ควรมีหน่วยงานกากับและดูแลด้านราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ
๒.๑๔ ควรให้ความสาคัญในการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม สังคมและจิตวิญญาณโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน
ทีม่ ีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
๒.๑๕ ควรเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกไปสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
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ส่วนที่ ๔ สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคกลาง งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2563 (ข้อเสนอแผนงานโครงการเบื้องต้น)
๑. ยุทธศาสตร์ภาคกลางแบบบู รณาการ มีข้อเสนอแผนงานโครงการเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 15๙ โครงการ
วงเงินรวม 17,305.35 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง มีโครงการปี 2563 ทั้งหมด 39 โครงการ วงเงินรวม 4,586.28 ล้านบาท
โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างเขื่อน ดังนี้ ๑) แนวทางที่ ๑ เร่งพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ โครงการปี 2563 จานวน 2 โครงการ อาทิ (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก 2) แนวทางที่ 2 ก่อสร้างถนนวงแหวน
ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ฯลฯ โครงการปี 2563 จานวน 18 โครงการ วงเงิน
รวม 4,267.00 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่
วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท (2)โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง วงเงิน 340.00 ล้านบาท
(3) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ -ถนนท่าดินแดง วงเงิน 200.00 ล้านบาท
3) แนวทางที่ 3 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่ง
อนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
โครงการปี 2563 จานวน 8 โครงการ วงเงินรวม 177.41 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้าแม่กลอง และทางจักรยาน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วงเงิน 40.00
ล้านบาท (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลาง
สะพานพระปกเกล้าวงเงิน 41.84 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแควน้อยบ้านกลอน
โด (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วงเงิน 35.00 ล้านบาท ๔) แนวทางที่ 4
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) โครงการปี 2563 มีจานวน 7 โครงการ วงเงินรวม 85.58 ล้านบาท
อาทิ (1) โครงการโครงสร้างพื้ นฐานต่อยอดจากสาธารณสุข วงเงิน 70.00 ล้านบาท (2) โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง (Intermediate and Lomg Term
Care) ในชุมชนจังหวัดนนทบุรี วงเงิน 15.58 ล้านบาท ๕) แนวทางที่ 7 วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและ
ภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่อง มีโครงการปี 2563 มีจานวน 1 โครงการ อาทิ (1) โครงการ
ส ารวจและจั ด ท าบั ญ ชี พื้ น ที่ เ สี่ ย ง/อั น ตรายของกรุ ง เทพมหานคร 6) แนวทางที่ 8 พั ฒ นาเมื อ งปริ ม ณฑล
(สมุท รปราการ นนทบุ รี ปทุ มธานี นครปฐม และสมุท รสาคร) ให้ เ ป็ นเมือ งศูน ย์ก ลางการบริ ก ารธุร กิ จและ
การพาณิช ย์ ศูน ย์ ก ลางการขนส่ งและโลจิ ส ติกส์ ศูนย์ บริการด้านสุ ขภาพและการศึ กษาและเมื องที่อ ยู่อาศั ย
โครงการปี 2563 มีจ านวน 3 โครงการ วงเงิน รวม 56.29 ล้า นบาท อาทิ (1) โครงการพัฒ นา
กรุงเทพมหานครเป็น เมืองหลวง การค้ าทองคาและเครื่องประดับวงเงิน 50.00 ล้านบาท (2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล วงเงิน 5.74 ล้านบาท (3) โครงการชี้
ช่องทางการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วงเงิน 0.55 ล้านบาท
1.2 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณ ภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้ า งความ
เชื่ อ มโยงเพื่ อ กระจายการท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ทั้ ง ภาค มี โ ครงการปี 2563 จ านวน 49 โครงการ งบประมาณ
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2,248.96 ล้ านบาท โดยโครงการส่ วนใหญ่เป็นโครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์และพัฒ นาอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ ๑) แนวทางที่ ๑ พัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โครงการปี 2563 จานวน 2
โครงการ วงเงินรวม 28.99 ล้านบาท อาทิ (1) การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว วงเงิน
22.19 ล้ านบาท (2) โครงการบู ร ณะอาคารหมู่ตึกพระประเทียบ หลังที่ 2 และ 4 ภายในพิพิธ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี วงเงิน 6.80 ล้านบาท 2) แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โครงการปี 2563 จานวน 1 โครงการ วงเงินรวม 63.25 ล้านบาท
อาทิ (1) โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 63.25 ล้านบาท 3) แนวทางที่ 3
เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการปี 2563 จานวน 7 โครงการ วงเงิน
รวม 98.20 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือบ้านท่าลาไย หมู่ที่ 4 ตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 35.50 ล้ านบาท (2) โครงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ วงเงิน 20.00 ล้านบาท (3) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว วงเงิน 17.00 ล้านบาท ๔) แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน โครงการปี 2563 มีจานวน
23 โครงการ วงเงินรวม 1,721.2๒ ล้านบาท อาทิ (1) โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว วงเงิน 581.34 ล้านบาท (2) โครงการสร้างฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
วงเงิน 290.99 ล้านบาท (3) โครงการมหัศจรรย์เรื่องเล่าแห่งเมืองสร้างสรรค์ : การผสานอดีตกับปัจจุบั น วงเงิน
115.60 ล้านบาท ๕) แนวทางที่ 5 พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีโครงการปี 2563 มีจานวน 16 โครงการ วงเงินรวม 337.30 ล้านบาท อาทิ (1) ปรับปรุง
ทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง วงเงิน 30.00 ล้านบาท
(2) โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ (Rosdshows/Trade show วงเงิน 25.80
ล้านบาท
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิด สร้ า งสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขัน ได้อย่า งยั่งยืน มีโ ครงการปี 2563 จานวน 25 โครงการ
งบประมาณ 201.08 ล้านบาท โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการยกระดับอุตสาหกรรม ยกระดับสินค้าเกษตร
ไทยด้วยนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพธุรกิจการค้าและบริการ ดังนี้ ๑) แนวทางที่ ๑ นาผลการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ โครงการปี 2563 จานวน 3 โครงการ
วงเงินรวม 6.00 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม Start Up by Innovationวงเงิน 2.00
ล้านบาท (2) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวงเงิน 2.00 ล้านบาท
(3) โครงการยกระดับ การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ธ รรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมท้องถิ่น วงเงิน 2.00 ล้านบาท 2) แนวทางที่ 2 พัฒนามาตรฐานฟาร์ม
เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค โครงการปี 2563 จานวน 1 โครงการ
อาทิ (1) โครงการส่งเสริ มเกษตรอินทรีย์ ครบวงจรด้วยนวัตกรรมภาคกลาง 3) แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี การเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming โครงการปี 2563 จานวน 9
โครงการ วงเงินรวม 82.00 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและ
ธุรกิจบริการศักยภาพ วงเงิน 45.00 ล้านบาท (2) โครงการยกระดับสินค้ าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคกลาง วงเงิน 25.00 ล้านบาท ๔) แนวทางที่ 6 พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี
ตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
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เครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โครงการปี 2563 มีจานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 30.40 ล้านบาท
อาทิ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
วงเงิน 12.00 ล้านบาท (2) โครงการค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์และเครื่ องมือกล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
วงเงิน 10.50 ล้านบาท ๕) แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up มีจานวน 8
โครงการ วงเงินรวม 82.68 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพทางการค้า
ธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (MOC Biz Club) วงเงิน 26.00 ล้านบาท (2) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มี
มูลค่าสูง (ขอรับการจัดสรร งปม. ภายใต้แผนบูรณาการ SMEs) วงเงิน 25.01 ล้านบาท
1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มีโครงการปี 2563 จานวน 24 โครงการ วงเงิน 800.89 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแบบบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบส่งน้า การก่อสร้างระบบป้องกัน น้าท่วม ดังนี้ 1) แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้า และ
ระบบกระจายน้า ในพื้นที่แล้งซ้าซาก มีจานวน 8 โครงการ วงเงินรวม 165.93 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการ
พัฒนาระบบส่งน้าบ้านหนองไผ่ ตาบลหนองไผ่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 44.50 ล้านบาท
(2) โครงการพัฒนาระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าพุตะเคียน ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
วงเงิน 34.50 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าส้มใหญ่ ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี วงเงิน 25.00 บาท 2) แนวทางที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้าซาก มีจานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 320.76 ล้านบาท อาทิ
(1) โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน น้าท่ว มพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี วงเงิน 150.00 ล้านบาท
(2) โครงการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแบบบูรณาการ วงเงิน 103.18 ล้านบาท (3) โครงการฟื้นฟู บูรณะ
แหล่งน้าเพื่อป้องกัน แก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในหมู่บ้านและชุมชน วงเงิน 38.99 ล้านบาท
3) แนวทางที่ 3 ป้องกันการบุกรุกทาลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และ
ราชบุรี มีจานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 160.84 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ภาคกลาง) วงเงิน 126.08 ล้านบาท 4) แนวทางที่ 4 ขุดลอกลาน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้าและใช้ในการขนส่ง รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง มีจานวน 7 โครงการ
วงเงินรวม 153.36 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้าภายในประเทศ วงเงิน 51.20
ล้านบาท (2) โครงการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภ าพ วงเงิน 33.50 ล้านบาท และ
5) แนวทางที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีจานวน 1 โครงการ (1) โครงการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง
1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีโครงการปี 2563 จานวน 6 โครงการ วงเงิน 193.26
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและฝายน้าล้น การก่อสร้างรั้วแสดงเขตพื้นที่เพื่อความ
มั่นคง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้าร้อน เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 1) แนวทางที่ 2 เร่งพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern
Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศ
เวียดนาม มีจานวน 2 โครงการ วงเงินรวม 111.93 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ
ฝายน้าล้นภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บ้านพุน้าร้อน อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วงเงิน 57.28 ล้านบาท (2) โครงการก่อสร้างรั้วแสดงเขตพื้นที่เพื่อความมั่นคง ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงิน
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54.66 ล้านบาท 2) แนวทางที่ 3 พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์
และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา มีจานวน 3 โครงการ วงเงินรวม
81.32 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้าร้อน เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน
29.52 ล้านบาท (2) โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการค้า
ชายแดนไทย – เมียนมา วงเงิน 28.80 ล้านบาท (3) .โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้าร้อน
บริเวณทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 20.00 ล้านบาท
1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ มีโครงการปี 2563 จานวน 16 โครงการ วงเงิน 9,274.87 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร การพัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับสะพานและลอดอุโมงค์ การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาค ดังนี้ 1) แนวทางที่ 1
เร่งดาเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ ของประเทศ มีจานวน
13 โครงการ วงเงินรวม 9,204.87 ล้านบาท อาทิ (1) โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 35
วงเงิน 2,815.00 ล้านบาท (2) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและลอดอุโมงค์ วงเงิน 2,200.00
ล้านบาท (3) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูง วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท
2) แนวทางที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ และบริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีจานวน 1 โครงการ วงเงินรวม 70.00
ล้านบาท อาทิ (1) โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการขนส่งทางราง - ลบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 บ้านหนองปลากระดี่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร วงเงิน 70.00 ล้านบาท
(รายละเอียดตามภาคผนวก)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๑
แนวทางการพัฒนาสาคัญตามทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวกที่ ๑ แนวทางการพัฒนาสาคัญตามทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ต้น

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
๑.๑แผนงานเร่ง พัฒ นาระบบ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี
ขนส่งมวลชนและระบบขนส่ง นครปฐม สมุทรปราการ
สาธารณะ
สมุทรสาคร และ
พระนครศรีอยุธยา

๑.๒ แผนงานก่ อ สร้ า งถนนวง
แหวน ถนนเชื่อ มต่ อ (Missing
link)
สะพานข้ า มแม่ น้ า
เจ้าพระยา ฯลฯ

กทม. นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และ
พระนครศรีอยุธยา

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ
ยกระดับการให้บริการและ
ระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพื่อบรรเทา
ปัญหาจราจรและให้ประชาชน
เข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะ
ที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง
ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ
(Missing link) สะพานข้ามแม่น้า
เจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความ
แออัดและคับคั่งของปริมาณ
การจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอ
ขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการ
เดินทางเพื่ออานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง
รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและชนบท

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณากา

ปลาย
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน
๑.๓ แผนงานจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการ
ผั ง เมื อ งควบคุ ม การใช้ พื้ น ที่
รวมทั้ ง คุ้ ม ครองแหล่ ง อนุ รั ก ษ์
และทัศนี ยภาพเมือง ตลอดจน
การจั ดทัศนี ย ภาพของเมืองให้
สวยงาม มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและ
สวนสาธารณะ
๑.๔ แผนงานพัฒนาระบบดูแล
ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก าร
ต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุก
กลุ่ มในสั งคมได้อย่างเท่าเทีย ม
กัน (Universal Design)

พื้นที่เป้าหมาย
เขตเมืองของทุกจังหวัดในภาคกลาง
และพื้นที่กรุงเทพฯ

ทุกจังหวัดในภาคกลางและพื้นที่
กรุงเทพฯ

๑.๕ แผนงานแก้ไขปัญหาขยะ เขตเมืองของทุกจังหวัดใน
น้ าเสี ย น้ าท่ ว ม และมลภาวะ ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ
ทางอากาศ อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
ปลาย
- การวางผังเมือง/จัดระเบียบการใช้ - ปรับปรุงและพัฒนา
- สร้างระบบและกลไกการ
ประโยชน์ที่ดิน
ทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้
อาทิ ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม
และสวนสาธารณะ ฯลฯ

- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
- ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุก
กลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน
(Universal Design) เพื่อให้คนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการต่างๆ อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
- กาจัดขยะ บาบัดน้าเสีย แก้ไข
ปัญหาน้าท่วม ลดและขจัดมลภาวะ
ทางอากาศ

- พัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ
- ยกระดับการให้บริการและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส

- จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อ - สร้างระบบและกลไกในการ
ต่อการอยู่อาศัย การเดินทาง
ควบคุม เฝ้าระวังปัญหา
และการขนส่งโดยสะดวกและ สิง่ แวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ปลอดภัย

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

๑.๖ แผนงานป้องกันและแก้ไข กรุงเทพฯ
ป ัญ ห า น้ า ท ่ว ม ก รุ ง เ ท พ ฯ
เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หา
ความรุนแรงและความเสียหาย
เป็นมูลค่าสูง
๑.๗ แผนงานวางระบบป้องกัน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภัยอาชญากรรมและภัยก่อการ
ร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่
ต่อเนื่อง
๑.๘
แผนงานพั ฒนาเมื อง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
ปริ มณฑล (สมุ ทร ปรากา ร นครปฐม และสมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุ ทรสาคร) ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและ
การพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมือง
ที่อยู่อาศัย

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
ปลาย
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
- พัฒนาเทคโนโลยีและ
- สร้างระบบและกลไกในการ
กรุงเทพฯ อาทิ ก่อสร้างคันกั้นน้า ทาง นวัตกรรมในการป้องกันและ
ป้องกันและเตือนภัยปัญหาน้า
ผันน้า/ระบายน้า ที่พักน้า/แก้มลิง
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
ท่วมเพื่อลดมูลค่าความเสียหาย
ฯลฯ
- วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรม
และภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ
และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
- ประสานการวางระบบโครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ และบริการทาง
สังคม กับมาตรการทางผังเมือง เพื่อ
ชี้นาให้การขยายตัวของเมืองเป็นไป
อย่างมีแบบแผนและเหมาะสม

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีแจ้ง
เตือนอาชญากรรมและภัยก่อ
การร้าย
- จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อ
ต่อการอยู่อาศัย การเดินทาง
และการขนส่งโดยสะดวกและ
ปลอดภัย อาทิ การป้องกัน
น้าท่วม-น้าเสีย การจัดให้มีพื้นที่
สีเขียว และสวนสาธารณะ

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

- พัฒนาเมืองปริมณฑลให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ
และการพาณิชย์ศูนย์กลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
โดยส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ต้น

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
กลาง

ปลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
๒.๑ แผนงานพั ฒ นาคุ ณภาพ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา
แหล่ งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ กาญจนบุรี เพชรบุรี
อาทิ วั ดพระศรี รั ตนศาสดาราม ประจวบคีรีขันธ์
ชะอา-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับ
โลกที่เพชรบุ รี กาญจนบุ รี และ
พระนครศรีอยุธยา

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานนา
ชาติ โดยการฟื้นฟูและจัดระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว

๒. ๒ แผนงาน พั ฒ นาแหล่ ง พระนครศรีอยุธยา
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม ร ด ก โ ล ก
พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

- ฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน และจัด
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
- เตรียมความพร้อมของเมืองให้
สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะ
อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ยกระดับคุณภาพของธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
- พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
- ยกระดับคุณภาพของธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
- พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

- พัฒนาการตลาด/
ประชาสัมพันธ์

- พัฒนาการตลาด/
ประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

๒.๓ แผนงานเพิ่มมาตรฐานแหล่ง ทุกจังหวัดในภาคกลาง
ท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น และแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

๒. ๔ แ ผนง าน พั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่ม
ประวั ติ ศาสตร์ และศาสนา
ก า ญ จ น บุ รี -สุ พ ร ร ณ บุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา-อ่ า งทองสิงห์ บุ รี-ชัยนาท-ลพบุ รี -สระบุ รี นครปฐม-ราชบุ รี -เพชรบุ รี กลุ่ ม
ดูแลสุ ขภาพด้วยแพทย์ แผนไทย
อาทิ นนทบุ รี -สมุ ทรสาครนครปฐม-เพชรบุ รี และกลุ่ ม
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง น้ า อ า ทิ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา-นนทบุ รี ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระบุรี
ราชบุรี และเพชรบุรี

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและ - ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของท้องถิ่น/ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้
ชุมชน
มาตรฐานสากล
- ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้ - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ได้มาตรฐานสากล
- พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
- ปรับปรุง พัฒนา ฟื้นฟูและจัด
- ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและ
- ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้ มูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย
ได้มาตรฐานสากล
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัด
- ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
- พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

ปลาย
- พัฒนาการตลาด/
ประชาสัมพันธ์

- พัฒนาการตลาด/
ประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

๒.๕ แผนงานพัฒ นาการเข้าถึง ทุกจังหวัดในภาคกลาง
แหล่ง ท่อ งเที ่ย วชุม ชน แหล่ง
ผลิต สิน ค้า OTOP และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
ปลาย
- ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง
- พัฒนาสินค้า OTOP /สินค้า - พัฒนาการตลาด/
ท่องเที่ยวหรือเครือข่ายการคมนาคม ชุมชน
ประชาสัมพันธ์
ที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่ง
- พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ท่องเที่ยว
เกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๓.๑ แผนงานนาผลการวิจัยและ กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ชัยนาท
- นาผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน - ส่งเสริมและสนับสนุน
- พัฒนาการตลาด
พัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี
วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ข้ า ว แ ห่ ง ช า ติ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่
ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม
ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและ
และความหลากหลายของ
ปทุมธานี
ยกระดับคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพ
สินค้า
ตรงตามความต้องการของตลาด
๓.๒ แผนงานพัฒนามาตรฐาน ทุกจังหวัดในภาคกลาง
- สร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร
- ส่งเสริมการแปรรูป
- พัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย
ฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย
- พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิต
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี - พัฒนาตราสินค้าและตรา
(Food safety) จากสิ น ค้ า
อาหารปลอดภัย (Food safety)
และนวัตกรรมในแปรรูปผลผลิต รับรองคุณภาพ
เกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความ - พัฒนาบรรจุภัณฑ์
พื ช ผั ก มะพร้ าว โคนม โคเนื้ อ
หลากหลายของสินค้า และ
สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา
ยกระดับคุณภาพสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

- 25 -

๓.๓ แผนงานส่ ง เสริ ม การใช้ ทุกจังหวัดในภาคกลาง
เทคโ นโลยี การเกษตรเพื่ อ
ยกระดับสู่ Smart Farmer และ
Smart Farming

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
ปลาย
- สร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร อาทิ - ส่งเสริมและสนับสนุนการนา - ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
การตลาด
พืชพันธุ์สัตว์ และการบริหารจัดการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ตลาด
ผลผลิตและการแปรรูป
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ
พันธุ์ที่เหมาะสม

๓.๔ แผนงานฟื้ นฟู ความอุ ดม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น - เฝ้าระวังและรักษาระบบนิเวศ
การส่งเสริมการวิจัยและ
ชายฝั่งทะเลให้สมดุลและยั่งยืน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
และวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริม
และพัฒนาการประมงพื้นบ้าน
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
การประมง เป็นต้น

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน
๓.๕ แผนงานเพิ่มความสามารถ
การแข่ งขั นอุ ตสาหกรรมประมง
(สมุ ท รสาคร) อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้ าง (สระบุรี ) อุตสาหกรรม
ยานยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี
สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยี
ที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๖ แผนงานพัฒนากาญจนบุรีราชบุ รี -เพชรบุ รี ตอนบนให้ เป็ น
แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและปศุสั ตว์ และ
กลุ่ มอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต
ในเมียนมา

พื้นที่เป้าหมาย
สมุทรสาคร สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
สมุทรปราการ

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี

๓.๗ แผนงานส่ง เสริม และ ทุกจังหวัดในภาคกลาง
สนับ สนุน ธุร กิจ SMEs และ
Startup

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน
สาธารณูปการ รองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การวิจัย
- ส่งเสริมการลงทุน
และพัฒนา รวมทั้งการออกแบบ
และนวัตกรรม
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

- ยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้
มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน
- ส่งเสริมการลงทุน
- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุ
สัตว์ และเทคโนโลยีสาหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
- ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ SMEs และ
Startup อาทิ เสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการในการดาเนิน
ธุรกิจ

ปลาย
- สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง
ธุรกิจ และแสดงสินค้า

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ - สนับสนุนกิจกรรมทาง
เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า การตลาด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง
ธุรกิจ และแสดงสินค้า

- นางานวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจ

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

- พัฒนาการใช้กลยุทธ์และ
ช่องทางการตลาด
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ต้น

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
กลาง

ปลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๑ แผนงานพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
และระบบกระจายน้ า ในพื้น ที่
แล้ ง ซ้ าซาก อาทิ กาญจนบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หาร
จัดการน้า
๔.๒ แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาน้ าท่ ว มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ชุ ม ชน แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์
โบราณสถาน และพื้ นที่ น้ าท่ วม
ซ้าซาก
๔.๓ แผนงานป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่ า และฟื้ น ฟู ป่ า เสื่ อ ม
โทรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพชรบุรี และราชบุรี
๔.๔ แผนงานขุดลอกลาน้าเพื่อ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บ น้าและ
ใช้ ใ นการขนส่ ง อาทิ แม่ น้ า
เจ้ า พระยา แม่ น้ าท่ า จี น ฯลฯ
รวมทั้ ง ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้ าแม่ น้ า
เจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง

กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี และลพบุรี

- ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้า
เดิม

ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

- เพิ่มแหล่งเก็บกักน้าที่เป็นแก้มลิง
- พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้าและ
การแจ้งเตือนภัย
- วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม
- ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม/ปลูกป่าเพิ่มเติม - สนับสนุนสิทธิและบทบาทของ
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชน
ไม่ให้เสื่อมโทรมลง
- ขุดลอกลาน้า
- เฝ้าระวัง/ตรวจสอบคุณภาพ
- ฟื้นฟูคุณภาพน้า
น้า

กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม
และสมุทรสาคร

- พัฒนาแหล่งน้าใหม่ อาทิ
- วางแผนจัดสรรน้าเพื่อรองรับ
จัดทาแหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็ก ความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้น
กระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้าในช่วงฤดูแล้ง

_____________________________________________________________________________________________
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่ม
เฝ้าระวังภัยน้าท่วม
- เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตาม
การบุกรุกป่า
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ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
๔.๕ แผนงานป้ องกันและแก้ไข สมุทรปราการ สมุทรสาคร
- จัดทาแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง - รักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่า
ประจวบคีรีขันธ์
ชายเลน และการทาแนวไม้ไผ่กันคลื่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
๕.๑ แผนงานพัฒนาทางหลวง กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
- พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
พิเ ศษระหว่ างเมื อง และรถไฟ นนทบุรี กรุงเทพฯ
และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ –
เชื่อมกรุ งเทพ – กาญจนบุ รี
กาญจนบุรี
เพื่ อ เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ช า ย แ ด น ข อ ง ภ า ค กั บ พื้ น ที่
เศรษฐกิ จ หลั ก ของประเทศให้
สามารถเกื้ อ หนุ น และติ ด ต่ อ
ทางการพัฒนาระหว่างพื้น ที่ได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว
๕.๒ แผนงานพั ฒ นาพื้ นที่ เขต กาญจนบุรี
- การวางผังเมือง/จัดระเบียบการใช้ - ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการและอานวยความ
เศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนบ้ า นพุ
ประโยชน์ที่ดิน
น้ าร้ อ น อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ สะดวกบริเวณจุดผ่านแดนเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางด้าน
กาญจนบุ รี ให้ เป็ น ประตูเ ชื่ อ ม
Logistics
การค้า การลงทุน และการ
Southern
Economic
- มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกัน
Corridor จากท่าเรื อทวายท่ า เรื อ แหลมฉบั ง -ท่ า เรื อ สี ห นุ
วิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวัง
เตา ประเทศเวียดนาม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

ปลาย

- สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง
ธุรกิจ การประชุม /แสดงสินค้า
ระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

๕.๓ แผนงานพัฒนามาตรฐาน กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้าน
พุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ
ด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า
การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว
กับเมียนมา

๕.๔ แผนงานพั ฒนาเมื องและ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
พื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตาม นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
แนวแกนหลั กการเชื่ อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
- การวางผังเมือง/จัดระเบียบการใช้ - พัฒนาจุดบริการและสิ่ง
ประโยชน์ที่ดิน
อานวยความสะดวกบริเวณจุด
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ผ่านแดนเพื่อรองรับการ
โลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ ขยายตัวทางด้านการค้า การ
สาธารณูปการ
ลงทุน และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างกัน
- ส่งเสริมการลงทุนด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับเมียนมา
- ปรับปรุงระเบียบและ
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมียนมา
- การวางผังเมือง/จัดระเบียบการใช้ - สนับสนุนกิจกรรมทาง
ประโยชน์ที่ดิน
เศรษฐกิจที่เหมาะสม
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการรองรับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ
เมียนมา

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

ปลาย
- สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง
ธุรกิจ การประชุม/แสดงสินค้า
ระดับนานาชาติ

- พัฒนาไปสู่ Smart City
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ต้น

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
๖.๑ แผนงานพัฒนาโครงสร้าง พื้นที่ตามแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานการคมนาคมขนส่ ง ที่ พืน้ ฐานการคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ เชือ่ มโยงภาคกลางและภาคอื่นๆ
ขอ งป ร ะเ ทศ เพื่ อกระจาย
ประโยชน์ แ ละโอกาสจากจุ ด
ความเจริ ญหลั กของประเทศให้
เชื่ อมโยงไปยั งพื้ นที่ ที่ ภ าคอื่ น ๆ
ซึ่งจะทาให้ เกิดการกระตุ้น การ
พั ฒ นาและลดความเหลื่ อ มล้ า
ระหว่างภาค

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคเหนือ
ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯพิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรีปากน้าโพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็ว
สูงกรุงเทพฯ-โคราช และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ
พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

- สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อใช้
ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ระหว่างภาค

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

ปลาย
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

พื้นที่เป้าหมาย

๖.๒ แผนงานพั ฒนาพื้ นที่ รอบ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี
สถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี ประจวบคีรีขนั ธ์
ศั ก ยภาพที่ ส าคั ญ อาทิ เมื อ ง
อยุธยา และบริเวณเมืองชายแดน
ที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริ เวณใกล้
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อาทิ เมืองพุน้าร้อน

ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น
กลาง
- วางผังเมือง/จัดรูปที่ดิน
- ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ออกแบบ/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับพื้นที่
- วางระบบการควบคุมดูแล
- พัฒนาเมืองแบบประหยัด
สิ่งแวดล้อมเมือง
พลังงาน

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ

ปลาย
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ภาคผนวก ๒
ข้อเสนอแผนงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาภาคกลางและ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

_____________________________________________________________________________________________
ผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณากา

ข้อเสนอแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(แผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค)
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
รวมทัง้ สิน้ 159 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูก่ ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมเมือง (39 โครงการ)
แนวทางที่ 1 เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ (2 โครงการ)
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราชบูรณะ
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก
แนวทางที่ 2 ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชือ่ มต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ฯลฯ (18 โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

17,305.35
4,586.28
0.00
4,267.00

1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ -ถนนท่าดินแดง

200.00 ส้านักการโยธา

2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทาง
ยกระดับและถนนในฝั
ง่ ธนบุามแม่
รี น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพาน
3) โครงการก่
อสร้างสะพานข้
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา รวมทางขึน-ลง

140.00 ส้านักการโยธา
180.00 ส้านักการโยธา

4) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทาง
ยกระดับและถนนฝัง่ พระนครจากแม่น้าเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง
5) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทาง
ยกระดับและถนนฝัง่ พระนครจากแยกสะพานแดงถึงถนนก้าแพงเพชร
6) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทาง
ยกระดับและถนนฝัง่ พระนครจากถนนก้าแพงเพชรถึงถนนพหลโยธิน
7) โครงการก่อสร้างถนนรามค้าแหง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับจากแยกล้าสาลี ถึงคลองบ้านม้า

180.00 ส้านักการโยธา

8) โครงการก่อสร้างถนนรามค้าแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณถนนกาญจนา
ภิเษก และถนนราษฎร์พัฒนา

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

180.00 ส้านักการโยธา
185.00 ส้านักการโยธา
3.00 ส้านักการโยธา
3.00 ส้านักการโยธา

- กทม.
- กทม.

ถนนราชวงศ์ และถนนท่า
ดินแดง
พืนทีเ่ ขตบางพลัด
บริเวณพืนทีเ่ ขตบางพลัด
และเขตดุสิต (บริเวณสีแ่ ยก
เกียกกาย)



บริเวณสีแ่ ยกเกียกกายและ
แยกสะพานแดง
สีแ่ ยกสะพานแดงจนถึง
ถนนก้าแพงเพชร
บริเวณถนนก้าแพงเพชรถึง
ถนนพหลโยธิน
บริเวณแยกล้าสาลีถึงคลอง
บ้านม้า
ถนนกาญจนาภิเษก และ
ถนนราษฎร์พัฒนา











ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

9) โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง

340.00 ส้านักการโยธา

10) โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขนเชือ่ มถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพลโยธิน

150.00 ส้านักการโยธา

11) โครงการต่อเชือ่ มถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3

618.00 ส้านักการโยธา

12) โครงการต่อเชือ่ มถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4

468.00 ส้านักการโยธา

13) โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิน่ สายเชือ่ มระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนน
ก้าแพงเพชร
14) โครงการทางหลวงท้องถิน่ สายเชือ่ มระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินช่วงที่ 1 จาก
ถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว
15) โครงการทางหลวงท้องถิน่ สายเชือ่ มระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิ ช่วงที่ 2 จาก
สะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์
16) โครงการก่อสร้างถนนเชือ่ มระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่

20.00 ส้านักการโยธา
90.00 ส้านักการโยธา
90.00 ส้านักการโยธา
1,000.00 ส้านักการโยธา

17) โครงการก่อสร้างถนนเชือ่ มถนนเลียบวารี ถนนสุวนิ ทวงศ์ และถนนคุม้ เกล้า

300.00 ส้านักการโยธา

18) โครงการก่อสร้างทางเชือ่ มถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนกาญจนาคม
แนวทางที่ 3 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทดี่ ินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นทีร่ วมทัง้
คุม้ ครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มี
พื้นทีส่ ีเขียวและสวนสาธารณะ
(8 โครงการ)

120.00 ส้านักการโยธา
177.41

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

บริเวณถนนอ่อนนุชลาดกระบัง
เชือ่ มถนนวิภาวดีรังสิตกับ
ถนนพหลโยธิน บริเวณถนน
เลียบคลองบางเขน



บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย
2 กับถนนพุทธมณฑลสาย
3 เวณถนนพุทธมณฑลสาย
บริ
3 กับถนนพุทธมณฑลสาย
4
ถนนประดิ
พัทธ์ (ซ.



ประดิพัทธ์ 17) กับถนน
ก้ถนนวิ
าแพงเพชร
ภาวดีรังสิต และ
บริเวณคลองลาดพร้าว
บริเวณคลองลาดพร้าวและ
ถนนเทพรักษ์
ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช
และถนนนิมิตใหม่
พืนทีถ่ นนเลียบวารี ถนนสุ
วินทวงศ์ และถนนคุม้ เกล้า
ถนนวิภาวดีรังสิต











1) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่น้าแม่กลอง ม.1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ยาว 200 ม.

20.00 ส้านักงานโยธาธิการและผัง ม.1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี



2) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่น้าแควใหญ่ หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

19.50 ส้านักงานโยธาธิการและผัง หมู่ 1 ต.ลาดหญ้าอ.เมือง
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี



ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

3) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่น้าแควน้อยบ้านกลอนโด (ช่วงที่ 2) หมู่ 2 ต.กลอนโด
อ.ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี

35.00 ส้านักงานโยธาธิการและผัง หมู่ 2 ต.กลอนโด อ.ด่าน
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
มะขามเตีย จ.กาญจนบุรี



4) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่น้าแม่กลอง และทางจักรยาน เทศบาลเมืองท่าเรือพระ
แท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

40.00 ส้านักงานโยธาธิการและผัง เทศบาลเมืองท่าเรือพระ
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
แท่น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี



5) โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและก้าแพงเมืองเก่า

13.80 ส้านักผังเมือง

6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลาง
สะพานพระปกเกล้า
7) โครงการปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
8) โครงการวางและจัดท้าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครังที่ 4)
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้
สามารถรองรับคนทุกกลุม่ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) (7 โครงการ)

41.84 ส้านักผังเมือง

2.66 ส้านักผังเมือง
4.61 ส้านักผังเมือง

ป้อมมหากาฬและก้าแพง
เมืองเก่า
โครงสร้างสะพานข้ามแม่น้า
เจ้าพระยาบริเวณช่องกลาง
สะพานพระปกเกล้า



บริเวณสาชิงช้า เขตพระนคร
พืนทีก่ รุงเทพมหานคร




จังหวัดนนทบุรี



ปี2561-2563


85.58

1) โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข ส้าหรับผูส้ ูงอายุและกลุม่
พึง่ พิง (Intermediate and Lomg Term Care) ในชุมชนจังหวัดนนทบุรี

15.58 ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี

2) กิจกรรมการให้ความรูแ้ ละค้าปรึกษาแนะน้าในการจัดสิง่ อ้านวยความสะดวกส้าหรับผูส้ ูงอายุ
และคนพิการ (Universal Design) หมายถึง ให้ความรูแ้ ละค้าปรึกษาในเรือ่ งสิง่ อ้านวยความ
สะดวกในการจัดท้าสิง่ อ้านวยความสะดวกส้าหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการแก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร

- ส้านักการโยธา

พืนทีก่ รุงเทพมหานคร



3) โครงการจัดท้าทางลาดคนพิการและผูส้ ูงอายุ
4) โครงการส้ารวจอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงก้าหนดสิง่ อ้านวยความ
สะดวกในอาคารส้าหรับผูพ้ ิการหรือผูท้ ุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design)

- ส้านักการโยธา
- ส้านักการโยธา

พืนทีก่ รุงเทพมหานคร
พืนทีก่ รุงเทพมหานคร




5) โครงการออกแบบอาคารและถนน ทีม่ ีสงิ่ อ้านวยความสะดวกส้าหรับผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
6) โครงการจัดท้ามาตรฐานแบบภูมิทัศน์ทเี่ อือต่อการใช้ประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม

- ส้านักการโยธา

พืนทีก่ รุงเทพมหานคร



- ส้านักการโยธา

พืนทีก่ รุงเทพมหานคร



7) โครงการโครงสร้างพืนฐานต่อยอดจากสาธารณสุข

70.00 รพ.สมุทรปราการ

ปี2561 –2562
ปี2561
ปี2561 –2562

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
แนวทางที่ 5 แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง
แนวทางที่ 6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพฯ
แนวทางที่ 7 วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่
ต่อเนื่อง (1 โครงการ)
1) โครงการส้ารวจและจัดท้าบัญชีพนที
ื เ่ สีย่ ง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร
แนวทางที่ 8 พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิ
สติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองทีอ่ ยูอ่ าศัย (3 โครงการ)
1) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการอ้านวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
2) โครงการชีช่องทางการค้าพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
3) โครงการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง การค้าทองค้าและเครือ่ งประดับ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

0.00
0.00
0.00
- ส้านักเทศกิจ กทม.



56.29

5.74 กรมการค้าต่างประเทศ
ทุกจังหวัดในภาคกลาง
0.55 กรมการค้าต่างประเทศ
ทุกจังหวัดในภาคกลาง
50.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ กรุงเทพมหานคร
มณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)




ข้อเสนอแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคกลางและพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
(แผนงานโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค)
แผนพัฒนาภาคกลางและพืนที่กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ีชอื่ เสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชือ่ มโยง
เพื่อกระจายการท่องเทีย่ วทัว่ ทัง้ ภาค (49 โครงการ)
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วระดับนานาชาติให้เป็นฐานการกระจายรายได้และ
การสร้างงาน (2 โครงการ)
1) โครงการบูรณะอาคารหมูต่ ึกพระประเทียบ หลังที่ 2 และ 4 ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
2) การตลาดเชิงรุก เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางการท่องเทีย่ ว (งบจังหวัด)
แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยัง่ ยืน
(1 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(1)ขุดแต่งทางโบราณคดีพระราชวังโบราณ ต้าบลประตูชัย อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

2,248.96
28.99
6.80 ส้านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
22.19 ส้านักงานท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัดลพบุรี

แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
ลพบุรี




แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
ลพบุรี

63.25

63.25
15.00 ส้านักศิลปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา



(2)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดวงษ์ฆ้อง ต้าบลท่าวาสุกรี อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา



(3)บูรณะโบราณสถานวัดสมุหประดิษฐาราม ต้าบลสวนดอกไม้ อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

7.25 ส้านักศิลปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้
จ.สระบุรี



(4)อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ ต้าบลวังม่วง อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

1.00 ส้านักศิลปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

ต.วังม่วง อ.วังม่วง
จ.สระบุรี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

(5)อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

30.00 ส้านักศิลปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา



(6)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดชุมพล ต้าบลวัดตูม อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 3
พระนครศรีอยุธยา

ต.วัดตูม
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา



แนวทางที่ 3 เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วท้องถิน่ และแหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชน (7 โครงการ)

98.20

1) โครงการยกระดับหมูบ่ ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รองรับการท่องเทีย่ ว

4.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 3

ลพบุรี/สิงห์บุร/ี ชัยนาท/
อ่างทอง

2) โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณท่าน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนนทบุรี อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

3.00 สนง.ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนนทบุรี

อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

3) โครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดน้าวัดโตนด จังหวัดนนทบุรี

9.00 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี

อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี






4) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว

17.00 ส้านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สพจ.นนทบุร)ี



5) โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ -บ้านท่าล้าไย หมู่
ที่ 4 ต้าบลเขาโจด อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

35.50 ส้านักงานโยธาธิการและผัง หมูท่ ี่ 4 ต้าบลเขาโจด
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี



6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสนับสนุนทรัพยากรการท่องเทีย่ วให้ได้
มาตรฐาน
7) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วผ่านสือ่ ต่างๆ

9.70 ส้านักวัฒนธรรม กีฬา และ กทม.
การท่องเทีย่ ว กทม.
20.00 ส้านักวัฒนธรรม กีฬา และ กทม.
การท่องเทีย่ ว กทม.




หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ีศักยภาพ ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย
และเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วระหว่างจังหวัดอย่างยัง่ ยืน (23 โครงการ)
1) โครงการมหัศจรรย์เรือ่ งเล่าแห่งเมืองสร้างสรรค์ : การผสานอดีตกับปัจจุบัน
2) .โครงการสร้างฟืน้ ฟูและพัฒนาสิง่ อ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ ว (งบจังหวัด)
3) โครงการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ (งบจังหวัด)
4) โครงการปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม
0504 ชือ่ ตอน โคกส้าโรง - หนองม่วง ระหว่างกม.203+000 - กม.204+000 (แยกชอน
สารเดช) ปริมาณงาน 1 แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

1,721.22
115.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
290.99 ส้านักงานท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัดลพบุรี
21.21 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี
20.00 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

นครปฐม สุพรรณบุรี



แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
ลพบุรี
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
ลพบุรี
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
ลพบุรี





5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่ ว ต้าบลปลายบาง อ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

3.00 สนง.ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนนทบุรี

อ้าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

6) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

0.50 สนง.ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนนทบุรี
1.00 สนง.ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดนนทบุรี
5.00 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

7) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วชุมชนปลายบาง ต้าบลปลายบาง อ้าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
8) โครงการสงกรานต์วถิ ีไทยส้าราญใจวิถีมอญ วัดสโมสร จังหวัดนนทบุรี
9) 9.โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(1)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดกู้ ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(2)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะพญาเจ่ง ต้าบลปากเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)

อ้าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
อ้าเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี












581.34
14.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบางพูด
อ้าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี



5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลปากเกร็ด
อ้าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

(3)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดปราสาท ต้าบลบางกร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี

7.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบางกร่าง
อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี



(4)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลศรีเมือง อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบางศรีเมือง
อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี



(5)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดบางขนุน ต้าบลบางขนุน อ้าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบางขนุน
อ้าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี



(6)ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่าง เมืองนนทบุรี และปทุมธานี

3.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
รี ่ 2
2.00 สุส้พานัรรณบุ
กศิลปากรที

จังหวัดนนทบุรี



จังหวัดนนทบุรี



ต้าบลสามโคก
อ้าเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี



(7)ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมหอไตรและหอระฆังจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
(8)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง (เตาสามโคก) ต้าบลสามโคก อ้าเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

สุพรรณบุรี
14.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

(9)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดสิงห์ ต้าบลสามโคก อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

7.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลสามโคก
อ้าเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี



(10)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) และเรือนพยาน ต้าบล
บางปรอก อ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

7.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบางปรอก
อ้าเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี



(11)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดโบสถ์ ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบ้านกลาง
อ้าเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี



10.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลพระปฐมเจดีย์
อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม



(12)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระงาม ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

(13)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดธรรมศาลา ต้าบลธรรมศาลา อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

3.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลธรรมศาลา
อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม



(14)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเนินพระ (ดอนยายหอม) ต้าบลดอนยายหอม อ้าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลดอนยายหอม
อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม



(15)อนุรักษ์พระราชวังสนามจันทร์ (ระยะที่ 1) ต้าบลพระปฐมเจดีย์ อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

50.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลพระปฐมเจดีย์
อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม



(16)อนุรักษ์และพัฒนาคูเมือง – ก้าแพงเมือง ก้าแพงแสน ต้าบลทุง่ ขวาง อ้าเภอก้าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

3.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลทุง่ ขวาง
อ้าเภอก้าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม



จังหวัดนครปฐม



จังหวัดนครปฐม



ต้าบลรัวใหญ่
อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี



(17)ศึกษาเมืองนครปฐมกับเส้นทางการค้าทางทะเล
(18)ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมอาคารสถาปัตยกรรมขนมปังขิง จังหวัดนครปฐม
(19)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดป่าเลไลยก์ ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

2.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี
3.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
รี ่ 2
10.00 สุส้พานัรรณบุ
กศิลปากรที
สุพรรณบุรี

(20)ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานก้าแพงเมืองสุพรรณบุรี ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี



(21)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระรูป ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

7.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี



(22)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดมรกต (ร้าง) ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

2.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

(23)ขุดศึกษาโบราณสถานบ้านดงเย็นและจัดท้าเพือ่ การบูรณะ ต้าบลอูท่ อง อ้าเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

1.20 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลอูท่ อง อ้าเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี



(24)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดม่วง ต้าบลสวนแตง อ้าเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลสวนแตง
อ้าเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี



(25)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานหมายเลข 14 ต้าบลจระเข้สามพัน อ้าเภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลจระเข้สามพัน



(26)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านกระจัน ต้าบลกระจัน อ้าเภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

4.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลกระจัน อ้าเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี



ต้าบลหนองราชวัตร
อ้าเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี



(27)จัดตังศูนย์ศึกษาวิจัยทางโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี ต้าบลหนองราชวัตร
อ้าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

10.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

(28)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดโบสถ์ (ร้าง) ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

8.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี



(29)อนุรักษ์และพัฒนาก้าแพงเมืองกาญจนบุรี ต้าบลบ้านเหนือ – บ้านใต้ อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

8.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี



(30)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

4.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบ้านเหนือ – บ้านใต้
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

(31)อนุรักษ์และพัฒนาก้าแพงเมืองกาญจนบุรี ต้าบลบ้านเหนือ – บ้านใต้ อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

8.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบ้านเหนือ– บ้านใต้
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี





หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

(32)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

4.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี



(33)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดห้วยกระเจา ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

7.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี



(34)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเขาพนมนาง ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี



(35)ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในเขตอ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอพนมทวน อ้าเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี

5.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

อ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอ
พนมทวน อ้าเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี



(36)ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานพระเจดียส์ ามองค์ ต้าบลหนองลู อ้าเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

2.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลหนองลู
อ้าเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี



(37)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดน้อย (ร้าง) ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

3.00 ส้านักศิลปากรที่ 2
สุพรรณบุรี

ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี



(38)ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

20.00 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเก่า

ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี



(39)อนุรักษ์และพัฒนาก้าแพงเมือง (ด้านทิศใต้) อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ต้าบลสิงห์
อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

25.00 อุทยานประวัติศาสตร์เมือง ต้าบลสิงห์ อ้าเภอไทรโยค
สิงห์
จังหวัดกาญจนบุรี



(40)ปรับปรุงร้านจ้าหน่ายของทีร่ ะลึกอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ต้าบลสิงห์ อ้าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี

3.00 อุทยานประวัติศาสตร์เมือง ต้าบลสิงห์ อ้าเภอไทรโยค
สิงห์
จังหวัดกาญจนบุรี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
(41)พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อูท่ อง ต้าบลอูท่ อง อ้าเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
(42)โครงการจัดท้าสิง่ อ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ ว ผูม้ าใช้บริการ และเจ้าหน้าที่
(จัดท้าลานจอดรถยนต์ รถโดยสารขนาดใหญ่) ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี
(43)ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ต้าบลสนามชัย
อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(44)โครงการจัดกิจกรรม / อบรม / สัมมนา เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการพิพิธภัณฑ์
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสเู่ ยาวชน ประชาชน
(45)โครงการพัฒนาสือ่ การจัดแสดงเพือ่ การเข้าถึงนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ชาวนาไทย สุพรรณบุรี ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(46)โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
(47)ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเรือก ต้าบลทะเลชุบศร อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(48)อนุรักษ์และพัฒนาสระมโนรา ต้าบลท่าหิน อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(49)บูรณะเจดียเ์ มืองโบราณซับจ้าปา อ้าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
(50)อนุรักษ์และพัฒนา วัดมหาธาตุ ต้าบลแพรกศรีราชา อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

(51)ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต้าบลท่าหิน อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(52)พัฒนาส้านักช่างสิบหมู่ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรม ต้าบลศาลายา อ้าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(53)บูรณะซ่อมแซมวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

10.00 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี

ต้าบลอูท่ อง อ้าเภออูท่ อง
จังหวัดสุพรรณบุรี



0.80 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี

ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี



1.00 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี
0.20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี
2.50 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ชาวนาไทย สุพรรณบุรี
14.42 หอสมุดแห่งชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี



11.00 ส้านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี



อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี



3.30 ส้านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

อ้าเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี



22.00 ส้านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท



30.00 ส้านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

อ้าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี



80.00 ส้านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

60.00 ส้านักช่างสิบหมู่ นครปฐม

หมายเหตุ

อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
15.50 ส้านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ต้าบลคลองกระแชง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี





ปี2563-2564
ปี2563-2564

ปี2563-2564



ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
(54)บูรณะซ่อมแซมโรงรถ อุทยานประวัติศาสตร์ -พระนครคีรี

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

5.95 ส้านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ต้าบลคลองกระแชง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี



24.46 ส้านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ต้าบลสร้อยฟ้า
อ้าเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี



10) โครงการปรับปรุงถนนเข้าออกแหล่งท่องเทีย่ วน้้าตกไทรโยคใหญ่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

16.00 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติไทรโยค



11) โครงการพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือ แพพร้อมอาคารประกอบและสิง่ อ้านวยความสะดวก
รองรับนักท่องเทีย่ ว จุดที่ 1 อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

25.00 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติไทรโยค



12) โครงการพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือ แพพร้อมอาคารประกอบและสิง่ อ้านวยความสะดวก
รองรับนักท่องเทีย่ ว จุดที่ 2 อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

20.00 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติไทรโยค



13) โครงการก่อสร้างสิง่ อ้านวยความสะดวกในพืนทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขือ่ น ศรีนครินทร์

22.87 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรี
นครินทร์



14) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

25.00 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์



(55)อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดขนอน

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

15) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุ จังหวัดกาญจนบุรี ในการ
ปล่อยวัวแดงคืนสูธ่ รรมชาติครังแรกของโลก ทีจ่ ังหวัดกาญจนบุรี

8.66 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขาน้าพุ จังหวัด
กาญจนบุรี



16) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุในภาคกลาง

9.92 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขาน้าพุ จังหวัด
กาญจนบุรี



245.13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุพ์ ืช

แหล่งท่องเทีย่ วในพืนทีป่ ่า
อนุรักษ์



17) โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ (ภาคกลาง) งบประมาณรวม 245,131,700
บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(2)พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 1 แห่ง
(3) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว จ้านวน 1 แห่ง

11.20
2.95
4.62

(4) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จ้านวน 1 แห่ง

18.30

(5) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1
แห่งพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(6)
(7) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติพระแท่นดงรัก จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

21.49
1.12
1.35

(8) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(9) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(10) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (โป่งลึก-บางกลอย) จังหวัด
เพชรบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(11) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(12) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(13) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครรินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1
แห่ง พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(14)
(15)พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง

1.38
1.56
10.73
10.05
15.19
8.23
9.05
9.70

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

(16)พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(17)พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 1 แห่ง
(18)โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ าง
ธรรมชาติด้านสัตว์ป่า

7.16
20.52
5.22

(19)โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ าง
ธรรมชาติด้านสัตว์ป่า
(20)โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่า

8.00

(21)โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี จังหวัดสระบุรี
(22)โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(23)โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุจังหวัดกาญจนบุรี
(24)ศูนย์การเรียนรูเ้ ขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าแม่น้าภาชี จังหวัดราชบุรี
(25)พัฒนาแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสะเนพ่อง - เกาะสะเดิง่ เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าทุง่
ใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
(26)จัดท้าศูนย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนาสิง่ อ้านวยความสะดวก เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าทุง่ ใหญ่
นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
(27)โครงการพัฒนาสิง่ อ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่ วป่าอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แก่งคอย (น้าตกสาวิตรี)
18) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการปรับปรุงโบราณสถานวัดป่าเลไลยก์
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดียแ์ ละปรับปรุงก้าแพงเมือง
19) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้เชือ่ มโยงกับเมืองโบราณอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
20) โครงการพัฒนาชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยใช้เกณฑ์ของ Global Sustainable
Tourism Council (GSTC) โดยพัฒนาเป็นต้นแบบในทุกอ้าเภอ

27.53
5.92
9.92
14.43
6.52
3.96
7.68
1.35
160.00

21) โครงการใช้กีฬาเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยเน้นอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
22) โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วมนต์เสน่ห์วถิ ีไทย
23) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

150.00

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
แนวทางที่ 5 พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (16 โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

337.30

1) พัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งด้านการท่องเทีย่ ว (OTOP) (งบจังหวัด)

5.50 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี

แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด
ลพบุรี



2) โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ ววิถีชุมชนอัตลักษณ์เมืองโบราณสถาน วัดปรางค์หลวง จังหวัด
นนทบุรี

9.00 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี

อ้าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี



3) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

25.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3548
กม. 0+700 - กม.
1+405 ตอนควบคุม
0102 ตอนท่ามะกา - ท่า
ม่วง (บ.ท่ามะกา, ต.ท่า
มะกาย่านชุมชน/วัดวัง
ขนาย)

๔) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

25.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3548
กม. 20+000 - กม.
20+729 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่ามะกา - ท่า
ม่วง (บ.ท่าม่วง ย่านชุมชน
ต.ท่าม่วง)

5) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

30.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3209
กม. 72+000 - กม.
74+400 ตอนควบคุม
0103 ตอน ด่านมะขาม
เตีย - กาญจนบุรี (บ.ถ้า
มังกรทอง ต.เกาะส้าโรง)







หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

6) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

30.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3272
กม. 0+300 - กม.
1+000 ตอนควบคุม
0101 ตอน ทองผาภูมิ ปิล๊อค (บ.ท่าขนุน ต.ท่า
ขนุน /เขือ่ นวชิราลงกรณ์)



7) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

30.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3081
กม. 2+250-กม. 2+550
ตอนควบคุม 0100 ตอน
ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง (บ.
ตะคร้าเอน/ชุมชนวัดตะคร้า
เอน)



8) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

25.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3398
กม. 12+085 -กม.
13+085 ตอนควบคุม
0100 ตอนท่าพะเนียด ทุง่ มะสังข์ (บ.หนองกุม่ อ.
บ่อพลอย/ตลาดน้าค่ายสุร
สีห)์

9) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

30.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3453
กม. 3+000 - กม.
5+000 ตอนควบคุม
0100 ตอนท่าไม้ - ตะคร้า
เอน (บ.ห้วยตะเคียน ต.ยาง
ม่วง อ.ท่ามะกา)





หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

10) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

30.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3084
กม. 0+903 - กม.
1+350 ตอนควบคุม
0100 ตอนท่าม่วง หนองขาว (บ.ทุง่ ทอง ต.ทุง่
ทอง อ.ท่าม่วง)



11) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง

30.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3398
กม. 3+200 - กม.
5+800 ตอนควบคุม
0100 ตอนท่าพะเนียด ทุง่ มะสังข์ (บ.หนองกุม่ อ.
บ่อพลอย/ตลาดน้าค่ายสุร
สีห)์



12) ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายยน้า

15.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 323
กม. 20+500 - กม.
22+500 ตอน ควบคุม
0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ
(บ.ท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ท่า
มะกา)



13) ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายยน้า

15.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 323
กม. 31+000 - กม.
32+360 ตอนควบคุม
0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้า
ตืน่ (บ.ท่าเรือ บ.หนองรี ต.
ท่าเรือ อ.ท่ามะกา)



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

14) .ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายยน้า

10.00 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 323
กม. 51+640 - กม. 52 +
020 ตอนควบคุม 0202
ตอนท่าเรือ - ท่าน้าตืน
(บ.ท่านกเอียง ต.ท่าล้อ อ.
ท่าวง)

15) โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ วในประเทศและต่างประเทศ (Rosdshows/Trade show

25.80 กองการท่องเทีย่ ว ส้านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเทีย่ ว กทม.

16) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร

2.00 ส้านักพัฒนาสังคม/
ส้านักงานเขต กทม.

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)

กทม.

กทม.





หมายเหตุ

ข้อเสนอแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(แผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค)
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน (25 โครงการ)
แนวทางที่ 1 น้าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ
พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ (3 โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

201.08
6.00

1) โครงการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม Start Up by Innovation

2.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 3

ลพบุรี/สิงห์บุร/ี ชัยนาท/
อ่างทอง



2) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 3

ลพบุรี/สิงห์บุร/ี ชัยนาท/
อ่างทอง



3) โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมท้องถิน่

2.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 3
-

ลพบุรี/สิงห์บุร/ี ชัยนาท/
อ่างทอง



แนวทางที่ 2 พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตร
หลักของภาค (1 โครงการ)
1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรียค์ รบวงจรด้วยนวตกรรมภาคกลาง
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart
Farming (9 โครงการ)

82.00

1) โครงการยกระดับสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมเพือ่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในพืนทีภ่ าคกลาง

25.00 กรมการค้าต่างประเทศ



2) โครงการพัฒนาและยกระดับตลาดสินค้าเกษตรอินทรียก์ ลุม่ จังหวัดภาคกลาง

1.50 ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทุกจังหวัดในพืนทีภ่ าคกลาง
พาณิชย์ (สพจ.เพชรบุรี)
45.00 กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ส่วนกลาง
ประเทศ



3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ (ขอรับการ
จัดสรร งปม. ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์)



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

4) โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok Green Farm

1.00 ส้านักพัฒนาสังคม/สนข.
กทม.
2.00 ส้านักพัฒนาสังคม/สนข.
กทม.
0.50 ส้านักพัฒนาสังคม/สนข.
กทม.
2.00 ส้านักพัฒนาสังคม/สนข.
กทม.
5.00 ส้านักพัฒนาสังคม/สนข.
กทม.

5) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพือ่ การผลิตในระบบเกษตรยัง่ ยืน
6) โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุน่ ใหม่ (Young Smart Farmer)
7) โครงการส่งเสริมความรูเ้ ทคโนโลยีด้านการเกษตร
8) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
9) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Food Innopolis)
แนวทางที่ 4 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล
แนวทางที่ 5 เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิ
- กส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
แนวทางที่ 6 พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุม่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่มเชือ่ มโยงกับแหล่งผลิตใน
เมียนมา (4 โครงการ)

หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

กทม.



กทม.



กทม.



กทม.



กทม.



30.40

1) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ (จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี )

12.00 ส้านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

จังหวัดราชบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี



2) โครงการค่ายนักประดิษฐ์หนุ่ ยนต์และเครือ่ งมือกล กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี )

10.50 ส้านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

จังหวัดราชบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

3) โครงการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2.50 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 8

นนทบุร/ี ปทุมธานี/
พระนครศรีอยุธยา/
สระบุรี/กาญจนบุรี/
นครปฐม/ราชบุรี/
สมุทรสงคราม/
ประจวบคีรีขันธ์/เพชรบุรี/
สมุทรสาคร/สุพรรณบุรี



4) โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5.40 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 8

นนทบุร/ี ปทุมธานี/
พระนครศรีอยุธยา/
สระบุรี/กาญจนบุรี/
นครปฐม/ราชบุรี/
สมุทรสงคราม/
ประจวบคีรีขันธ์/เพชรบุรี/
สมุทรสาคร/สุพรรณบุรี



แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up (8 โครงการ)

1) โครงการสร้างความรับรูก้ ฎหมายให้ประชาชน
2) โครงการส่งเสริมการตลาดการบริโภคอาหารปลอดภัย (งบจังหวัด)
3) โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการ SMEsอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรสูม่ าตรฐาน (งบจังหวัด)
4) โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จาดวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด

หมายเหตุ

82.68

9.55 กรมบังคับคดี



จังหวัดในพืนทีภ่ าคกลาง
19 จังหวัด

ปี2563-2564


4.18 ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
3.75 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลพบุรี
1.50 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี



จังหวัดนนทุบรี



ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
5) โครงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอุตสากรรม SMEs จังหวัดนนทบุรี
6) โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทีม่ ีมูลค่าสูง (ขอรับการจัดสรร งปม. ภายใต้แผนบูรณา
การ SMEs)
7) โครงการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพทางการค้าธุรกิจภูมิภาคและชุมชน (MOC
Biz Club) (ขอรับการจัดสรร งปม. ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์)
8) โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุม่ จังหวัด
ภาคกลาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง


2.70 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี
25.01 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จังหวัดนนทุบรี
ส่วนกลาง



26.00 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทุกจังหวัด



10.00 ส้านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สพจ.
พระนครศรีอยุธยา)



หมายเหตุ

ข้อเสนอแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(แผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค)
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน (24 โครงการ)
แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้า ในพื้นที่แล้งซ้้าซาก (8 โครงการ)
1) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าส้มใหญ่ ต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี
2) โครงการพัฒนาระบบส่งน้าบ้านหนองไผ่ ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอด่านมะขามเตีย

จังหวัดกาญจนบุรี
3) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าบ้านดอนเสือ ต้าบลพนมทวน อ้าเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

4) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าบ้านทุ่งสมบูรณ์ ต้าบลพนมทวน อ้าเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

5) โครงการพัฒนาระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าพุตะเคียน ต้าบลสมเด็จเจริญ อ้าเภอหนอง

ปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ
(ล้านบาท)
800.89

หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

165.93
25.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

ต้าบลหนองขาว อ้าเภอ
ท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี



44.50 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอ
ด่านมะขามเตีย จังหวัด
กาญจนบุรี



25.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

ต้าบลพนมทวน
อ้าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี



25.00 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

ต้าบลพนมทวน
อ้าเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี



34.50 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

ต้าบลสมเด็จเจริญ
อ้าเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี



ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

6) โครงการขยายเขตประปานอกเขตประปาภูมิภาค

-

7) โครงการจัดหาแหล่งน้าสนับสนุน

-

8) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม

11.93

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง



องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ้ารุงไม้เศรษฐกิจในพืนที่ภาคกลาง (8,250,000
บาท)
กิจกรรม จัดท้าแปลงสาธิตการปลูกบ้ารุงไม้เศรษฐกิจในพืนที่ภาคกลาง
(3,678,300 บาท)
แนวทางที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้้าซาก (4 โครงการ)

320.76

1) โครงการบริหารจัดการน้าและอุทกภัยแบบบูรณาการ (งบจังหวัด)

103.18 ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี



2) โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน น้าท่วมพืนที่ชุมชนในเขตพืนที่จงั หวัดลพบุรี

150.00 ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี



3) โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้าเพื่อป้องกัน แก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ในหมูบ่ า้ นและชุมชน
4) โครงการวางท่อระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมข้างถนนพหลโยธิน ระหว่าง

กิโลเมตรที่ 144+400 ถึงกิโลเมตรที่ 146+400

38.99 ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรี



28.60 แขวงทางหลวงลพบุรีที่
1



ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
แนวทางที่ 3 ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและฟื้นฟูปา่ เสือ่ มโทรม ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี (4 โครงการ)
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (ภาคกลาง)

งบประมาณ
(ล้านบาท)
160.84

หน่วยงาน

งบประมาณรวม126,080,910 บาท
กิกิจจกรรม
ญหาความขั
ดแย้งระหว่
ตว์ปา่ บลิง ในพืนที่จงั หวัดราชบุรี
กรรมทีแก้
่ 1ไขปั
การแก้
ไขปัญหาความขั
ดแย้างคนกั
งระหว่บาสังคนกั

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื ,
3.07 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปา่

กิจกรรมที่ 2 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง ในพืนที่จงั หวัดสระบุรี

3.07

กิจกรรมที่ 3 การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ปา่ ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอก
พืนที่อนุรักษ์สัตว์ปา่ ในพืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ สลักพระ จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมที่ 4 การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ปา่ ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอก
พืนที่อนุรักษ์สัตว์ปา่ ในพืนที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง



94.53
25.41

2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน(ภาคกลาง)

19.13 กรมอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ปา่ ต้นน้า (ภาคกลาง)
3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (ภาคกลาง)
กิจกรรม สร้างเครือข่ายราษฎรพิทกั ษ์ปา่ (ภาคกลาง)

สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช

(1) สร้างเครือข่ายราษฎรพิทกั ษ์ปา่ 6,988,800 บาท
(2)โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 4,280,400 บาท
(3)“คนไทยดวงใจสีเขียว (Green Heart)” สอนน้องรักษ์ปา่ ซับลังกา 2,000,000
บาท
(4)เยาวชนคนกล้
ารักป่าในเมือง 111,500 บาท

พื้นที่เป้าหมาย

13.38 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื

ภาคกลาง



ภาคกลาง





ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
4) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (ภาคกลาง)

กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคกลาง)

แนวทางที่ 4 ขุดลอกล้าน้้าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้้าและใช้ในการขนส่ง รวมทั้ง
ฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง (7 โครงการ)
1) โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
(งบจังหวัด)
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้าคูคลองและลดปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ
หน่วยงาน
(ล้านบาท)
2.25 ส้านักป้องกัน
ปราบปรามและควบคุม
ไฟป่า ส้านักบริหาร
พืนที่ปา่ อนุรักษ์ ที่ 3
สาขาเพชรบุรี

พื้นที่เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

153.36


33.50 ชลประทานลพบุรี
1.00 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี



3) โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้าภายในประเทศ

51.20 กรมเจ้าท่า

แม่น้าเจ้าพระยา อ.
เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
ถึง
อ.เมืองสิงห์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี



4) โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้าภายในประเทศ

43.71 กรมเจ้าท่า

แม่น้าท่าจีน อ.เมือง
สุพรรณบุรี อ.ศรี
ประจันต์ อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี



5) โครงการขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้าภายในประเทศ

21.25 กรมเจ้าท่า

แม่น้าท่าจีน อ.สาม
พราน
จ.นครปฐม



ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
6) โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้าคูคลองและลดปริมาณขยะมูล

ฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี

7) โครงการพัฒนาการขนส่งทางน้า ขุดลอกร่องน้าลึกเพื่อขนส่งสินค้า

แนวทางที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (1 โครงการ)
1) โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่

งบประมาณ
หน่วยงาน
พื้นที่เป้าหมาย
(ล้านบาท)
1.00 สนง.
จังหวัดนนทบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี
1.70 กรมเจ้าท่า
-

แม่น้าเจ้าพระยา แม่
น้าป่าสัก

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
หมายเหตุ
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง


ข้อเสนอแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางและพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
(แผนงานโครงการทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค )
แผนพัฒนาภาคกลางและพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์ /แนวทาง/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว เชือ่ มโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (6 โครงการ)
แนวทางที่ 1 พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชือ่ มกรุงเทพ – กาญจนบุรี
แนวทางที่ 2 เร่งพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน อ้าเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชือ่ ม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ
แหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม (2 โครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง

111.93

54.66 มณฑลทหารบกที่ 17

บ้านพุน้าร้อน อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี



2) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งและฝายน้าล้นภายในพืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
บ้านพุน้าร้อน อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

57.28 มณฑลทหารบกที่ 17

บ้านพุน้าร้อน อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี



1) โครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางกับเมืองมะริด

2) โครงการก่อสร้างถนนในพืนที่เศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้าร้อนบริเวณทางเข้าตลาดกลางการค้า
ชายแดน ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ปลายทาง

193.26

1) โครงการก่อสร้างรัวแสดงเขตพืนที่เพือ่ ความมั่นคง ระยะทาง 12 กิโลเมตร

แนวทางที่ 3 พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดียส์ ามองค์ และ
ด่านสิงขร เพื่อเชือ่ มโยงการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว กับเมียนมา (4 โครงการ)

กลางทาง

81.32

3.00 ส้านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (สพจ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ )
20.00 ส้านักงานโยธาธิการและผัง ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี





หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

3) โครงการพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการค้า
ชายแดนไทย – เมียนมาร์

28.80 ส้านักงานโยธาธิการและผัง ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี



4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้าร้อน เพือ่ เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

29.52 ส้านักงานโยธาธิการและผัง ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี



แนวทางที่ 4 พัฒนาเมืองและพื้นทีเ่ ศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชือ่ มโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC
-

-

หมายเหตุ

ข้อเสนอแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(แผนงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างระดับภาค)
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชือ่ มโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลือ่ มล้้าภายในประเทศ (16 โครงการ)

9,274.87

แนวทางที่ 1 เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทีเ่ ชือ่ มโยงภาคกลาง
กับภาคอืน่ ๆ ของประเทศ (13 โครงการ)

9,204.87

1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตังท่าอากาศยานส้าหรับรองรับการบินเชิงธุรกิจ
2) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายสายหลักเชือ่ มโยงภูมิภาค(ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
ชัยนาท)

(1)ปรัปรุงบูรณะผิวทางและขยายความกว้างสะพานเป็น 12.00ม.(สองพีน่ ้อง-มะขามล้ม)
งบประมาณ80 ลบ.
(2)ปรับปรุงขยายความกว้างคันทางจาก10.00 ม. เป็น 12.00 ม.และขยายความกว้างสะพาน
เป็น 12.0 ม.และทางแยก(สองพีน่ ้อง-มะขามล้ม) งบประมาณ 220 ลบ.
(3)ปรับปรุงขยายความกว้างคันทางจาก10.00 ม. เป็น 12.00 ม. งานขยายความว้างสะพาน
เป็น 12.0 ม..(มะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์) งบประมาณ110 ลบ.
(4)ปรับปรุงขยายความกว้างคันทางจาก10.00 ม. เป็น 12.00ม.และขยายความกว้างสะพาน
เป็น 12.0 ม.ที่ กม.40+631 และ กม.40+931(มะขามล้ม-วัดป่าเลไลยก์) งบประมาณ90
ลบ.

หน่วยงาน

14.87 กรมท่าอากาศยาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

จังหวัดนครปฐม

500.00 แขวงทางหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีที่ 1 แขวง
ทางหลวงสุพรรณบุรีที่
2(อู่ทอง) แขวงทาง
หลวงที่12(สุพรรณบุร)ี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
3) โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเชือ่ มโยงภูมิภาค(ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท)

(1)ก่อสร้างปรับปรุงสา สพ.4059 แยกทล.333- -บ้านหนองนิวเอน อ.ดอนเจดีย์ จ.
สุพรรณบุรี ระยะทาง 14.388 กิโลเมตร งบประมาณ 115 ลบ.
(2)เสริมผิวจราจรแบบ AC ทางหลวง หมาเลข3496(ดอนเจดีย-์ ปากดง)ระยะทาง 27.174
กิโลเมตร งบประมาณ 110 ลบ.
4) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเชือ่ มต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูง
(1)โครงการสะพานข้ามทางแยกเข้าแก่งคอย (OVERPASS) ทล.2 ตอน ตาลเดีย่ ว- ซับบอน
กม.10+100 (งบประมาณ 300 ลบ.)
(2)โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3222 ตอนแก่งคอย- เขาเพิม่ กม.13+000-26+219
ระยะทาง 13.219 กม.(งบประมาณ 350 ลบ.)
(3)โครงการสะพานข้ามทางแยกเข้าตาลเดีย่ ว (OVERPASS) ทล.2 ตอน ตาลเดีย่ ว- ซับบอน
กม.8+000 (งบประมาณ 300 ลบ.)
(4)โครงการสะพานข้ามทางแยกเลีย่ งเมือง (OVERPASS) ทล.362 ตอนถนนวงแหวนรอบ
เมืองสระบุรี กม.5+920 (งบประมาณ 350 ลบ.)
(5)โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3034 ตอนหน้าพระลาน- บ้านครัว กม.
4+265-7+800, 10+810-11+800, 14+590-16+150 ระยะทาง 6.055 กม.
(งบประมาณ 500 ลบ.)
(6)โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3188 ตอนท่าเยีย่ ม- ขอนหอม กม.2+500-4+000,
ระยะทาง 1.50 กม.(งบประมาณ 50 ลบ.)
(7)โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล.3048 ตอนห้วยบง- ท่าลานกม.4+095-13+059
ระยะทาง 8.964 กม.(งบประมาณ 300 ลบ.)
(8)โครงปรับปรุงก่อสร้างทางขนาน บริเวณด้านใต้สะพานมอเตอร์เวย์ ทล.362 ตอนถนนวง
แหวนรอบเมืองสระบุรี กม.25+200-31+345 ระยะทาง 6.145 กม.(งบประมาณ 350
ลบ.)
5) โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร สาย 30 32 เชือ่ มโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

225.00 แขวงทางหลวงชนบท
สุพรรณบุรี แขวงทาง
หลวงสุพรรณบุรีท1ี่

2,500.00 แขวงทางหลวงสระบุรี
ส้านักงานทางหลวงที่
11(ลพบุรี)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
จังหวัดสุพรรณบุรี

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง




หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
6)
7)
8)
9)

โครงการก่อสร้างเพิม่ ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 35
โครงการก่อสร้างเพิม่ ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3415
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและลอดอุโมงค์
โครงการทางหลวงหมายเลข 3 อ.บางปู อ.บางปะกง ช่วง กม. 40+450 ถึง 47+450
ระยะทาง 7 กิโลเมตร
10) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.47+550
- 49+600 ระยะทาง 2.050 กม.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

2,815.00
2,200.00
800.00
50.00 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ต้าบลอินทร์บุรี อ้าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



11) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.
2+935 - 5+000 ระยะทาง 2.065 กม.

50.00 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ต้าบลบางกระบือ
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี
ต้าบลสิงห์ อ้าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี



12) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+900 6+349 ระยะทาง 1.349 กม.

25.00 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ต้าบลเขาสมอคอน
ต้าบลบ้านชี อ้าเภอท่า
วุ้งจังหวัดสิงห์บุรี



13) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3032 ตอน บุง้ กี๋ - ท่าศาล ระหว่าง กม.7+100 8+100 ระยะทาง 1.000 กม.

25.00 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี



แนวทางที่ 2 พัฒนาพื้นทีร่ อบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองทีม่ ีศักยภาพทีส่ ้าคัญ และบริเวณเมือง
ชายแดนทีม่ ีศักยภาพ รวมทัง้ บริเวณใกล้พื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (1 โครงการ)

70.00

1) 1.โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่ การขนส่งทางราง
- ลบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
(งบประมาณ 35 ลบ.)
- ลบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหาดสองแคว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
(งบประมาณ 35 ลบ.)

70.00 แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี



หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ
หน่วยงานไม่ได้ชบี้ ่งแนวทาง
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และรายได้ของผูถ้ ูกคุมความประพฤติ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain)
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- กรมคุมประพฤติ
- กรมคุมประพฤติ

-




หมายเหตุ

