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บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 โดย
กำหนดให้กลุ่มจังหวัดดำเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 คือ กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รับฟัง
ความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด และเมื่อได้ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว ให้นำผลการประชุมและข้อคิดเห็นของท่ีประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาการบริหารงานตามประเด็นการพัฒนา ดำเนินการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2566 – 2570 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) หลังจากนั้นเวลา 
14.00 น. ในวันเดียวกันได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) เพื่อนำผลความคิดเห็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ข้อสรุปทิศทางการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2566 – 2570 ดังนี้  

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และการค้าภาคตะวันตก” 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังคั่ง ความสุขที่ยั่งยืน โดย 
    1. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 2.5  
    2. ประชาชนม่ังคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัวเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 2,455 บาท/คน 
    3. ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) 
กลุ่มจังหวัด ลดลงเฉล่ีย 0.005 

ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สู่มาตฐานสากล    

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่น  
   ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา 
    เศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

1



ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน/ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ 
• ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า 

- ประเด็นย่อย เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป/เกษตรอัจฉริยะ 
• ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

- ประเด็นย่อย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
• ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชือ่มโลก 

- ประเด็นย่อย สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  

แผนระดับ 2 
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่

สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนแม่บทฯ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การท่องเท่ียว 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้ 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

• แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 
- เป้าหมายแผนย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น/เมืองและชุมชนทีม่ี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึน้/สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
การท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การเกษตร 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
1. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรปลอดภัย 
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น/

ผลิตภัณฑเ์กษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการ
รองรับความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
1. การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
2. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการ
ยกระดับ 

• แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
- เป้าหมายแผนย่อย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น/การลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น/เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
• เป้าหมาย ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
• กิจกรรม 

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
2.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
ภูมิภาค 
5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

1. เศรษฐกิจยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
2. การสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจรายสาขา 

- แนวทางการพัฒนา  
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ี
เป็นธรรมมากขึน้ 
2. เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
3. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ
สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

- แนวทางการพัฒนา  
การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง/การพัฒนาเมือง/การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

• หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

• หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้น
คุณค่าและความย่ังยืน 
 

• หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 

    
แผนระดับ 3 แผนพัฒนาภาคกลาง : เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการ แผนพัฒนาภาคกลาง : เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่า แผนพัฒนาภาคกลาง : เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่า แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
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(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาภาค) 

มูลค่าสูง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสำคัญและแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเท่ียวคุณภาพ 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ               
อารยธรรมทวารวดี 

สูง พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตร
สมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสนิค้า
เกษตร อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม และบริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 

 

สูง พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน 
รวมท้ังพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 3 พัฒนาและส่งเสริม
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 

 

อย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง วิสัยทัศน์เมืองสร้างสรรค์การ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สขุภาพ วัฒนธรรมใน
พื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 
 

  

สาระสำคัญ
แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และการค้าภาค

ตะวันตก 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ให้ระบุท้ังตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย) 
1. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมนิจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึน้เฉลี่ย ร้อยละ 2.5 ต่อป ี
2. ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 2,455 บาท/คน ต่อป ี
3. ความสุขที่ย่ังยืน ประเมนิจากค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) กลุม่จังหวัด ลดลงเฉลี่ย 0.005 ต่อป ี

  
ประเด็นการพัฒนา

กลุ่มจังหวัด 
1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูม่าตรฐานสากล 

2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่น
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

    
แผนงาน 1. เพิ่มศักยภาพด้านเกษตร 1. เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ 1. ส่งเสรมิและพัฒนาการค้าชายแดน 

    

โครงการสำคัญ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร 
    อินทรีย์ 
2. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสนิค้าทางการเกษตร 
3. โครงการการพัฒนาผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
4. โครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพืน้ที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
6. โครงการส่งเสริมการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป 
7. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
สินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
8. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม    
  ที่มมีูลค่าการส่งออก 
9.  โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสูน่วัติวิถีทีย่ั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. โครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัด    
ภาคกลางตอนล่าง 1 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี 
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อการ
ส่งออก 
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 3. สาระสำคัญแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

   3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

      1) ความเป็นมา 
               การบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยการรวมกลุ่มจังหวัดท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการ
พัฒนาและการใช้ประโยชนทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด
เป็น 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค  

               กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดให้จังหวัดราชบุรีเป็นท่ีต้ังศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
1 แต่ละจังหวัดเป็นจังหวัดขนาดกลางท่ีมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน จัดอยู่ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันตกของ
กรุงเทพมหานครมีสภาพภูมิประเทศท่ีมีระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี เช่น แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่
กลอง และแม่น้ำแควไหลผ่าน มีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและทำการเกษตรท่ีสำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ผลไม้ พืชผัก มันสำปะหลัง 
รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออกอย่างครบวงจร และเป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวที่หลากหลาย มีแนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 
440 กิโลเมตร เหมาะแก่การค้าชายแดน ทำให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงได้ช่ือว่า “ดินแดนมหัศจรรย์
แห่งสายน้ำและขุนเขา” เป็นพื้นท่ีเหมาะแก่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี  

      2) ที่ต้ังและอาณาเขต 
              กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 3 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด

ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก 
   ทิศใต้     ติดต่อกับ  จังหวัดเพชรบุรี 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด

        สิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.1 อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ 

จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
กาญจนบุรี จรดกับจังหวัดตาก 

จรดจังหวัด
อุทัยธานี 

จรดจังหวัด
ราชบุรี 

จรดจังหวัดสุพรรณบุรี
จรดจังหวัดนครปฐม 

จรดสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมา 

ราชบุรี จรดจังหวัด
กาญจนบุรี 

จรดจังหวัด
เพชรบุร ี

จรดจังหวัดนครปฐม 
จรดจังหวัดสมุทรสาคร
จรดจังหวัด
สมุทรสงคราม 

จรดภูมิภาคตะนาว
ศรี สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

สุพรรณบุรี จรดจังหวัดชัยนาท 
จรดจังหวัด
อุทัยธานี 

จรดจังหวัด
นครปฐม 

จรดจังหวัดสิงห์บุรี  
จรดจังหวัดอ่างทอง  
จรดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จรดจังหวัด
กาญจนบุรี 

 
       3) ลักษณะภูมิประเทศ 
                         ด้วยพื้นท่ีท่ีกว้างใหญ่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศในแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด

ค่อนข้าง แตกต่างกัน มีขนาดพื้นท่ีรวมประมาณ 30,027.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,740,373.79 ไร่ 
และมีพื้นท่ีภูเขาสูง พื้นท่ีราบสูง พื้นท่ีราบลุ่มและพื้นท่ีราบลุ่มต่ำ โดยภูมิประเทศส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ร้อยละ 45 เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 29 แห่ง พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติจำนวน 8 แห่ง และพื้นท่ี
เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าจำนวน 3 แห่ง โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีป่าโปร่งป่าดงดิบป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่จำนวนมาก 

 
 

ภาพที ่1 ที่ต้ังและอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  

จังหวัดสุพรรณบุรี 

พื้นที่ประมาณ 5,358 ตร.กม. 

จังหวัดราชบุร ี

พื้นที่ประมาณ 5,358 ตร.กม. 

จังหวัดกาญจนบุร ี

พื้นที่ประมาณ 19,473 ตร.กม. 
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       4) การปกครองและประชากร 
        (1) เขตการปกครอง 
            กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แบ่งเขตการปกครองเป็น 33 อำเภอ 312 ตำบล 

และ 2,944 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ 
ตารางที่ 1.2 การปกครองภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อำเภอ/ก่ิงอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 33 312 2,944 

กาญจนบุรี 13 98 959 

ราชบุรี 10 104 977 

สุพรรณบุรี 10 110 1,008 
 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2564 

       (2) ประชากร 
           ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีประชากรท้ังส้ิน 2,599,917 
คน แบ่งเป็น เพศชาย 1,275,472 คน (ร้อยละ 49.06 ของจำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัด) และเพศหญิง 1,324,445 
คน (ร้อยละ 50.94 ของจำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัด) โดยจังหวัดราชบุรี มีความหนาแน่นของประชากรมาก
ท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 167.2894 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรมากท่ีสุดเท่ากับ 869,313 คน 
ส่วนจังหวัดท่ีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยท่ีสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรีเท่ากับ 45.78192 คนต่อตาราง
กิโลเมตร และมีจำนวนประชากรน้อยท่ีสุดเท่ากับ 891,976 คน  
ตารางที่ 1.3 ประชากรจากทะเบียนบ้านภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  

พื้นที่ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

1,285,459 1,284,747 1,275,472 1,329,930 1,330,213 1,324,445 2,615,389 2,614,960 2,599,917 

กาญจนบุรี 449,086 450,262 447,983 444,065 445,263 443,993 893,151 895,525 891,976 
ราชบุรี 426,132 425,677 422,831 447,386 447,424 446,482 873,518 873,101 869,313 

สุพรรณบุรี 410,241 408,808 404,658 438,479 437,526 433,970 848,720 846,334 838,628 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563 
ตารางที่ 1.4 จำนวนความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตร (คน)  

พื้นที่ 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 372 372 370 

กาญจนบุรี 45.84 45.96 45.78192 
ราชบุรี 168.1 168.03 167.2894 

สุพรรณบุรี 158.4 157.96 156.5186 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563 
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     5) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
               กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีพื้นท่ีท้ังหมด 18,773,512 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.85 
ของประเทศ และร้อยละ 47.27 ของภาคกลาง โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด เท่ากับ 12 ,176,968 ไร่ 
รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี ตามลำดับ ท้ังนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีพื้นท่ีใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร เท่ากับ 7,683,323 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.93 ของพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 
4.29 ของประเทศ และร้อยละ 49.60 ของภาคกลาง 

                หากเปรียบเทียบพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อพื้นท่ีท้ังหมดรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสูงถึง ร้อยละ 74.27 ของพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีท้ังหมด 
รองลงมาคือ 51.52 ของพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 28.93 ของพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 1.5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

พื้นที่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พื้นที่ทั้งหมด  
(ไร่) 

เน้ือที่ป่าไม้  
(ไร่) 

เน้ือที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร  

(ไร่) 

พื้นที่ใช้ประโยชน์
นอกทางเกษตร 

(ไร่) 
ประเทศ 320,696,887 104,656,533 178,737,674  9,185,067 

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 39,714,925 11,126,835 15,487,693 13,100,397 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 18,773,512 8,978,921 7,683,323 2,111,268 

กาญจนบุรี 12,176,968 7,499,184 3,523,055 1,154,729 
ราชบุรี 3,247,789 1,077,157 1,673,291 497,341 

สุพรรณบุรี 3,348,755 402,580 2,486,977 459,198 
ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2563 

    6) โครงสร้างพื้นฐาน 
       การคมนาคม 

           กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีเส้นทางคมนาคมทางบก เป็นสายหลักท่ีใช้ใน
การเดินทางติดต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและภาคอื่นของประเทศ โดยการเดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์เป็นหลัก แต่
ภายในกลุ่มจังหวัดยังมีการเดินทางโดยรถไฟได้ท้ัง 3 จังหวัด ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วมากในการเดินทางทางบก
โดยเฉพาะรถยนต์และรถไฟ นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังมีแม่น้ำท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ อีกด้วย เช่น 
การขนส่งสินค้าในแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเช่ือมจังหวัดกาญจนบุรี กับจังหวัดราชบุรี มีความยาว 143 กิโลเมตร แล้วไป
ออกทะเลอ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม การขนส่งสินค้า เช่น ข้าว พืชผลทางการเกษตรจากจังหวัดสุพรรณบุรี
เช่ือมต่อจังหวัดนครปฐม ทางแม่น้ำท่าจีนแล้วออกอ่าวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น 
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      7) ด้านสาธารณูปโภค 
      (1) ด้านไฟฟ้า 
ตารางที่ 1.6 ด้านไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

จังหวัด ประเภทผู้ใช ้ 2561 2562 2563 

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟา้ (ราย) 848,597 864,172 884,951 
พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช ้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

5,746,599,548 5,779,231,857 5,692,997,477 

บ้านอยู่อาศัย 1,713,113,997 1,865,930,946 1,991,540,352 
กิจการขนาดเล็ก 653,157,691 687,926,989 690,759,359 
กิจการขนาดกลาง 1,143,203,454 1,184,843,942 1,169,789,978 
กิจการขนาดใหญ่ 2,108,281,861 1,903,739,312 1,714,585,618 
อื่นๆ 128,842,545 145,268,994 126,322,276 

กาญจนบุรี 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟา้ (ราย) 284,609 291,097 297,760 
พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

1,836,486,070 1,836,025,226 1,793,591,990 

บ้านอยู่อาศัย 552,525,935 603,583,336 644,760,434 
กิจการขนาดเล็ก 192,023,802 205,101,163 207,694,781 
กิจการขนาดกลาง 319,866,862 332,571,799 332,844,841 
กิจการขนาดใหญ่ 704,549,431 620,343,868 544,803,463 
อื่นๆ  67,520,040 82,903,386 63,488,744 

ราชบุรี 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟา้ (ราย) 300,404 306,119 314,828 

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช ้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

2,535,016,440 2,469,788,837 2,406,054,768 

บ้านอยู่อาศัย 630,177,495 675,346,475 721,698,957 
กิจการขนาดเล็ก 264,820,047 273,492,424 271,198,278 
กิจการขนาดกลาง 520,393,968 544,457,657 531,701,637 
กิจการขนาดใหญ่ 1,083,274,897 941,645,883 845,017,075   
อื่นๆ 36,350,033 34,846,398 36,438,704 

สุพรรณบุร ี

จำนวนผู้ใช้ไฟฟา้ (ราย) 263,584 266,956 272,363 
พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช ้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

1,375,097,038 1,473,417,794 1,493,350,719 

บ้านอยู่อาศัย 530,410,567 587,001,135 625,080,961 
กิจการขนาดเล็ก 196,313,842 209,333,402 211,866,300 
กิจการขนาดกลาง 302,942,624 307,814,486 305,243,500 
กิจการขนาดใหญ่ 320,457,533 341,749,561 324,765,080 
อื่นๆ 24,972,472 27,519,210 26,394,828 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563 
หมายเหตุ : อื่น ๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรท่ีไม่แสดงว่ากำไร สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร ไฟฟ้าช่ัวคราว และไฟฟ้าฟรี 
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       (2) ด้านประปา 
ตารางที่ 1.7 การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

จังหวัด รายละเอียด 2561 2562 2563 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 

1 

ผู้ใช้น้ำ (ราย) 167,326 173,263 178,861 
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร) 61.1 66.8 71.4 
ปริมาณการจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 40.1 42.2 44 
เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลบ.ม. / ราย / เดือน) 60 61.1 61.7 

กาญจนบุรี 

ผู้ใช้น้ำ (ราย) 51,498 53,560 55,299 
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร) 16.9 18.0 18.9 
ปริมาณการจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 12.1 12.7 13.3 
เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลบ.ม. / ราย / เดือน) 19.5 19.7 20.1 

ราชบุรี 

ผู้ใช้น้ำ (ราย) 52,036 53,967 55,880 
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร) 22.7 25.5 27.5 
ปริมาณการจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 13.5 14.3 14.8 
เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลบ.ม. / ราย / เดือน) 21.6 22.1 22.0 

สุพรรณบุร ี

ผู้ใช้น้ำ (ราย) 63,792 65,736 67,682 
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร) 21.5 23.3 25.0 
ปริมาณการจำหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 14.5 15.2 15.9 
เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลบ.ม. / ราย / เดือน) 18.9 19.3 19.6 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563  

      (3) ด้านโทรศัพท์ 
ตารางที่ 1.8 ด้านโทรศัพท์ 

จังหวัด การบริการโทรศัพท ์ 2557 2558 2559 

กาญจนบุรี 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ม ี    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 42,611 42,390 42,158 
บริษัทสัมปทาน 21,496 21,496 21,496 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผูเ้ช่า    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 26,689 24,277 22,045 
ธุรกิจ 3,531 3,475 3,430 
บ้านพัก 17,907 15,685 13,739 
ราชการ 2,668 2,657 2,605 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 426 426 426 
โทรศัพท์สาธารณะ 1/ 2,018 1,896 1,712 
ตู้สาขา   58 
ระบุประเภทไม่ได้ 139 138 75 
บริษัทสัมปทาน 7,404 6,104 4,259 
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จังหวัด การบริการโทรศัพท ์ 2557 2558 2559 

ราชบุรี 

เลขหมายโทรศัพท์ที่ม ี    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 56,552 56,296 56,250 
บริษัทสัมปทาน 39,519 39,519 39,519 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผูเ้ช่า    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 34,700 31,949 29,931 
ธุรกิจ 4,614 4,602 4,624 
บ้านพัก 25,169 22,433 20,440 
ราชการ 2,206 2,201 2,199 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 413 413 413 
โทรศัพท์สาธารณะ 1/ 2,297 2,297 2,254 
ตู้สาขา 4,614 31,949 0 
ระบุประเภทไม่ได้ 1 3 1 
บริษัทสัมปทาน 16,211 14,153 11,224 

สุพรรณบุร ี

เลขหมายโทรศัพท์ที่ม ี    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 51,063 50,789 50,754 
บริษัทสัมปทาน 24,354 24,354 24,354 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผูเ้ช่า    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 31,312 29,237 27,118 
ธุรกิจ 2,678 2,692 2,712 
บ้านพัก 22,925 20,780 18,667 
ราชการ 2,708 2,744 2,749 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 382 382 382 
โทรศัพท์สาธารณะ 1/ 2,596 2,619 2,594 
ตู้สาขา   0 
ระบุประเภทไม่ได้ 23 20 14 
บริษัทสัมปทาน 6,235 4,925 1,169 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 

       (4) การใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางที่ 1.9 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จังหวัด 
การใช้คอมพิวเตอร ์
และอินเตอรเ์น็ต 

การสำรวจ 2559 2560 2561 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

การใช้คอมพิวเตอร์ 
ใช้ 563,863 529,496 529,414 
ไม่ใช้ 1,729,427 1,768,112 1,771,932 

การใช้อินเตอร์เน็ต 
ใช้ 929,321 1,037,057 1,150,665 
ไม่ใช้ 1,363,969 1,260,551 1,150,681 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 

ใช้ 1,818,422 1,940,298 322,277 
ใช้ส่วนตัว   1,769,350 
ใช้ร่วมกับคนใน
ครัวเรือน 

  209,719 

ไม่ใช้ 474,868 357,310  
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จังหวัด 
การใช้คอมพิวเตอร ์
และอินเตอรเ์น็ต 

การสำรวจ 2559 2560 2561 

กาญจนบุรี 

การใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ 156,486 159,061 149,388 
ไม่ใช้ 585,805 583,509 593,161 

การใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ 287,167 329,855 360,077 
ไม่ใช้ 455,124 412,715 382,472 

การใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้ 576,992 606,860  
ใช้ส่วนตัว   559,826 
ใช้ร่วมกับคนใน
ครัวเรือน 

  64,066 

ไม่ใช้ 165,299 135,710 118,657 

ราชบุรี 

การใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ 223,322 208,801 213,164 
ไม่ใช้ 525,599 541,502 538,364 

การใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ 352,803 387,498 447,868 
ไม่ใช้ 396,118 362,805 303,660 

การใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้ 613,874 635,344  
ใช้ส่วนตัว   592,211 
ใช้ร่วมกับคนใน
ครัวเรือน 

  52,336 

ไม่ใช้ 135,047 114,959 106,981 

สุพรรณบุร ี

การใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ 184,055 161,634 166,862 
ไม่ใช้ 618,023 643,101 640,407 

การใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ 289,351 319,704 342,720 
ไม่ใช้ 512,727 485,031 464,549 

การใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้ 627,556 698,094  
ใช้ส่วนตัว   617,313 
ใช้ร่วมกับคนใน
ครัวเรือน 

  93,317 

ไม่ใช้ 174,522 106,641 96,639 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561 
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    3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
      1) ด้านเศรษฐกิจ 
     (1) ภาพรวมของเศรษฐกิจ 
      ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
      ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้านภาพรวมของเศรษฐกิจตามตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พบว่า อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ เท่ากับร้อยละ 5.1 (ลำดับที่ 5 ของประเทศ) แสดงว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากภาคเศรษฐกิจหลักท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 155,615 บาท (ลำดับที่ 7 
ของประเทศ) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย ในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 162,612 บาท/คน/ปี (ลำดับที่ 7 ของประเทศ)  
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 1.7 (ลำดับท่ี 18 ของประเทศ) และอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ ร้อยละ -28.3 (ลำดับท่ี 9 ของประเทศ)  

ตารางที่ 3.10 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 
1. (พ.ศ.2561) อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 

แบบปริมาณลูกโซ ่
3.6 5.1 ร้อยละ 5 

2.  (พ.ศ.2561) มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) 182,388 155,615 บาท 7 
3. (พ.ศ.2561) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 201,159 162,612 บาท/คน/ปี 7 
4. (พ.ศ.2562) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.8 1.7 ร้อยละ 18 
5. (พ.ศ.2563) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ -2.5 -28.3 ร้อยละ 9 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล) ตัวชี้วัด และลำดับเป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งส้ิน 
18 กลุ่มจังหวัด 
ตารางที่ 3.11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ จำแนกตามสาขาการผลิต (หน่วยล้านบาท)  

สาขาการผลิต 2561 2562 2563 
ภาคการเกษตร 675,337 671,013 648,092 
  เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 675,337 671,013 648,092 
ภาคนอกการเกษตร 10,096,775 10,351,765 9,697,138 
     หมวดอุตสาหกรรม 3,476,318 3,476,567 3,270,208 
            การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 225,099 228,956 213,251 
            การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 2,906,773 2,886,789 2,722,846 
            ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ 297,759 311,489 285,280 
            การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย 52,840 55,928 55,625 

สาขาการผลิต 2561 2562 2563 
     หมวดบริการ 6,644,577 6,902,961 6,452,710 
            การก่อสร้าง 287,666 292,304 298,910 
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สาขาการผลิต 2561 2562 2563 

            การค้าส่ง ค้าปลีก และการซ่อมแซมรถยนต์ 
และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน 

1,611,392 1,683,690 1,621,565 

            การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 719,250 740,891 585,587 
            ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 647,917 698,499 442,982 
            ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 539,740 606,140 634,697 
            กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 772,046 788,756 809,736 
            กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 414,463 430,061 435,908 
            กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
ทางวิชาการ 

212,967 216,659 205,699 

            กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 183,068 188,108 155,891 
            การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ 521,430 528,591 537,326 
            การศึกษา 328,198 332,049 338,758 
            การบริการสาธารณสุข 234,365 242,693 244,012 
            ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 101,746 116,352 102,580 
            กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 158,319 163,082 154,340 
            รายการคนรับใช้ในบ้าน 16,634 16,535 16,833 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ผลรวมส่วนย่อย) 10,907,009 11,198,585 10,509,918 
ผลต่าง (ผลรวมส่วนย่อย - ปริมาณลูกโซ่) 217,219 266,518 243,310 
ร้อยละของผลต่าง ต่อ ค่าปริมาณลูกโซ่ 2.0 2.4 2.4 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ปริมาณลูกโซ่) 10,689,790 10,932,067 10,266,608 

หมายเหตุ: ปี พ.ศ. 2557 – 2562 เป็นตัวเลขปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นตัวเลขเบื้องต้น อนุกรมแบบปริมาณ
ลูกโซ่ มีลักษณะ Non – Additive ผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวม  
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 

ตารางที่ 3.12 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (หน่วยล้านบาท) 
ภาคและจังหวัด 2560 2561 2562 
ทั่วราชอาณาจักร 15,488,664 16,368,711 16,898,086 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,218,925 7,686,549 8,025,935 
ภาคกลาง 838,852 863,239 861,896 
ราชบุรี 176,902 194,608 201,571 

กาญจนบุรี 97,564 107,611 108,306 
สุพรรณบุรี 86,930 92,309 91,294 

หมายเหตุ: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร 
นครปฐม และนนทบุร ี(ปี พ.ศ. 2554 – 2561 เป็นตัวเลขปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นตัวเลขเบื้องต้น) 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
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ตารางที่ 3.13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต (หน่วยล้านบาท)  
สาขาการผลิต 2561 2562 2563 

ภาคการเกษตร 1,339,566 1,374,987 1,357,503 
  เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 1,339,566 1,374,987 1,357,503 
ภาคนอกการเกษตร 15,029,139 15,523,103 14,345,518 

     หมวดอุตสาหกรรม 5,278,185 5,258,975 4,772,989 
            การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 416,990 412,918 329,201 
            การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 4,373,462 4,330,684 3,961,670 
            ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ 422,022 445,876 412,097 
            การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย 65,711 69,497 70,021 
     หมวดบริการ 9,750,954 10,264,128 9,572,529 
            การก่อสร้าง 410,132 419,071 425,195 
            การค้าส่ง ค้าปลีก และการซ่อมแซมรถยนต์ 
และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน 

2,581,763 2,744,347 2,639,317 

            การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 956,709 986,055 767,279 
            ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 921,857 1,029,005 635,345 
            ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 386,822 433,002 448,788 
            กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,240,452 1,269,567 1,292,646 
            กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 400,033 417,751 426,947 
            กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
ทางวิชาการ 

284,809 290,708 274,243 

            กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 262,616 271,102 222,965 
            การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ 957,152 992,934 1,027,777 
            การศึกษา 651,315 672,288 694,415 
            การบริการสาธารณสุข 351,179 370,090 376,152 
            ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 102,411 116,552 103,469 
            กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 216,333 223,592 209,478 
            รายการคนรับใช้ในบ้าน 27,371 28,064 28,513 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 16,368,705 16,898,090 15,703,021 
บวก: ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสุทธิจากต่างประเทศ -793,104 -622,512 -438,837 
รายได้ประชาชาติ 15,575,601 16,275,578 15,264,184 

หมายเหตุ: ปี พ.ศ. 2557 – 2562 เป็นตัวเลขปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นตัวเลขเบื้องต้น 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
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 (2) ด้านเศรษฐกิจภาพรวม ในปี พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทุก
สาขา เท่ากับ 388, 425 ล้านบาท โดยจังหวัดราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงสุด เท่ากับ 189,680 ล้านบาท 
รองลงมา คือ จังหวัดกาญจนบุรี เท่ากับ 107,144 ล้านบาท และจังหวัดสุพรรณบุรี เท่ากับ 91,602 ล้านบาท 
ตามลำดับ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฯเฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) เท่ากับ 155,615 ล้านบาท อยู่อันดับที่ 7 ของ
ประเทศ และมีค่าต่ำกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 182,388 ล้านบาท  
 

 
 
  
   
 
 
 

ภาพที่ 3.2 ผลติภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทุกสาขา 
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

     ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 
2561 ของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.1 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ 
พ.ศ. 2561 ของประเทศ ท่ีขยายตัวร้อยละ 3.6 แต่อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคา
ประจำปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีมีลักษณะผันผวน 

 

 
ภาพที่ 3.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทุกสาขา 

ที่มา: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 
 

อุตสาหกรรม: 
141,167 ลบ.

36%

เกษตร: 80,568 
ลบ.
20.7

บริการ: 
166,690 ลบ.

43%
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    2) ด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร) 
     (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (การเกษตร) ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
               ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 ด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร) ตามตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่าสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับ ร้อยละ 17.3 (ลำดับท่ี 9 ของประเทศ) ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรแบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 10.4 (ลำดับท่ี 5 ของประเทศ) แสดง
ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นซึ่งสูงกว่าของประเทศ 
               สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคการเกษตร เท่ากับ ร้อยละ 33.28 (ลำดับท่ี 
15 ของประเทศ) ซึ่งมีสัดส่วนต่ำกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ พื้นท่ีชลประทาน เท่ากับ 3,247,950 ไร่ (ลำดับท่ี 3 ของ
ประเทศ) สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 63.17 (ลำดับท่ี 7 ของประเทศ) ปริมาณ
น้ำต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ำ เท่ากับ 3,522 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลำดับท่ี 2 ของประเทศ) อัตราเพิ่มของแรงงาน
เกษตรกรในพื้นท่ี เท่ากับ ร้อยละ 29.03 (ลำดับท่ี 1 ของประเทศ) 
               ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉล่ียต่อไร่ (พืช) เท่ากับ 1,947 กิโลกรัมต่อไร่ (ลำดับท่ี 5 
ของประเทศ) อัตราเพิ่มเฉล่ียของผลผลิตสินค้าการเกษตรสำคัญเฉล่ียต่อไร่ (พืช) เท่ากับ ร้อยละ -25.91 (ลำดับท่ี 
14 ของประเทศ) ผลผลิตสินค้าการเกษตรสำคัญเฉล่ียต่อไร่ (ประมง) เท่ากับ 499 กโิลกรัมต่อไร่ (ลำดับท่ี 12 ของ
ประเทศ) อัตราการเพิ่มเฉล่ียของผลผลิตสินค้าการเกษตรสำคัญเฉล่ียต่อไร่ (ประมง) เท่ากับ ร้อยละ 8.01 (ลำดับท่ี 
2 ของประเทศ) 
               จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มี
จำนวน 2,370 ฟาร์ม (ลำดับท่ี 4 ของประเทศ) มีจำนวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) คิดเป็นร้อยละ 
59 แห่ง (ลำดับที่ 6 ของประเทศ) สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 3,367.12 
(ลำดับท่ี 7 ของประเทศ) 
                รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เท่ากับ 149,463 บาทต่อครัวเรือน 
(ลำดับท่ี 1 ของประเทศ) สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร เท่ากับ 0.83 เท่า (ลำดับท่ี 2 ของประเทศ) และ
สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร เท่ากับ ร้อยละ 4 (ลำดับท่ี 11 ของประเทศ) 

ตารางที่ 3.14 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร) 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 
1. (พ.ศ.2561) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่
9.8 17.3 ร้อยละ 9 

2.  (พ.ศ.2561) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร แบบปริมาณลูกโซ ่ 5.5 10.4 ร้อยละ 5 

3. (พ.ศ.2562) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือภาคเกษตร 46.20 33.28 บาท/คน/ปี 15 
4. (พ.ศ.2563) ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) 1,757 1,947 กก.ต่อไร่ 5 
5. (พ.ศ.2562) อัตราเพ่ิมเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคญั

เฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) 
-2.28 8.01 ร้อยละ 2 

6 (พ.ศ.2562) ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) 773 499 กก.ต่อไร่ 12 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 

7 (พ.ศ.2563) อัตราเพ่ิมเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคญั
เฉลี่ยต่อไร่ (พืช) 

-23.87 -25.91 ร้อยละ  14 

8 (พ.ศ.2562) ปริมาณพืชพลังงาน 
2,464.79 3,367.12 

พันต้น
เทียบเทา่
น้ำมันดิบ 

7 

9 (พ.ศ.2563) จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
GAP 

1,529 2,370 ฟาร์ม 4 

10 (พ.ศ.2563) จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
ได้รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 

38 59 แห่ง 6 

11 (พ.ศ.2561) อัตราเพ่ิมของแรงงานเกษตรกรในพ้ืนที่ 4.38 29.03 ร้อยละ 1 
12 (พ.ศ.2561) พ้ืนที่ชลประทาน 1,862,716 3,247,950 ไร่ 3 
13 (พ.ศ.2563) ปริมาณน้ำต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ำ 565 3,522 ล้าน ลบ.ม. 2 
14 (พ.ศ.2562) สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอ

ตลอดปี 
52.73 63.17 ร้อยละ  7 

15 (พ.ศ.2561) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน 
81,776 149,463 

บาทต่อ
ครัวเรือน 

1 

16 (พ.ศ.2561) สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 1.59 0.83 เท่า 2 
17 (พ.ศ.2560) สัดส่วนหน้ีเสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การเกษตร 
4.23 4.59 ร้อยละ 11 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 
หมายเหตุ: (ปีพ.ศ. ของข้อมูล) ตัวชี้วัด และลำดับเป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่นๆ จำนวน 18 
กลุ่มจังหวัด 

     (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร คิด
เป็นร้อยละ 17.3 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร แบบ
ปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ (ร้อยละ 5.5) โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรสูงท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี ตามลำดับ    

     (3) การเพาะปลูก 
         พื้นท่ีทางการเกษตร 6.24 ล้านไร่ โดยพื้นท่ีปลูกพืชไร่ เท่ากับ 2,902,703 ไร่ รองลงมา
คือ การปลูกข้าว เท่ากับ 2,112,536 ไร่ สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น เท่ากับ 435,333 ไร่ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เท่ากับ 
151,932 ไร่ และท่ีดินทางการเกษตรอืน่ๆ เท่ากับ 634,988 ตามลำดับ 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 อัตราร้อยละพื้นท่ีทางการเกษตร 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563 

 

2.44 10.18 33.87 46.54 6.98 
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     (4) มาตรฐานความปลอดภัย GAP 
         กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP เท่ากับ 2,370 ฟาร์ม โดยจังหวัดที่มีจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP มาก
ท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1,012 ฟาร์ม รองลงมา คือ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ 

ตารางที่ 3.15 จำนวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP  

ปี พ.ศ. 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2558 2,029 1,265 429 335 
พ.ศ. 2559 1,709 978 376 355 
พ.ศ. 2560 1,815 959 429 427 
พ.ศ. 2561 1,620 359 676 585 
พ.ศ. 2562 1,899 519 704 676 
พ.ศ. 2563 2,370 1,012 701 657 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

    3) ด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม) 
         (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม) ตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
               ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม) ตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ ๑๒   พบว่า  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ ่มจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรมมวลรวมท้ังหมดแบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 39.78 (ลำดับท่ี 6 ของประเทศ) โดยส่วนใหญ่กระจุก
อยู่ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีอัตราอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ ร้อยละ 3.10 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของประเทศ 
(ลำดับที่ 9 ของประเทศ) ส่วนสัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่มีเพียงร้อยละ 17.90 (ลำดับท่ี 11 ของประเทศ) 
     สำหรับตัวชี ้วัดด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เท่ากับ 28.33 ตันของก๊าซเรือนกระจก (ลำดับที่ 15 ของประเทศ) 
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล 662,917.30 พันลิตร (ลำดับที่ 8 ของประเทศ) และปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 
1,310.49 พันลิตร (ลำดับท่ี 8 ของประเทศ) แต่ตัวชี้วัดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย ร้อยละ 57.99 (ลำดับที่ 2 ของประเทศ) สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดเท่ากับ 10.49 ตัน/ล้านบาท (ลำดับท่ี 12 ของประเทศ) และอัตราเปล่ียนแปลงของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเท่ากับ ร้อยละ 1.00 (ลำดับท่ี 5 ของประเทศ) 

ตารางที่ 3.16 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม) 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 
1. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 

อุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  
แบบปริมาณลูกโซ ่

44.05 39.78 ร้อยละ 6 

2.  (พ.ศ. 2561) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ ่

2.53 3.10 ร้อยละ 9 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 
3. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม

เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ ่

0.14 17.90 ร้อยละ 11 

4. (พ.ศ. 2562) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล 1,065,571.84 662,917.30 พันลิตร 8 
5. (พ.ศ. 2562) ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 

747.49 1,310.86 
พันตันเทียบเท่า

น้ำมันดิบ 
3 

6 (พ.ศ. 2562) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลงังานข้ันสุดท้าย 

24.59 57.99 ร้อยละ 2 

7.  (พ.ศ. 2561) สัดส่วนการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 

7.99 10.49 Toe/ล้านบาท 14 

8. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ 

24.53 28.33 
ตันของก๊าซเรือน
กระจก/ล้านบาท 

15 

9. (พ.ศ. 2562) อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1.41 1.00 ร้อยละ 5 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

     (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 
          ในปี พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 141,167               
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.78 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ลำดับท่ี 6 ของประเทศ) ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.10 (ลำดับท่ี 9 ของประเทศ) ซึ่งมากกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ (ร้อยละ 2.53) โดยจังหวัดราชบรุีมี
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมสูงท่ีสุด รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ 

 

 
ภาพที่ 3.5 สรุปศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 
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 จำนวนโรงงาน มีอยู่มากที่สุดในจังหวัดราชบุรี รวมท้ังส้ิน 1,933 แห่ง และมี
จำนวนแรงงานทั้งสิ้น 71,526 คน รองลงมา คือ จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1,704 แห่ง และมี
จำนวนแรงงานรวม 39,416 คน ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนโรงงาน 1,200 แห่ง และมีจำนวนแรงงาน 
19,024 คน ข้อมูลย้อนหลังนับจากปี พ.ศ. 2562 - 2564 

ตารางที ่3.17 แสดงสถิติจำนวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน ระหว่างปพี.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด ปีพุทธศักราช จำนวนโรงงาน 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน แรงม้า 
เคร่ืองจักรรวม ชาย หญิง รวม 

กาญจนบุรี 
2562 1,702 81,267.17 23,857 16,243 40,100 8,574,134.47 
2563 1,704 82,842.13 24,011 15,405 39,416 8,616,574.92 
2564 942 81,786.96 20,864 14,763 35,627 8,621,027.66 

ราชบุร ี
2562 1,915 118,388.20 43,702 29,060 73,762 25,477,320.14 
2563 1,933 121,024.18 44,093 27,433 71,526 25,548,983.86 
2564 1,446 119,673.40 41,518 26,094 67,612 25,591,298.38 

สุพรรณบุร ี
2562 1,200 42,849.40 12,121 6,903 19,024 2,170,681.75 
2563 1,002 47,746.58 11,449 6,751 18,200 2,365,473.46 
2564 691 49,085.59 9,667 6,159 15,826 2,427,287.20 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2563) 
หมายเหตุ:ข้อมูลแต่ละปีเป็นสถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพ.ร.บ.โรงงานของปี
ก่อนหน้า 

    4) ด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม) 
      (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาด
ย่อม) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
            ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม)                  
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีอัตราเพิ่มของรายได้
จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ร้อยละ 9.56 (ลำดับที่ 10 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน เท่ากั บ 1,767 แห่ง (ลำดับที่ 14             
ของประเทศ) และกำไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 13.83 (ลำดับท่ี 14 ของประเทศ) 
            สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที ่เก็บสินค้า และการ
คมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 2.84 (ลำดับที่ 10 ของประเทศ) มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่ 3.18 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม) 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 
1. (พ.ศ. 2561) กำไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด 
แบบปริมาณลูกโซ ่

19.57 13.83 ร้อยละ 14 

2.  (พ.ศ. 2563) อัตราเพ่ิมของรายได้จากการ
จำหน่ายสินค้า OTOP 

8.50 9.56 ร้อยละ 10 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 

3. (พ.ศ. 2562) จำนวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน 4,816 1,767 แห่ง 14 

4. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่

6.09 2.84 ร้อยละ 10 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

 
ภาพที่ 3.6 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม) 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

    5) ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวและการบริการ) 
      (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวและการ
บริการ) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ตารางที่ 3.19 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การท่องเท่ียวและการบริการ) 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ลำดับ 
1. (พ.ศ. 2562) รายได้จากการท่องเท่ียว 92,227 38,008 ล้านบาท 7 
2.  (พ.ศ. 2561) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  
แบบปริมาณลูกโซ ่

4.36 1.68 ร้อยละ 9 

3. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่

4.48 4.61 ร้อยละ 13 

4. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่

47.57 43.32 ร้อยละ 14 

5. (พ.ศ. 2561) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) แบบปริมาณลูกโซ ่

4.08 4.40 ร้อยละ 6 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

      (2) ด้านการท่องเที่ยว 
        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สามารถสร้างรายได้ 
จากนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาก เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว                
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ป่าเขา น้ าตก แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามน้ าแคว ด่านเจดีย์    
สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ขึ้นหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชนท่องเที่ยว              
เชิงอนุรักษ์ เช่น ตลาดน้ า ตลาดร้อยปี ตลาดโบราณ โฮมสเตย์ ตลาดสามชุก-สุพรรณบุรี และตลาดเจ็ดเสมียน 
จังหวัดราชบุรี ดอนหวาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน (สุพรรณบุรี) ผู้ที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 จึงสามารถสัมผัสได้ทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพเพ่ือการผจญภัยและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีเดียวกัน 

 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แยกตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว 

(1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
  

(2) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดกาญจนบุรี :  
 ต้นจามจุรียั กษ์  หรือต้นก้ามปูยักษ์  เป็น อีกหนึ่ งจุด
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีมากนัก 
เมื่อมาถึงจะตื่นเต้นและตะลึงในความใหญ่โตของต้นไม้และ
กิ่งก้านสาขาสวยงามร่มรื่น ต้นจามจุรียักษ์มีอายุมากกว่า 100 ปี 
ข น าด  1 0  ค น โอ บ  รั ศ มี ท ร ง พุ่ ม เฉ ลี่ ย  2 5 .8 7  เม ต ร 
เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงาประมาณ 51.75 เมตร ความสูงจากพ้ืนดิน
ถึงยอด 20 เมตร มีพ้ืนที่ของพุ่มประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 4 วา 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี :  
 สวนหินธรรมชาติ  พุหางนาค ได้ เปิดให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ภายใต้การดูแลของวนอุทยานพุม่วงโดย
ความร่วมมือกับชาวชุมชนในพ้ืนที่ จัดเส้นทางพาชมความ
งดงาม และเรียนรู้ธรรมชาติของสวนหินแห่งนี้ เพ่ือเป็นเกราะ
ป้องกันการบุกท าลายและหาประโยชน์ 
 

จังหวัดกาญจนบุรี :  
 เรือเทวดา วัดใต้ ตั้งอยู่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือ 
วัดใต้ เป็นเรือเทวดาอันงดงาม ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวัด ซึ่ง
สร้างเพ่ือใช้ เป็นเมรุส าหรับตั้ งศพของเจ้าอาวาสองค์ เก่า 
หลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นไป เรือเทวดาจึงกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่
โดดเด่นดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน 
 

ภาพที่ 3.7 ต้นจามจุรียักษ์ หรือต้นก้ามปูยักษ์ 

ภาพที่ 3.8 สวนหินธรรมชาต ิพุหางนาค 

ภาพที่ 3.9 เรือเทวดา วัดใต้ 

22



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
   
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.10 หินเทพช้าง วัดทัพศิลา 

 หินเทพช้าง วัดทัพศิลา ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นกลุ่มหินมีรูปร่างคล้ายช้าง
หมอบอยู่ และจมอยู่ที่พ้ืนที่เกือบครึ่งตัวภายใต้อาคารมีหลังคา
คลุมทรงแปดเหลี่ยม มีระดับความลึกลงไปจากระดับพ้ืนดิน
ปรกติประมาณ 2 เมตร มีความเชื่อซึ่งเล่าต่อๆ กันมาว่า เทพ
ช้างมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครที่ได้มีโอกาสมาจุดธูปอธิฐาน 
และน าผลไม้ที่ช้างชื่นชอบ อาทิ กล้วย อ้อย สัปปะรด ฯลฯ มา
ถวายแด่ “เทพช้าง วัดทัพศิลา” และขอพรที่ตนปรารถนา ก็จะ
ได้ตามสิ่งที่ปรารถนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระธาตุอินทร์
แขวนจ าลองตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณด้านหลังของวัดทัพศิลา 
 

 วัดถ้ าเสือ ตั้งอยู่ที่  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
นักท่องเที่ยวนิยมมาเพ่ือเที่ยวชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด 
เพ่ือกราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่
ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตัวองค์พระสวยงาม ประดับ
ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้ว
ปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่างๆหลาย
ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ชั้นบนสุดเป็นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศ
อินเดีย และยังมีวิหารต่างๆ ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและ
ชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน 
 

 วัดหินแท่นล าภาชี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
เป็นวัดที่สวยงาม มีอุโบสถบนส าเภาแก้ว สีขาว ประดิษฐานอยู่
บนเรือหงส์ มีรูปปั้นของสมเด็จพระพุฒจารย์โตสีทององค์ใหญ่
ด้านหน้าวัด ภายในอุโบสถมีพระประธานชื่อ สมเด็จพุทธรัตน
มุนีศรีโสธร ซึ่งล้อมรอบด้วยอสีติมหาสาวก หรือพระสาวกผู้
ยิ่งใหญ่ 80 รูป 
 

จังหวัดราชบุร:ี 
 สตรีทอาร์ต บ้านโป่ง ตั้งอยู่ที่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายความคลาสิคของบ้านเรือนเก่าแก่ 
ผสมผสานความติสท์ด้วยกราฟฟิตี้  และภาพสัญลักษณ์ที่
สะท้อนเรื่องราวของเมืองราชบุรี ที่ปรากฏอยู่ทั่วเมือง เหมาะ
แก่การถ่ายรูปกับศิลปะบนผนังก าแพง ที่สร้างสรรค์โดยศิลปิน
จากท้องถิ่นและจากหลากหลายประเทศ 

ภาพที่ 3.11 วัดถ้ าเสือ  

ภาพที่ 3.12 วัดหินแท่นล าภาชี 

ภาพที่ 3.13 สตรีทอาร์ต บ้านโป่ง 
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(3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 ณ สัทธา อุทยานไทย ตั้งอยู่ที่ต าบลวังเย็น อ าเภอบางแพ 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมความเป็นไทยรูปแบบใหม่ 
เพ่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะที่งดงาม จัดแสดงประวัติของผู้มี
ชื่อเสียงทั่วเมืองไทย ในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขนาด
เสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านวิธีการน าเสนอรูปแบบสุดล้ าด้วย
แอปพลิเคชัน ณ สัทธา (NASATTA) นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูป
ตามแบบวิถีไทยและมีบริการเช่าชุดไทยส าหรับใส่เข้าเยี่ยมชม 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี:  
 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือหมู่บ้านควาย เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงสภาพ
ชุมชนในสมัยอดีต ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีคนไทยในอดีต
อย่างใกล้ชิด  สิ่ งส าคัญของสถานที่ แห่ งนี้  คือ ควายไทย
หลากหลายสายพันธ์ และการแสดงความสามารถของควายไทย 
ที่สามารถสร้างรอยยิ้มแก่ผู้เข้าชมได้ทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การด านา การไถนา การ
ปลูกข้าว และการแต่งชุดไทย 
 

ภาพที่ 3.14 ณ สัทธา อุทยานไทย 

ภาพที่ 3.15 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 

จังหวัดกาญจนบุรี:  
 ชุมชนถนนปากแพรก หรือชุมชนบ้านเหนือ ตั้งอยู่ริม
ก าแพงเมืองกาญจนบุรี เป็นชุมชนเมืองที่ เก่าแก่ที่สุดของ
จังหวัดกาญจนบุรี ความน่าสนใจของถนนสายนี้ คือ อาคาร
บ้ าน เรื อน เก่ าแก่ ที่ ยั งค งสภ าพ เดิ ม ไว้ ค่ อนข้ างมาก  มี
สถาปัตยกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบตะวันออกผสม
ตะวันตก ที่ ส ร้างขึ้ น ในยุครัชกาลที่  4  เป็ นต้นมา มีทั้ ง
โบราณสถาน บ้านเรือน ร้านค้าแบบไม้และตึกอยู่รวมกันตลอด
เส้นทางสายนี้  เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเสน่ห์ อัน
เก่าแก่อดีตในปัจจุบันที่มีมนต์ขลังที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
คืนวันเก่าๆ ยังคงปรากฎให้เห็นอย่างแจ่มชัดบนสองฟากฝั่ง
ถนน 

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าแควน้อยทางทิศเหนือในอ าเภอ
ไทรโยค เป็นแหล่งการศึกษาโบราณสถานที่ทรงคุณค่าที่มีอายุ
กว่า 800 ปี ได้เห็นถึงอิทธิพลและสถาปัตยกรรมการสร้าง
ปราสาทตามแบบขอมในอดีต 

ภาพที่ 3.16 ชุมชนถนนปากแพรก หรือชุมชน
บ้านเหนือ 

ภาพที่ 3.17 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  
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 สะพานข้ามแม่น้ าแคว ตั้งอยู่ที่ต าบลท่ามะขาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่ง
หนึ่ง เป็นสะพานที่ส าคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ 
สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง 
เมื่อปี พ.ศ. 2489 จนสามารถใช้งานได้ดังเดิม ปัจจุบันมีการยก
ย่องให้สะพานข้ามแม่น้ าแคว เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญจนเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดกาญจนบุรี 

 เส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ ากระแซ ทางรถไฟสายนี้ 
เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ข้ามแม่น้ าแควใหญ่โดยสะพาน
ข้ามแม่น้ าแคว ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ 
และจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก คือ ช่วงสะพานข้าม
แม่น้ าแคว และช่วงโค้งมรณะหรือถ้ ากระแซ ซึ่งเป็นสะพานโค้ง
เลียบแม่น้ าแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร 

 บ้านอีต่อง หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาแห่งต าบลปิล๊อก 
อ าเภอทองผาภูมิ เป็นเมืองแห่งเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต 
หลังจากต านานอันรุ่ งโรจน์ ได้ปิดตัวลง คงไว้ซึ่ งหมู่บ้ าน
ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ 
เหมือนมีมนต์สะกดให้นักท่องเที่ยวผู้โหยหาธรรมชาติ เดิน
ทางเข้ามาสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ ยิ่งในช่วงฤดูฝนจะได้พบกับ
ภาพไอหมอกปกคลุมทั้งหมู่บ้าน งดงามมาก 

จังหวัดราชบุร:ี 
 วัดม่วง วัดสวยริมแม่น้ าแม่กลอง ที่ตั้งในอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี วัดนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจไทยรามัญแห่งลุ่ม
แม่น้ าแม่กลอง เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี มีสิ่งที่
โดดเด่น คือ เจดีย์มอญที่ตั้งอยู่ริมน้ ามองเห็นมาแต่ไกลจาก
แม่น้ าแม่กลอง รวมทั้งอุโบสถเก่าแก่ที่งดงามด้วยลวดลายปูน
ปั้น งานแกะสลักและภาพจิตรกรรมที่แต่งแต้มบริเวณหน้าบัน
และหน้าต่างโดยรอบ รวมทั้งผนังบานประตูทั้งหน้าและหลัง 
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
และชื่นชมยิ่งนัก 

ภาพที่ 3.18 สะพานข้ามแม่น้ าแคว 

ภาพที่ 3.19 เส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ ากระแซ 

ภาพที่ 3.20 บ้านอีต่อง 

ภาพที่ 3.21 วัดม่วง  

25



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

  
 

 
 

 
 

 
   

 
 

  
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   
 
 

 

 วัดมะขาม ตั้งอยู่ในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นวัด
มอญเก่าแก่ที่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์  ภายในวัดมีบริ เวณ
กว้างขวางร่มรื่น มีเจดีย์มอญที่ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด เป็น
เจดีย์มอญที่สวยที่สุดองค์หนึ่งในไทย มีเจดีย์มุมประดับทั้งสี่มุม 
ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว มุมของก าแพงแก้วเป็นเจดีย์ประกอบ
ทั้งสี่มุม สันนิษฐานว่าองค์เจดีย์อาจมีอายุราว 200 ปี โดยองค์
เจดีย์นั้นผ่านการบูรณะหลายครั้ง 

 วัดขนอน มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ ปัจจุบัน
ทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ เปิดให้
ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษา พร้อมทั้งการสาธิตการ
แสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอด 
ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการ เพ่ือสนอง
โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีสืบต่อไป 

 วัดคงคาราม เป็นวัดของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ
สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุไม่ต่ ากว่า 250 ปี 
เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพ
อดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ ภาพพระพุทธ
ประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ
ละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีชีวิตจริงเขียนขึ้น
ในสมัยรัตนโกสินตอนต้นนอกจากพระอุโบสถยังมีหมู่กุฏิสงฆ์ 
ขนาด 9 ห้องและ 7 ห้อง มีการสลัก บานหน้าต่างงดงาม  
 

จังหวัดสุพรรณบุรี: 
 บ้านยะมะรัชโช เป็นบ้านไม้ทรงไทยเรือนหมู่ ตั้งอยู่
เลขที่ 109 ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีอายุกว่า
ร้อยปีเป็นบ้านที่พระเจ้าแผ่นดินเคยเสด็จมาถึง 2 พระองค์
ด้วยกัน สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได้
เสด็จประพาสต้นปี พ.ศ. 2447 (รศ.123) ในครั้งที่สอง เสด็จ
ตามล าน้ ามะขามเฒ่า เมื่อปี พ.ศ. 2451 (รศ.127) ซึ่งพระองค์
ทรงพระราชทานชื่อบ้านหลังนี้ เดิมเรียกว่า “สุขุมาราม” หรือ 
“สุขุมาลัย” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ยะมะรัชโช” (เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2451) 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.22 วัดมะขาม 

ภาพที่ 3.23 วัดขนอน 

ภาพที่ 3.24 วัดคงคาราม 

ภาพที่ 3.25 บ้านยะมะรัชโช 
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(4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) 
 

 
 
  
 
 
   

 เมืองโบราณอู่ทอง ตั้งอยู่ ในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมืองโบราณอู่ทองมีมนุษย์อยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 2,500 ปี  มาแล้ว โดยได้พบ
หลักฐานประเภทขวาน หินขัด ลูกปัด ภาชนะดินเผา เหล็กใน
ส าหรับปั่นด้าย ขวานส าริด ฉมวก หอก และเครื่องมือเครื่องใช้
โลหะอ่ืนๆ อีกมากมาย ชุมชนในสมัยนี้ เป็นชุมชนในสังคม
เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัดป่าเลไลยก์  ตั้ งอยู่ที่  ต าบลรั้วใหญ่  อ าเภอเมือง  
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าสุพรรณบุรี หรือท่าจีน ห่างจากฝั่งประมาณ 
2 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เนื้อที่กว้าง 
82 ไร่  1 งาน มี โบราณสถานอันเป็นประธานของวัด คือ 
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซึ่งเรียกกันว่า “ หลวงพ่อโตวัดป่าไล
ไลยก์” และเป็นวัดส าคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีมา
ช้านาน และยังเป็นสถานที่หนึ่งในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

จังหวัดกาญจนบุรี: 
 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในอ าเภอศรี
สวัสดิ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ไม่มากนัก แต่มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์และมีจุดเด่นเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตก หน้าผา 
และถ้ าธารลอดที่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการยุบตัวของ
หินปูน ประกอบกับการกัดเซาะของน้ า ท าให้เขาหินปูนกลายเป็น
สะพานธรรมชาติขนาดมหึมา และมีหลักฐานแสดงถึงด้าน
ประวัติศาสตร์เป็นทางเดินทัพของพม่าและกองทัพญี่ปุ่น 
 
 
 
 

 แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  อาจจะเป็นชุมชน
เกษตรกรรมยุคหินใหม่ระยะแรกๆ ในลุ่มน้ าท่าจีน – แม่กลอง ที่
มีกลุ่มชนภายนอกจากทางตอนใต้ของจีนเคลื่อนย้ายลงมา
ผสมผสานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยมี “หม้อสามขา” เป็น
ภาชนะแบบพิเศษของคนกลุ่มนี้  จนผสมกลมกลืนกับคนใน
ท้องถิ่นเดิมพัฒนารูปแบบภาชนะให้ส่วนขาเรียวแหลมเหมาะแก่
การใช้งานมากขึ้น เราจึงได้พบรูปแบบหม้อสามขาแบบหลังนี้
แพร่หลายทั่วไปในแหล่งโบราณคดีในที่ราบลุ่มแม่น้ าแควน้อย – 
แควใหญ่  และอีกหลายแหล่งในคาบสมุทรภาคใต้  แหล่ ง
โบราณคดีแห่งนี้จัดเป็นแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ที่เก่าแก่ที่สุด
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26 แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

ภาพที่ 3.27 เมืองโบราณอู่ทอง 

ภาพที่ 3.28 วัดป่าเลไลยก์ 

ภาพที่ 3.29 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
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 เขาแหลมสกายวอส์ค – เขื่อนวชิราลงกรณ์ ตั้งอยู่ภายใน
เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือเขื่อนเขาแหลม เป็นสะพานทางเดินกระจก
ใสแบบยกสูงที่มองเห็นพ้ืนเบื้องล่าง รวมทั้งวิวเบื้องหน้าเป็นทิวเขา
ที่เรียงรายสลับซ้อนเขียวขจี โดยอยู่สูงจากพ้ืนดิน 8 เมตร และยาว
ประมาณ 34 เมตร บริเวณปลายสะพานยังมีม่านน้ าตกไหลลงสู่สระ
น้ าสวยงาม ด้านข้างยังมีสวนดอกไม้ และสไลเดอร์เนินหญ้าส าหรับ
ให้สไลด์เล่นลงมาอย่างสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นจุดท่องเที่ยวระหว่าง
ทางไปยังหมู่บ้านอิต่อง ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เลี้ยวรถเข้า
ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เขียวขจีสดชื่น จากต้นไม้สูงใหญ่และพืช
พรรณที่ขึ้นปกคลุมโดยรอบ แถมยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
วิวทิวเขาและเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้อย่างสวยงาม มีน้ าตกจ๊อกกระ
ดิ่น น้ าตกเล็กที่มีความสวยงาม สามารถเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยาก 
เป็นอุทยานที่เมื่อได้แวะเข้าไปแล้ว ช่วยสร้างความสดชื่นและ
ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดราชบุรี: 
 เขากระโจม ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 69 
กิโลเมตร  และห่างจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประมาณ 1.9 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง มียอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี คือ จุดชม
วิวเขากระโจม ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของประเทศไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ มีไม้ป่านานาชาติ 
อากาศเย็นสบาย มีอุณหภูมิหนาวเย็นทั้งปี เหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติป่าเขาและรักการผจญภัย เป็น
จุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกที่
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 อุทยานหินเขางู ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเขางู ต าบล
เกาะพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เดิมเป็นแหล่ง
ระเบิดและย่อยหินที่ส าคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาได้ยกเลิกสัมปทาน จึงได้มี
การพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทาง
โบราณคดี ด้านหน้ามีภาพแกะสลักพระพุทธรูปปางประทาน
พรขนาดใหญ่ ไปจนสุดทางออกจะมีจุดส าหรับนั่งพักผ่อน มี
สะพานเลียบแม่น้ าทอดยาวส าหรับเดินชมวิว  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.32 เขากระโจม 

ภาพที่ 3.30 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

ภาพที่ 3.31 เขาแหลมสกายวอส์ค  

ภาพที่ 3.33 อุทยานหินเขางู 

28



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  

(5) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) 
 
  
 
 
 
 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี: 
 อุทยานแห่งชาติพุเตย ดินแดนแห่งขุนเขา ป่าหนึ่ง
เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองสุพรรณบุรี เป็นชายป่าผืนสุดท้าย
ของป่าห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ที่ เหมาะกับนักเดินทางที่
หลงใหลในธรรมชาติ ความสงบเงียบ ป่าเขา น้ าตก ความ
งดงามของดวงอาทิตย์ยามเช้า ไอหมอก ความหนาวเย็น และ
วิถีชีวิตของชนชาวกะเหรี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เขื่อนกระเสียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นเขื่อน
ดินกักเก็บน้ าสร้างกั้นล าห้วยกระเสียว ยาว 4,250 ม. สูง 32.5 ม. 
พ้ืนที่กักเก็บน้ า 28,750 ไร่ ปริมาณน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าได้
สูงสุด 240 ลบ.ม. เป็นเขื่อนดินที่มี ความยาวมากที่สุดใน
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทิวทัศน์สวยงาม 
กลางวันอากาศค่อนข้างร้อน ช่วงเย็นอากาศดีมาก โดยเฉพาะ
จุดตั้งแค้มป์ริมเขื่อนเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม 

จังหวัดกาญจนบุรี: 
 สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค ให้ความรู้สึกได้ใกล้ชิดสัตว์
มากที่สุดทั้งในโซนเสือ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ จุดเด่นคือ ยีราฟยื่นหัว
เข้ามากินอาหารในรถ ให้ได้ถ่ายภาพแบบใกล้ชิด สนุกและตื่นเต้น 
นอกจากนี้ยังมีทัวร์ยีราฟแบบส่วนตัวที่ให้บริการส่วนตัวน าเที่ยว 
สามารถใกล้ชิดยีราฟและม้าลายได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  เป็น
อุทยานฯ ที่ก าหนดจากพ้ืนที่โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน โดยเป็นพ้ืนที่ซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 5 รอบ ในพ.ศ. 2535 เพ่ือสนอง
พระราชปณิธานที่ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยก าหนดพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี ป่าพุยางและป่าพุสาม
ซ้อนและป่าเขากงเกวียน ซึ่งสภาพโดยรวมยังคงความอุดม
สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคง
สภาพธรรมชาติที่งดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.35 อุทยานแห่งชาติพุเตย 

ภาพที่ 3.34 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน 

ภาพที่ 3.36 เขื่อนกระเสียว 

ภาพที่ 3.37 สวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค 
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 เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ย้อนเวลากันชั่วคราว สมมุติ
ว่าเราเป็นคนสมัยก่อน กับเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่สามารถ
แต่งชุดไทย ใช้เงินเบี้ย ซื้อของกินอร่อยๆ ดูข้าวของเครื่องใช้
แบบโบราณ เดินเล่นตลาดน้ า ชมวิถีชีวิตแบบไทยๆ ได้ทั้ง
ความรู้ ได้พักผ่อนหย่อนใจ แถมยังได้รูปถ่ายสวยๆกลับไปเป็น
ที่ระลึกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดราชบุร:ี 

สวนเนื้อนาบุญ ตั้งอยู่ที่  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ที่เจ้าของไร่ได้เนรมิตพ้ืนที่กว่า 9 ไร่ ให้กลายเป็นสวน
ดอกไม้สวยงาม ทั้งทุ่งดอกซีโลเซีย สร้อยไก่ญี่ปุ่น สีสันสดใส 
เรียงรายเป็นทิวแถวนับสิบแปลง โดดเด่นท่ามกลางท้องทุ่งนา
และไร่สวนเขียวขจี นอกจากทุ่งดอกไม้แล้วยังมี สวนก้านไม้สี
ม่วง ชมพู ฟ้า และการจัดตกแต่งมุมต่างๆให้ได้ถ่ายรูปอย่าง
เพลิดเพลิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สุนทรีแลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับผู้ที่หลงใหลใน
ตุ๊กตา โดยปรับปรุงส่วนหนึ่งของพ้ืนที่โรงงานให้เป็นดินแดน
แห่งตุ๊กตา ในชื่อ “สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา” นักท่องเที่ยวจะได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตา ในบรรยากาศ
จ าลองจากทั่วโลก สามารถน ามาเล่น อุ้ม กอด และถ่ายภาพได้
อย่างเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดินแดนแห่งความลับ ตั้งอยู่อ าเภอโพธาราม เป็นคาเฟ่
เล็กๆ ที่ตกแต่งสไตล์มินิมอลผสมสไตล์ลอฟ ที่รายรอบด้วยแมกไม้
นานาชนิด จุดเด่นของที่นี่  คือ ทางเข้าไปยังตัวร้านที่ท าเป็น
เส้นทางเดินเขาวงกต ให้ได้เดินค้นหาทางออก รวมทั้งถ่ายรูปกับ
ผนังสีเขียวของต้นไม้เลื้อยท่ีปกคลุมทั่วก าแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี: 
 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2 ,700 ไร่ อยู่ห่างจาก ตัวเมือง
สุพรรณบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวากมีพ้ืนที่ติดต่อกับ
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ ในเขตอ าเภอเดิมบางนางบวชมี พ้ืนที่
ประมาณ 1 ,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
สัตว์มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติงดงาม  
 
 

 
 

ภาพที่ 3.38 เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 

ภาพที่ 3.39 สวนเนื้อนาบุญ 

ภาพที่ 3.40 สุนทรีแลนด์ 

ภาพที่ 3.41 ดินแดนแห่งความลับ 

ภาพที่ 3.42 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 
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(6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นาเฮียใช้ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของ
ชาวนาไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่อยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ ภายในศูนย์เรียนรู้จะแบ่งเป็นหลายโซน และโซนที่
เด่น คือ แปลงนาสวยๆ ให้ได้ชม ซึ่งแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที่
คอยให้ค าแนะน า นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยต่างๆ ให้เข้าชมโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดกาญจนบุรี: 
หมู่บ้านมอญ เป็นถิ่นที่ตั้งของคนมอญ เพราะติดกับ

ประเทศพม่า มีหมู่บ้านมอญ อยู่ที่ต าบลท่าเสา ส าหรับการ
เดินทางไปยังหมู่บ้านมอญ จ าเป็นต้องนั่งเรือ และเดินขึ้นเขาไป
สักระยะ ภายในหมู่บ้านมอญ จะเห็นชีวิตการเป็นอยู่ และวิถี
ชีวิตของหมู่บ้านมอญ ด้านในจะมีโรงเรียน วัด และเจดีย์ชเวดา
กอง จ าลองที่หันหน้าไปทางเมืองหงสาวดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังขละบุรี เป็นอ าเภอที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศ
เมี ย น ม า ใกล้ กั บ ด่ าน เจดี ย์ ส าม อ งค์  ซึ่ ง เป็ น เส้ น ท าง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาว
ไทย-มอญด้วย สถานที่ท่องเที่ยวมีมากมาย สะพานมอญ, เมือง
บาดาล, วัดวังก์วิเวการาม (ใหม่), เจดีย์พุทธคยา, ถนนคนเดิน
สังขละบุรี, น้ าตกไดช่องถ่อง, น้ าตกเกริงกระเวีย, น้ าตกกระเต็ง
เจ็ง เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

จังหวัดราชบุรี: 
 ตลาดเก่าโพธาราม เป็นตลาดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันยังคงเหลือเรือนแถวไม้และบ้านเก่าให้เดิน
ชมอยู่หลายหลัง ตัวตลาดแบ่งเป็นสามส่วน คือ ตลาดบน 
ตลาดกลางที่เป็นตลาดสด และตลาดล่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.43 นาเฮียใช้ 

ภาพที่ 3.44 หมู่บ้านมอญ 

ภาพที่ 3.45 สังขละบุรี 

ภาพที่ 3.46 ตลาดเก่าโพธาราม 
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 ตลาดบางลี่  ตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ยังคงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ตลอดจนสภาพ
บ้านเรือนที่ เป็นห้องแถวไม้สองชั้นยังคงรูปแบบเดิมไว้ให้
หลงเหลืออยู่ รวมถึงวิถีชีวิตการค้าขายโบราณ โดยเฉพาะ
อาหารการกิน ทั้งปลาแม่น้ า เป็ดพะโล้ ร้านยาสมุนไพรไทย-จีน 
นอกจากมาหาของอร่อยทานแล้ว ต้องมาถ่ายรูปกับรถแดง
หวานเย็นในต านานสาย บางลี่ - กรุงเทพฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากของราชบุรี เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่ง 
ท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในภาพของตลาดลอยน้ าที่
เต็มไปด้วยเรือพายล าย่อมบรรทุกสินค้า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต พ่อค้า
แม่ค้าพายเรือมาขายสินค้าที่น ามาขายส่วนมากจะเป็นผลไม้ 
ราคาก็ไม่แพง เพราะมาจากชาวสวนโดยตรง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตลาดน้ าเหล่าตั๊กลัก เป็นชุมชนชาวจีน ตั้งแต่ครั้งเมื่อ
เริ่มขุดคลองด าเนินสะดวก ประมาณปี พ.ศ. 2409 – 2411 
โดยมีชาวจีนเป็นแรงงานหลักในการขุดคลองครั้งนั้น และชาว
จีนกลุ่มดังกล่าวได้ตั้งรกรากอยู่ริมสองฝั่งคลองในเวลาต่อมา 
เดิมที คือ จุดที่ตั้งของตลาดน้ าด าเนินสะดวก ก่อนจะมีขยาย
พ้ืนที่ไปยังบริเวณปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี: 
 ตลาดน้ าสะพานโค้ง สุ่มปลายักษ์ ตั้งอยู่ในอ าเภอสอง
พ่ีน้อง ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติ พร้อมมุมถ่ายรูปสวยหลาย
มุม ทั้งสุ่มปลายักษ์ สะพานทางเดินไม้ไผ่ที่โค้งไปมาท่ามกลาง
ทุ่งดอกบัว มีร้านขายอาหารของชาวบ้านที่ขายอยู่ในตลาด
ราคาย่อมเยาว์ ข้ามสะพานไปจะพบกับคาเฟ่เจดีย์ ที่ตั้งอยู่
ริมน้ าสามารถมองเห็นวิวของตลาดและสุ่มปลายักษ์ที่อยู่ฝั่ง
ตรงกันข้าม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.47 ตลาดน้ าด าเนินสะดวก 

ภาพที่ 3.48 ตลาดน้ าเหล่าตั๊กลัก 

ภาพที่ 3.49 ตลาดน้ าสะพานโค้ง 

ภาพที่ 3.50 ตลาดบางลี่ 
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 (7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ตลาดสามชุก ตลาดเก่าแก่อายุนับร้อยปี ที่สร้างด้วยไม้
เรียงติดกัน อยู่ริมฝังตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน ภาพวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน สถาปัตยกรรมโบราณเชิงชายไม้แกะสลัก อาคาร
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านง ฯลฯ ยังคงมีสภาพและรูปแบบดั้งเดิม 
เหมาะแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู และยังคงรักษา
รูปแบบดั้งเดิมเมื่อนับร้อยปี จนกระทั้งปี พ.ศ. 2552 ชุมชน
สามชุกตลาดร้อยปี ได้รับรางวัลมรดกโลก ประเภทอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรม แห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  คือสถานที่ที่ รวบรวม
เรื่องราวและรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชนบท รูปแบบที่ก าลังจะ
เลือนหายไป เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสได้
เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ เป็นจังหวัดที่มีอาชีพหลักคือ
การเกษตรกรรม และ “ควาย” ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเพ่ือการใช้งานที่
มีวิถีชีวิตเคียงคู่กับคนสุพรรณโดยตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บ่อน้ าพุร้อนหินดาด มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่
การแช่น้ าร้อนกับการพักผ่อนในวันว่างหรือวันหยุดพักผ่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

จังหวัดกาญจนบุรี: 
 ROCK VALLEY HOT SPRING & FISH SPA เป็นสปา
ในเครือโรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ มีค่าบริการครั้งละ 650 บาท/
คน แบบไม่จ ากัดเวลา เป็นสปาท่ามกลางธรรมชาติติดริมน้ า
แคว ตั้งอยู่ในอ าเภอไทรโยค มีบ่อให้เลือกหลายรูปแบบ อาทิ
เช่น บ่อน้ าร้อนธรรมชาติ บ่อน้ าร้อนพร้อมสมุนไพร และสปา
ปลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

ภาพที่ 3.51 ตลาดสามชุก 

ภาพที่ 3.52 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 

ภาพที่ 3.53 ROCK VALLEY HOT SPRING  
& FISH SPA 

ภาพที่ 3.54 บ่อน้ าพุร้อนหินดาด 
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(8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

จังหวัดราชบุร:ี 

ธารน้ าร้อนบ่อคลึง ตั้งอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง เป็นธารน้ า
ร้อนตามธรรมชาติ ก าเนิดจากน้ าแร่ไหลซึมจากน้ าใต้ดินผ่าน
ซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลลงมาไม่ขาดสายตามล าธาร
เล็กๆ ผ่านก้อนหินกรวดทรายและป่าไม้เบญจพรรณ เป็น
ระยะทางประมาณ 150 เมตร ลงมายังบ่อน้ าร้อนเบื้องล่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น้ าพุร้อนโป่งกระทิง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจันส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้าย
แม่น้ าภาชี เป็นบ่อน้ าร้อนแบบบ่อธรรมดา ขนาดเล็ก มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร ความร้อนประมาณ 65 
องศาเซลเซียส เป็นแหล่งท่องเที่ยวการอาบน้ าแร่เพ่ือสุขภาพ 
โดยก่อนแช่ตัวในบ่อน้ าร้อน ควรแช่ตัวลงในธารน้ าแร่เย็นซึ่งอยู่
ในบริเวณติดกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดกาญจนบุรี: 
 น้ าตกไทรโยคน้อย และน้ าตกไทรโยคใหญ่  เป็น
น้ าตกที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรีมาตั้งแต่อดีต ด้วยมีความ
สวยงาม ส าหรับน้ าตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแสงชู
โตมีลักษณะเป็นน้ าตกหินปูน สูงประมาณ 15 เมตร และน้ าตก
ไทรโยคใหญ่ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าแควน้อย เป็นน้ าตกหินปูน สูง
ประมาณ 10 เมตร แผ่กว้างไปตามหน้าผาของภูเขา สายน้ า
มากมายจะไหลลงสู่แม่น้ าแควน้อย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 น้ าตกเอราวัณ เป็นน้ าตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่ง
น้ าแควใหญ่ ตั้งอยู่อ าเภอศรีสวัสดิ์ แบ่งออกเป็นชั้น 7 ชั้น น้ า
ใสเป็นสีฟ้าอมเขียวมรกตคล้ายน้ าในสระว่ายน้ า มองเห็นปลา
แหวกว่ายไปมาใต้ผืนน้ าที่สะท้อนแสง แต่ละชั้นมีความสวยงาม
ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกลียวทอดตัวไป
บนต้นไม้ใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.55 ธารน้ าร้อนบ่อคลึง 
 

ภาพที่ 3.56 น้ าพุร้อนโป่งกระทิง 
 

ภาพที่ 3.57 น้ าตกไทรโยคน้อย และ
น้ าตกไทรโยคใหญ่ 
 

ภาพที่ 3.58 น้ าตกเอราวัณ 
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(9) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 น้ าตกห้วยแม่ขม้ิน ตั้งอยู่บริเวณท่ีท าการอุทยานฯ ริม
ทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมี
ความสูงและความงดงามต่างกันไป มี เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่า
นานาชนิด น้ าตกไหลมาจากต้นน้ าของเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่า
ดิบเขาแล้ง และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็น
น้ าตกท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกาญจนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดราชบุรี: 
 น้ าตกเก้าชั้น (เก้าโจน) น้ าตกจากหน้าผาสูงกลางหุบ
เขาในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม
ชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ เท่านั้น ห่างจากธารน้ าร้อนบ่อคลึง
ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ าตกขนาดกลาง แบ่งเป็น 9 ชั้น มี
น้ าตลอดปี หินบริเวณน้ าตกเป็นหินแกรนิต บางชั้นของน้ าตก
จะพบลานหินขนาดใหญ่ ก้อนหินแกรนิตวางตัวสวยงามแปลก
ตา และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี: 
 น้ าตกตะเพินคี่น้อย เป็นน้ าตกขนาดเล็กๆ ของ
อุทยานแห่งชาติพุเตย โดยอยู่ใกล้หมู่บ้านตะเพินคี่ มีน้ าไหล
ตลอดทั้งปี รอบๆ งดงามด้วยธรรมชาติของป่า มีสายน้ าไหล
ผ่านโขดหินต่างๆ ลงมาจนถึงล าธารด้านล่างสุด แต่ที่นี่จะไม่มี
แอ่งน้ าให้ลงเล่น มีเพียงสายน้ าตกสวยๆให้ได้สัมผัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดกาญจนบุรี: 
 วัดถ้ าพุหว้า ตั้งอยู่ต าบลหนองหญ้า เป็นศิลปะแบบ
ขอมประยุกต์ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยขุนเขา มีบรรยากาศร่ม
รื่น เงียบสงบ เดิมมีถ้ าเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะ
ให้สวยงามด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายที่มีการแกะสลัก
ลวดลายรอบอุโบสถได้อ่อนช้อยงดงาม ครอบตัวถ้ า ภายในถ้ ามี
หินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงเพ่ือให้แสง
ส่องลงมา มีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่
อัญเชิญจากสหภาพเมียนมามาประดิษฐานให้นักท่องเที่ยวได้
สักการะบูชา 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.59 น้ าตกห้วยแม่ขม้ิน 
 

ภาพที่ 3.60 น้ าตกเก้าชั้น 
 

ภาพที่ 3.61 น้ าตกตะเพินคี่น้อย 
 

ภาพที่ 3.62 วัดถ้ าพุหว้า 
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 ถ้ าดาวดึงส์ เป็นถ้ าที่มีชื่อเสียงและมีความงดงาม ถูกค้นพบ
ในปี พ.ศ. 2515 มีความลึก 100 เมตร ภายในถ้ ามีอากาศโปร่งแต่มืด
สนิท ต้องใช้ไฟฉายหรือตะเกียงส่องสว่าง และควรมีคนน าทาง 
ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ และมีชื่อตามลักษณะของหินงอกหินย้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ้ าวังบาดาล มีความยาว 500 เมตร เป็นถ้ าขนาดเล็ก
แต่ลึกมาก ปากถ้ าเป็นช่องเล็กๆ ลักษณะเป็นถ้ าหินปูน 2 ชั้น 
โดยชั้นบนจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม แบ่งเป็น ห้องหลาย
ห้อง เช่น ห้องม่านพระจันทร์ มีหินงอกหินย้อยลงมาคล้ายกับ
ม่าน ห้องเข็มนารายณ์ มีลักษณะคล้ายเข็มแท่งใหญ่ย้อยลงมา
สวยงามมาก ชั้นล่างมีธารน้ าไหลผ่าน ลักษณะเหมือนอุโมงค์
น้ าใต้หินขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ้ าเขาบิน มียอดสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 272 
เมตร ปากถ้ าสูงจากพ้ืนดิน 10 เมตร มีเนื้อที่ในถ้ าประมาณ 5 ไร่
เศษ ทางเข้าถ้ าเป็นแนวดินราบเรียบจากปากถ้ าเข้าไปประมาณ 
50 เมตร มีทางแยกเป็นสองทาง ทางซ้ายเป็นทางเข้าก้นถ้ ามี
ความลึก 300 เมตร ขวามือเป็นทางอ้อมตามลักษณะโครงสร้าง
ของสันเขาเข้าสู่ก้นถ้ าลึกประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ าประดับ
ไฟฟ้าท าให้เห็นความสวยงามของหินงอก หินย้อย เสาหิน และ
หลอดหินย้อยซึ่งเกิดใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดราชบุร:ี 

 วัดถ้ าน้ า  ตั้ งอยู่ อ า เภอโพธาราม  จุด เด่นคื อ  มี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเสาหินขนาดใหญ่ ภายในถ้ ามีน้ า
ไหลเวียนภายในถ้ าตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ า หิน
ภายในถ้ าเป็นหินแกรนิตมีโพรงอากาศเป็นรอยหลุมอยู่ ในเนื้อ
หินเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม รวมถึงหินงอกหินย้อยที่งดงาม 
เมื่อมองไปจะเห็นประกายระยิบระยับสวยงาม โดยเสาหิน
ตั้งอยู่บริเวณกลางถ้ า สันนิษฐานว่าเกิดจากน้ าที่บนเพดานถ้ า
หยดกลายเป็นเสาหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.63 ถ้ าดาวดึงส์ 
 

ภาพที่ 3.64 ถ้ าวังบาดาล 
 

ภาพที่ 3.65 วัดถ้ าน้ า 
 

ภาพที่ 3.66 ถ้ าเขาบิน 
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(10) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ้ าจอมพล บริเวณปากทางเข้าจะมีลมเย็นออกมาจาก
ช่องทางเข้าถ้ า จากปากถ้ าจะมีทางลงสร้างด้วยไม้ค่อนข้างลาด
ชันลึกลับ ภายในอากาศไม่ร้อนอบอ้าว เดินเข้าไปจะเห็นหิน
งอกหินย้อยแต่ค่อนข้างมืด  เมื่ อถึ งจุดที่ ได้ชื่อว่า  “บรม
อาสน์” เป็นบริเวณใกล้เคียงกับพระพุทธไสยาสน์มีหินย้อย
เหมือนรูปกระถางพร้อมกับแสงที่ส่องมาจากเพดานถ้ าลงมายัง
พระพุทธรูป และสวยมากในช่วงเดือนเมษายนและเดือน
สิงหาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี: 
 ถ้ าตะเพินทอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ 
เป็นโถงถ้ าขนาดใหญ่ ชาวกะเหรี่ยงได้ช่วยกันสร้างพระพุทธรูป
ประดิษฐานไว้ภายในถ้ าเพ่ือเป็นที่สักการบูชา และเป็นที่เจริญ
วิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ นักท่องเที่ยวสามารถ
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ถ้ าตะเพินเพชร ซ่อนอยู่กลางภูเขา
หินปูนขนาดใหญ่ ทางเข้าค่อนข้างแคบ แต่ด้านในเป็นห้องโถง
ขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่ปะปนด้วยสายแร่ซิลิก้าเข้มข้น 
จึงท าให้ส่องประกายระยิบระยับเหมือนดั่งประกายเพชรเมื่อ
ต้องแสงไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ้ าเวฬุวัน ตั้งอยู่บริเวณวัดวังคัน ก่อนถึงแยกทางเข้า
อุทยานแห่งชาติพุเตย 1 กิโลเมตร มีบันไดคอนกรีตขึ้นบริเวณ
ปากถ้ า จ านวน 61 ขั้น  ภายในถ้ ามี ไฟส่องส ว่างพอให้
นักท่องเที่ยวเห็นบรรยากาศภายในถ้ า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยที่
ส วย งาม  และมี พ ระ พุ ท ธรูป จ าลองป างป่ า เล ไลย์  ให้
นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดราชบุรี: 
 แก่งส้มแมว ห่างจากตัวอ าเภอสวนผึ้ง 25 กิโลเมตร 
วิวทิวเขาระหว่างทางสวยงาม ล าธารน้ าภาชีไหลเซาะเกาะแก่ง
โขดหินสวยงาม น้ าไม่ลึก แก่งส้มแมว ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ศูนย์ศึกษา
พรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง 
บนเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่งรวม
พรรณไม้ป่านานาชนิด และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.67 ถ้ าจอมพล 
 

ภาพที่ 3.68 ถ้ าตะเพินทอง 
 

ภาพที่ 3.69 ถ้ าเวฬุวัน 
 

ภาพที่ 3.70 แก่งส้มแมว 
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     6) ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) 
          (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน) ตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
                ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย เท่ากับ 
20,836 บาทต่อเดือน (ล าดับที่ 10 ของประเทศ) และมีแนวโน้มลดลง โดยจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ ยสูงที่สุด คือ 
จังหวัดราชบุรี รองลงมาคือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามล าดับ  

 

ภาพที่ 3.71 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

 ทั้งนี้  อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับร้อยละ 14.58 (ล าดับที่ 17 ของ
ประเทศ) โดยครัวเรือนจังหวัดกาญจนบุรีมีอัตราส่วนการออมมากที่สุดภายในกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเท่ากับ 
3,818 บาทต่อเดือนต่อคน (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดเท่ากับ 27,204 บาทต่อครัวเรือน (ล าดับที่ 15 ของประเทศ) และมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อ
ครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 92.77 (ล าดับที่ 16 ของประเทศ)  

ตารางท่ี 3.20 ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 

1. (พ.ศ. 2562) รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 23,359 20,836 บาทต่อเดือน 10 

2. 
(พ.ศ. 2562) อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

21.45 14.58 ร้อยละ 17 

3. 
(พ.ศ. 2562) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ท่ีมีรายไดต้่ าสดุ 

4,068 3,818 
บาทต่อเดือน 

ต่อคน 
9 

4. 
(พ.ศ. 2562) มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้่ าสุด 

48,858 27,204 
บาทต่อ
ครัวเรือน 

15 

5. 
(พ.ศ. 2562) สัดส่วนครัวเรือนที่มหีนี้ในระบบต่อครัวเรือน
ที่มีหนี้ท้ังหมด 

95.61 92.77 ร้อยละ 16 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา  
         ในระดับพื้นท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

15,210

18,746

18,884

20,565

20,842

18,713

25,742

19,590

33,622

25,163

15,928

17,260

15,786

20,441

16,504

16,617
20,583 18,087

24,876
20,836

0

10,000

20,000

30,000

ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2562

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
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     2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
              (1) ด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ) 
                 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ) ตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่าในปีพ.ศ. 2561  ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 7.50 (ล าดับที่ 15 ของประเทศ) ซึ่งต่ ากว่าเฉลี่ยของประเทศ  แต่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2560 ส่วนอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสูงถึงร้อยละ 98.25 (ล าดับที่ 8 ของประเทศ) 

 

 
ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

                   ในปี พ.ศ. 2559 เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 
100.45 คะแนน (ล าดับที่ 5 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2561 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 34.52 (ล าดับที่ 8 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศเล็กน้อย ส่วนด้าน EQ ของนักเรียน โดยส่วนใหญ่นักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ 81.21 (ล าดับที่ 3 ของประเทศ) 
                   สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เท่ากับร้อยละ 99.69 (ล าดับที่ 11 ของประเทศ) มีอัตราการของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 77.2 (ล าดับที่ 7 
ของประเทศ) และมีสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจ านวนประชากร เท่ากับร้อยละ 50 (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) 
                  ส าหรับจ านวนผู้มีปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน เท่ากับ 22 คน 
(ล าดับที่ 18 ของประเทศ) ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่วนอัตราเพ่ิมของผู้เรียนระบบทวิภาคีที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.71 (ล าดับที่ 7 ของประเทศ) 
                   ส าหรับทางด้านอาชีพ ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 -59 ปี มีอาชีพและรายได้
เท่ากับร้อยละ 99.67 (ล าดับที่ 5 ของประเทศ) ในปี พ.ศ. 2562 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 
เท่ากับร้อยละ 95.85 (ล าดับที่ 8 ของประเทศ) นอกจากนี้สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน เท่ากับ
ร้อยละ 44.66 (ล าดับที่ 10 ของประเทศ) และสัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจต่อจ านวน
แรงงานในระดับบริหารทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 34.17 (ล าดับที่ 6 ของประเทศ) ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
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จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย และคะแนนโอเน็ต ม.ปลาย โดยเฉลี่ย
(ข้อมูลเฉพาะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1)

จ านวนปีการศึกษาโดยเฉลี่ย คะแนนโอเน็ต ม.ปลาย โดยเฉลี่ย
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ตารางท่ี 3.21 ตัวชี้วัดด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ) 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 
1. (พ.ศ. 2561) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.1 7.5 ปี 15 
2. (พ.ศ. 2563) อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
98.28 98.25 ร้อยละ 8 

3. (พ.ศ. 2561) ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

33.91 34.52 คะแนน 8 

4. (พ.ศ. 2559) คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียน
ไทย ชั้น ป.1 

98.10 100.45 
คะแนน 

IQ 
5 

5. (พ.ศ. 2559) ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

77.03 81.20 ร้อยละ 3 

6. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

99.69 99.69 ร้อยละ 11 

7. (พ.ศ. 2561) อัตราการของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป 76.3 77.2 ร้อยละ 7 
8. (พ.ศ. 2561) สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจ านวน

ประชากร 
53.74 50.00 ร้อยละ 9 

9. (พ.ศ. 2562) จ านวนผู้มีปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์
ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน 

42 22 คน 18 

10. (พ.ศ. 2562) อัตราเพ่ิมของผู้เรียนระบบทวิภาคี 1.68 2.71 ร้อยละ 7 
11. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมี

รายได้ 
99.54 99.67 ร้อยละ  5 

12. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป 96.19 95.80 ร้อยละ 8 
13. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากร

แรงงาน 
44.62 44.66 ร้อยละ 10 

14. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือใน
ระดับการตัดสินใจต่อจ านวนแรงงานในระดับบริหาร
ทั้งหมด 

32.24 34.17 ร้อยละ 6 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

      1) ด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข) 
           (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข) ตามตัวชี้วัดของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่าในปี พ.ศ. 2562 อัตราการเกิดมีชีพ เท่ากับ 8.8 รายต่อ
ประชากรพันคน (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย 
เท่ากับร้อยละ 97.86 (ล าดับที่ 4 ของประเทศ) สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 2.84 (ล าดับที่ 
4 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 
      สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีเท่ากับร้อยละ 
99.99 (ล าดับที่ 1 ของประเทศ) สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐานเท่ากับร้อย
ละ 99.65 (ล าดับที่ 3 ของประเทศ) และสัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสมเท่ากับร้อยละ 99.54 (ล าดับที่ 10 ของประเทศ) 
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      สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว เท่ากับร้อย
ละ 81.56 (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้ าห้องส้วมแบบโถนั่งห้อยเท้าภายในบ้านเท่ากับร้อย
ละ 55.45 (ล าดับที่ 6 ของประเทศ) 

       สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เท่ากับร้อยละ 99.02 
(ล าดับที่ 5 ของประเทศ) สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  
เท่ากับร้อยละ 99.55 (ล าดับที่ 11 ของประเทศ) สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุงเท่ากับร้อยละ 
34.64 (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) 
      อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี เท่ากับร้อยละ 36.6 รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน (ล าดับที่ 15 ของประเทศ) ส่วนอัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี เท่ากับร้อยละ 1.4 รายต่อ
หญิงวัยเดียวกันพันคน (ล าดับที่ 12 ของประเทศ) 
      สัดส่วนคนสูบบุหรี่ เท่ากับร้อยละ 4.78 (ล าดับที่ 6 ของประเทศ) มีแนวโน้มลดลง
เช่นเดียวกับสัดส่วนคนดื่มสุรา โดยในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 4.38 (ล าดับที่ 6 ของประเทศ) 
      อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตเท่ากับ 2,843 รายต่อประชากรพันคน (ล าดับที่ 5 ของ
ประเทศ) อัตราการเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่ส าคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความ
ดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง) เท่ากับร้อยละ 6.38 (ล าดับที่ 13 ของประเทศ) อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน
เท่ากับร้อยละ 7.09 (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับร้อยละ 1.81 (ล าดับที่ 18 ของประเทศ) และสัดส่วนประชากร
ต่อแพทย์ 1 คน เท่ากับ 2,132 คน (ล าดับที่ 12 ของประเทศ) 

ตารางท่ี 3.22 ตัวชี้วัดด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข) 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 
1. (พ.ศ. 2562) อัตราการเกิดมีชีพ 

9.0 8.8 
รายต่อ 

ประชากรพันคน 
9 

2. (พ.ศ. 2563) ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการสมวยั 97.40 97.86 ร้อยละ 4 
3. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนอายยุืน ตัง้แต่ 80 ปีขึ้นไป 2.43 2.84 ร้อยละ 4 
4. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนครัวเรือนที่มนี้ าสะอาดส าหรับดื่มและ

บริโภคเพียงพอตลอดป ี
99.91 99.99 ร้อยละ 1 

5. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

99.28 99.65 ร้อยละ 3 

6. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

99.55 99.54 ร้อยละ 10 

7. (พ.ศ. 2560) สัดส่วนผูสู้งอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในห้องนอนช้ัน
ลา่งหรืออยู่บ้านช้ันเดยีว 

80.74 81.56 ร้อยละ 9 

8. (พ.ศ. 2560) สัดส่วนผูสู้งอายุท่ีมีหอ้งน้ าห้องส้วมแบบโถนั่ง
ห้อยเท้าภายในบ้าน 

46.93 55.45 ร้อยละ 6 

9. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดร้ับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

95.29 99.02 ร้อยละ 5 

10. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 

99.60 99.55 ร้อยละ 11 

11. (พ.ศ. 2563) สัดส่วนประชากรที่มภีาวะอ้วนและหรืออ้วนลง
พุง 

33.95 34.64 ร้อยละ 9 

 

41

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0119001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0710001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0710001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0121001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0121001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0122001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0122001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0134001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0134001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0135001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0135001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0123001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0123001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0128001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0128001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0126001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0126001


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 

12. (พ.ศ. 2562) อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 
31.61 36.6 

รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน 

15 

13. (พ.ศ. 2562) อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี 
1.1 1.4 

รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน 

12 

14. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนสูบบุหรี ่ 6.05 4.78 ร้อยละ 6 
15. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนคนดืม่สรุา 5.93 4.38 ร้อยละ 6 
16. (พ.ศ. 2562) อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน 

3,251 2,843 
รายต่อประชากร

แสนคน 
5 

17. (พ.ศ. 2562) อัตราเพิ่มของการเจบ็ป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่
ส าคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิต
สูง หรือมะเร็ง) 

5.30 6.38 ร้อยละ 13 

18. (พ.ศ. 2562) อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน 
7.12 7.09 

รายต่อประชากร
แสนคน 

9 

19. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภณัฑ์และค่าตรวจ
รักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยต่อ
เดือน 

1.29 1.81 ร้อยละ 18 

20. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน 2,045 2,132 คน 12 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

     ด้านการสาธารณสุขของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จากตาราง จ านวน
สถานพยาบาล เตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 มีจ านวนสถานพยาบาล 1,204 แห่ง จ านวนเตียง 7,579 เตียง จ านวนแพทย์ 962 คน จ านวนทันตแพทย์ 
218 คน จ านวนพยาบาล 5,589 คน และจ านวนผู้ช่วยพยาบาล 113 คน 

ตารางท่ี 3.23 จ านวนสถานพยาบาล 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จ านวน 

สถานพยาบาล 
จ านวน 
เตียง 

จ านวน 
แพทย์ 

จ านวน 
ทันตแพทย์ 

จ านวน 
พยาบาล 

จ านวน 
ผู้ช่วย

พยาบาล 
กาญจนบุรี 330 2,482 301 67 1,757 - 

ราชบุรี 443 2,579 332 79 1,925 - 
สุพรรณบุรี 431 2,518 329 72 1,907 113 

ภาพรวมกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 1 

1,204 7,579 962 218 5,589 113 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 

     2) ด้านความม่ันคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
           (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านความม่ันคง (ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคนเท่ากับร้อยละ 13 รายต่อประชากรแสนคน (ล าดับที่ 12 ของประเทศ) 
และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแนวโน้มลดลง นอกจากนี้มีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร
แสนคน เท่ากับ 107 คดี ต่อประชากรแสนคน (ล าดับที่ 12 ของประเทศ) อย่างไรก็ตามพบจ านวนคดียาเสพติด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

จ านวน 3,437 คดี (ล าดับที่ 2 ของประเทศ) 

ตารางท่ี 3.24 ตัวชี้วัดด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 
1. (พ.ศ. 2559) อัตราผู้เสียชีวิตจากอบุัติเหตุบนท้องถนน

ต่อประชากรแสนคน 36.92 43.4 
รายต่อ 

ประชากรแสน
คน 

15 

2. (พ.ศ. 2559) จ านวนคดียาเสพติด 8,575 5,011 คด ี 7 
3. (พ.ศ. 2559) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ

ประชากรแสนคน 
91 115 

คดีต่อประชากร
แสนคน 

11 

4. (พ.ศ. 2559) สัดส่วนคดีท่ีจับกุมไดต้่อคดีที่รับแจ้ง 66.22 60.87 ร้อยละ 1 

 
กราฟแสดงรายงานด้านความสงบสุขและปัญหาสังคม 

 

  

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, 2564 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

     3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              (1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีสัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้ต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 47.84 (ล าดับที่ 4 ของประเทศ) ซึ่งมีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด เท่ากับร้อยละ 34.28 (ล าดับที่ 1 ของประเทศ) และสัดส่วนพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดเท่ากับร้อยละ 1.35 (ล าดับที่ 12 ของประเทศ)  
                    ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) มีค่าเท่ากับ 70 คะแนน (ล าดับที่ 10 ของประเทศ) 
สัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 86 (ล าดับที่  11              
ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559  
                   สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ เท่ากับร้อยละ 60.12 (ล าดับที่ 3 
ของประเทศ) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเท่ากับร้อยละ 82.61 (ล าดับที่ 4 ของ
ประเทศ) 
                   ปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 2,577 ตันต่อวัน (ล าดับที่ 7 ของประเทศ) และปริมาณ
การจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการ เท่ากับ 5,282.61 ตัน (ล าดับที่ 9 ของประเทศ) 
                   จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษที่ได้รับแจ้งทั้งหมดในพ้ืนที่ เท่ากับ 25 เรื่อง 
(ล าดับที่ 13 ของประเทศ) สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด เท่ากับร้อยละ 0 (ล าดับที่ 7 ของประเทศ) และจ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ เท่ากับ 4 ราย 
(ล าดับที่ 10 ของประเทศ) 
                   สัดส่วนพ้ืนที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง เท่ากับร้อยละ 43.89 (ล าดับที่ 
17 ของประเทศ) จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เท่ากับ 47 ,673 คน (ล าดับที่ 12 ของ
ประเทศ) และจ านวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนที่ เท่ากับ 160 ชิ้น (ล าดับที่ 8 ของประเทศ) 

ตารางที่ 3.25 ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 
1. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ตอ่พ้ืนท่ีจังหวัด 31.77 47.84 ร้อยละ 4 
2. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพ้ืนท่ี

จังหวัด 
20.97 34.28 ร้อยละ 1 

3. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจต่อพ้ืนท่ี
จังหวัด 

2.71 1.35 ร้อยละ 12 

4. (พ.ศ. 2563) ผลตรวจวัดคณุภาพน้ า (WQI) 
67 70 

 คะแนน (1-
100) 

10 

5. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนจ านวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศ  
(ค่า AQI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

89 86 ร้อยละ 11 

6. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

48.05 60.12 ร้อยละ 3 

7. (พ.ศ. 2562) สัดส่วนของขยะมลูฝอยชุมชนที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง 73.14 82.61 ร้อยละ 4 

8. (พ.ศ. 2562) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 3,616 2,577 ตันต่อวัน 7 

9. (พ.ศ. 2563) ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรม
อันตรายที่เข้าสู่ระบบการจดัการ 

66,455.93 5,282.61 ตัน 9 

10. (พ.ศ. 2562) จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ
ที่ได้รับแจ้งท้ังหมดในพ้ืนท่ี 

21 25 เรื่อง 13 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ หน่วย ล าดับ 
11. (พ.ศ. 2563) สัดส่วนมลูค่าความเสียหายทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัด 

0.01 0 ร้อยละ 7 

12. (พ.ศ. 2563) จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาต ิ 4 4 ราย 10 

13. (พ.ศ. 2563) สัดส่วนพ้ืนท่ี(หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย 
และภยัแล้ง 

23.99 43.89 ร้อยละ 17 

14. (พ.ศ. 2563) มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และ
ภัยแล้ง 

3,259,960 5,460,000 ราย 15 

15. (พ.ศ. 2563) สัดส่วนประชากรผูป้ระสบอุทกภยั 2.18 1.62 ร้อยละ 12 

16. (พ.ศ. 2561) จ านวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

66,428 47,673 คน 12 

17. (พ.ศ. 2562) จ านวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์
เตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนท่ี 

173 160 ช้ิน 8 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2564) 
 

กราฟแสดงรายงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

1. สัดส่วนร้อยละของพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  

 
2. ปริมาณขยะมูลฝอย 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

3. การร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษ 

 
 
4. การตรวจพบปริมาณสารพิษในอากาศเกินค่ามาตรฐาน (วัน/ปี) 

 
 

5. พ้ืนที่ชลประทาน 

 
 

6. ดัชนีคุณภาพน้ า (Water Quality Index : WQI) 

 
หมายเหตุ : ดัชนีคุณภาพน้ า (Water Quality Index: WQI) สามารถแสดงผลให้ทราบถึงความแตกต่างของ
คุณภาพน้ าได้ ดังตาราง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

คะแนน ระดับค่าดัชนี เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้ าประเภท 
0 – 30 เสื่อมโทรมมาก 5 
31 – 60 เสื่อมโทรม 4 
61 – 70 พอใช้ 3 
71 – 90 ดี 2 
91 – 100 ดีมาก 1 

 
กราฟแสดงรายงานด้านการใช้พลังงาน 

ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

1. สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์/ชั่วโมง/คน) 

 
2. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ล้านบาท) 

 
3. สัดส่วนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (ลิตรต่อคน) 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 

กราฟแสดงรายงานด้านผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

1. สัดส่วนร้อยละของประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ 

 
2. มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (บาท) 
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   3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนท่ี 
    การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนและศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ได้มีการจัดทำและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ระบบกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ซึ่งได้ทำ
การส่งแบบสำรวจและเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งได้แก่ ผู้อยู่อาศัย ผู้พักพิง ผู้ประกอบกิจการ 
หรือผู้ท่ีมีการดำเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในช่วงใดช่วงหนึ่งระหวา่งปี 
พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน 
    ซึ่งผลการปิดรับแบบสำรวจ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม
รวม 600 ราย โดยมีผู้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ฯ จำนวน 562 ราย ส่วนอีก 38 ราย 
ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว และจากจำนวนผู้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลจำนวน 562 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ จำนวน 511 ราย  
    ดังนั้น การวิเคราะห์ความต้องการฯ ในครั้งนี ้ จะทำการวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้
ยินยอมให้ใช้ข้อมูล จำนวน 511 ราย โดยผลการตอบแบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ความต้องการ  มี
รายละเอียด ดังนี้ 

    1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    เพศสภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 332 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.97 มีเพศ

สภาพเป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นผู้มีเพศสภาพเป็นเพศชาย จำนวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.83 และผู้ไม่ระบุ
เพศสภาพ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20  
    อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 เป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี รองลงมา เป็นผู้มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46 เป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.40 และเป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52  ตามลำดับ โดยแสดงให้
เห็นระดับความแตกต่างด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตามภาพท่ี 3.72 
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ภาพที่ 3.72 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

    ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.45 เป ็นผ ู ้ท ี ่จบการศ ึกษาในระด ับปร ิญญาตรี  รองลงมา เป ็นผ ู ้ท ี ่จบการศ ึกษาส ูงกว ่าปร ิญญาตรี   
จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18 เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.39 ผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.65 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.13 ผู้ท่ีไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.39 และผู้ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลำดับ 
โดยแสดงให้เห็นระดับความแตกต่างด้านระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตามภาพท่ี 3.73 

    สถานภาพปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.55 เป็นผู้ที ่มีสถานภาพโสด รองลงมา เป็นผู้ที ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 221 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.25  
เป็นผู้ที่มีสถานภาพหย่าร้างหรือเป็นหม้าย จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.85 เป็นผู้ที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ 
จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37 และเป็นผู้ท่ีมีสถานภาพอื่น ๆ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามลำดับ 
โดยแสดงให้เห็นระดับความแตกต่างด้านสถานภาพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตามภาพท่ี 3.74 
    จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 197 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 38.55 เป็นผู้ท่ีพักอาศัยในจังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา เป็นผู้ท่ีพักอาศัยในจังหวัดราชบุรี จำนวน 155 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30.33 เป็นผู้ท่ีพักอาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.55 และเป็นผู้ท่ี
พักอาศัยในจังหวัดอื่น ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37 
ตามลำดับ โดยแสดงให้เห็นระดับความแตกต่างด้านจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตาม
ภาพท่ี 3.75  
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ภาพที่ 3.73 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 
ภาพที่ 3.74 สถานภาพปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 3.75 จังหวัดท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

    การประกอบอาชีพหลัก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 358 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 70.06 ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมา เป็นผู้กำลังศึกษา จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.48 เป็น
พนักงานเอกชน จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.28 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.09 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.50 ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 และประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.94 และอาชีพอื่น ๆ จำนวน 11 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.15 ตามลำดับ โดยแสดงให้เห็นระดับความแตกต่างด้านการประกอบอาชีพของผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ตามภาพท่ี 3.76 
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    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 
28.18 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท รองลงมา เป็นผู้มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท 
จำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.83 เป็นผู้มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 84 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 16.43 เป็นผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท จำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.54 เป็นผู้มีรายได้ระหว่าง 
25,001 - 30,000 บาท จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.18 เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 47 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 9.20 และเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 5,001 - 10,000 บาท จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.02 โดยแสดงให้
เห็นระดับความแตกต่างด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตามภาพท่ี 3.77 
    รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 217 ราย คิด
เป็นร้อยละ 42.47 เป็นผู้มีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท รองลงมา เป็นผู้มีรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.50 เป็นผู้มีรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท จำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.74 เป็นผู้มีรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.57 เป็นผู้มีรายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.78 เป็นผู้มีรายได้ครอบครัวเฉล่ีย
ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.61 และเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือนต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยแสดงให้เห็นระดับความแตกต่างด้านรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตามภาพท่ี 3.78 

 
ภาพที่ 3.76 อาชีพหลัก 

 
ภาพที่ 3.77 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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ภาพที่ 3.78 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

    2. การรับรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ 
    เป็นการสอบถามเพื่อสำรวจระดับการรับรู้ด้านการพัฒนาพื้นท่ีภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ตามประเด็นพัฒนาท้ังสามด้าน โดยผลการสำรวจเป็นดังนี้ 
     ประเด็นพัฒนาที่ 1 (ด้านการเกษตรฯ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 340 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.54 มีการรับรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 1 ส่วนอีก 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.46 ไม่มีการรับรู้ถึงการพัฒนาฯ ดังกล่าว  
     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 (ด้านการท่องเที่ยวฯ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 
347 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 มีการรับรู้ด้านการพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 2 ส่วนอีก 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.09 ไม่มีการรับรู้ถึงการพัฒนาฯ ดังกล่าว 
     ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 (ด้านการค้าชายแดนฯ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
จำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ไม่มีการรับรู้ด้านการพัฒนาพื้นท่ีตามประเด็นพัฒนาท่ี 3 ส่วนอีก 241 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.16 มีการรับรู้ถึงการพัฒนาฯ ดังกล่าว  

 
ภาพที่ 3.79การรับรู้ด้านการพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนา 
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    3. การสำรวจความต้องการของประชาชน 
    สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตามประเด็น
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีผลการสำรวจในแต่ละประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
     ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
     แบ่งการสำรวจความเห็นออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความต้องการของประชาชน 
2) ความรู้ของเกษตรกรในการทำการเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ 3) ความต้องการเรียนรู้ของเกษตรกรในการทำ
การเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ 
โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ความต้องการของประชาชน 
     สอบถามระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 8 ข้อ โดยแต่ละข้อ 
ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกระบุระดับความต้องการได้ 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
โดยผลการสำรวจแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1.1) การเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมเป็นรูปแบบใหม่ 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทำการเกษตรจากเดิมเป็นรูปแบบใหม่ในระดับปานกลาง (3) จำนวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.66 รองลงมาคือ 
มากที่สุด (5) จำนวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.31 มาก (4) จำนวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.75 น้อย (2) 
จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.94 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามลำดับ 
      1.2) การเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมเป็นรูปแบบผสมผสาน 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทำการเกษตรจากเดิมเป็นรูปแบบผสมผสานในระดับมากที่สุด (5) จำนวน 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.40 
รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.77 ปานกลาง (3) จำนวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.33 น้อย (2) จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.34 และน้อยที่สุด (1) จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 
ตามลำดับ 
      1.3) การทำการเกษตรแบบรวมกลุ่ม 

     ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการทำการเกษตรแบบ
รวมกลุ่มในระดับมากที่สุด (5) จำนวน 258 ราย คิดเป็น ร้อยละ 50.49 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 171 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 33.46 ปานกลาง (3) จำนวน 69 ราย คิดเป็น ร้อยละ 13.50 น้อย (2) จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.57 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามลำดับ 
      1.4) การสร้างสถานท่ีท่องเท่ียงเชิงเกษตร 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการสร้างสถานท่ีท่องเท่ียงเชิงเกษตร
ในระดับมากที่สุด (5) จำนวน 259 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.68 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.27 ปานกลาง (3) จำนวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.70 น้อย (2) จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.76 และน้อย
ท่ีสุด (1) จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.59 ตามลำดับ 
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      1.5) การพัฒนาตลาดเพื่อการเกษตร 
      ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ีความต้องการให้มี การพัฒนาตลาดเพื่อ
การเกษตรในระดับมากที่สุด (5) จำนวน 287 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.16 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 158 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30.92 ปานกลาง (3) จำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.35 น้อย (2) จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.17 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามลำดับ 
      1.6) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรให้สูงขึ้น 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้าน
การเกษตรให้สูงขึ้นในระดับมากที่สุด (5) จำนวน 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.45 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 
130 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.44 ปานกลาง (3) จำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.15 น้อย (2) จำนวน 8 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.57 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามลำดับ 
      1.7) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จาก
ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นในระดับมากท่ีสุด (5) จำนวน 285 ราย คิดเป็น ร้อยละ 55.77 รองลงมาคือ มาก 
(4) จำนวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.92 ปานกลาง (3) จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.57 น้อย (2) จำนวน 10 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.78 ตามลำดับ 
      1.8) การจัดสรรพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีดีเพื่อใช้ในการทำการเกษตร 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการจัดสรรพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ท่ีดีเพื่อใช้ในการทำการเกษตรในระดับมากท่ีสุด (5) จำนวน 285 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.36 รองลงมาคือ มาก (4) 
จำนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.14 ปานกลาง (3) จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ10.76 น้อย (2) จำนวน 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.96 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.78 ตามลำดับ 
     และเมื่อวิเคราะห์ระดับความต้องการสูงสุดตามจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามใหญ่จะ
สามารถเรียงลำดับความความต้องการสูงสุดซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใหเ้กิดขึ้นได้ ดังนี้ 
  ลำดับท่ี 1 ต้องการให้มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรให้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 14.99 

 ลำดับที ่  2 ต้องการให้ม ีการจัดสรรพันธ ุ ์พ ืช พ ันธ ุ ์ส ัตว ์ ที ่ด ี เพ ื ่อใช้ในการทำการเกษตร   
คิดเป็นร้อยละ 13.75 

 ลำดับท่ี 3 ต้องการให้มีการพัฒนาตลาดเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 13.70 
 ลำดับที ่ 4 ต้องการให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น  

คิดเป็นร้อนละ 13.60 
 ลำดับท่ี 5 ต้องการให้มีการสร้างสถานท่ีท่องเท่ียงเชิงเกษตร คิดเป็นร้อยละ 12.36 
 ลำดับท่ี 6 ต้องการให้มีการทำการเกษตรแบบรวมกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 12.32 
 ลำดับท่ี 7 ต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมเป็นรูปแบบผสมผสาน 

คิดเป็นร้อยละ 11.07 
  ลำดับที่ 8 ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมเป็นรูปแบบใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 8.21 
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ภาพที่ 3.80 ระดับความต้องการชองประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท่ี  1 

     2) ความรู้ของเกษตรกร 
     สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้ของเกษตรกรภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในการทำการเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิด ประกอบด้วย แนวคิด
เกษตรพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และแนวคิด
การปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) โดยแต่ละแนวคิดผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกระบุ
ความเห็นได้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ซึ ่งผลการสำรวจในแต่ละแนวคิดมี
รายละเอียด ดังนี้ 
      2.1) แนวคิดเกษตรพอเพียง  

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
มีความร ู ้ด ้านการทำการเกษตรตามแนวคิดเกษตรพอเพ ียงในระด ับปานกลาง  (3) จำนวน 226 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 44.23 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.66 มากท่ีสุด (5) จำนวน 65 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12.72 น้อย (2) จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.83 และน้อยที่สุด (1) จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.57 ตามลำดับ 
      2.2) แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
มีความรู้ด้านการทำการเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับปานกลาง (3) จำนวน 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 
47.36 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.14 มากท่ีสุด (5) จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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10.96 น้อย (2) จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.87 และน้อยที่สุด (1) จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.76 
ตามลำดับ 
      2.3) แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)  

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
มีความรู้ด้านการทำการเกษตรตามแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ในระดับปานกลาง 
(3) จำนวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.66 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.09 น้อย 
(2) จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.79 มากที่สุด (5) จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.83 และน้อยที่สุด (1) 
จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.63 ตามลำดับ 
      2.4) แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
มีความรู้ด้านการทำการเกษตรตามแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ในระดับปานกลาง 
(3) จำนวน 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.70 น้อย 
(2) จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.66 มากที่สุด (5) จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.22 และน้อยที่สุด (1) 
จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.68 ตามลำดับ 
      จากข้อมูลทำให้เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกร
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีความรู้ด้านการทำการเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิดใน
ระดับปานกลาง และเมื่อทำการวิเคราะห์จำนวนความเห็นสูงสุดในแต่ละแนวคิด และจัดลำดับข้อมูลดังกล่าว จึง
อาจอนุมานได้ว่าเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อาจมีระดับความรู้ด้านการทำการเกษตรตามแนวคิด
ต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิด จากมากไปน้อย ดังนี้ 
  ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ด้านการเกษตรตามแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(Organic) คิดเป็นร้อยละ 26.24  
  ลำดับท่ี 2 เป็นผู้มีความรู้ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 26.02 
  ลำดับท่ี 3 เป็นผู้มีความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 24.30 
  ลำดับท่ี 4 เป็นผู้มีความรู้ตามแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) คิดเป็นร้อยละ 
23.44 
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     ภาพที่ 3.81 ระดับความรับรู้ของเกษตรกรในการทำการเกษตรตามแนวคิดต่างๆ 

     3) ความต้องการเรียนรู้ของเกษตรกร 
     สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการเรียนรู้ของ
เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในด้านการทำการเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิด ซึ่ง
สอดคล้องกับการสอบถามความเห็นในข้อที่ 2) ความรู้ของเกษตรกร ประกอบด้วย เกษตรพอเพียง แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (Organic) โดยแต่ละแนวคิดผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกระบุความเห็นได้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ซึ่งผลการสำรวจในแต่ละแนวคิดมีรายละเอียด ดังนี้ 
      3.1) แนวคิดเกษตรพอเพียง  
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
ต้องการเรียนรู้เร ื ่องการทำการเกษตรตามแนวคิดเกษตรพอเพียงในระดับปานกลาง (3) จำนวน 195 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 38.16 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.40 มากท่ีสุด (5) จำนวน 86 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 16.82 น้อย (2) จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.05 และน้อยที่สุด (1) จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.57 ตามลำดับ 
      3.2) แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
ต้องการเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับปานกลาง  (3) จำนวน 219 ราย คิด
เป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.46 มากที่สุด (5) จำนวน 81 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 15.85 น้อย (2) จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.28 และน้อยที่สุด (1) จำนวน 13 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.54 ตามลำดับ 
      3.3) แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)  
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดฯ อาจ
ต้องการเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรตามแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ในระดับปาน
กลาง (3) จำนวน 201 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.33 รองลงมาคือ มาก (4) จำนวน 180 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.23 
มากท่ีสุด (5) จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.68 น้อย (2) จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.83 และน้อยท่ีสุด 
(1) จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.94 ตามลำดับ  
      3.4) แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 มีอาจต้องการเรียนรู้เรื ่องการทำการเกษตรตามแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
(Organic) ในระดับปานกลาง (3) จำนวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.36 รองลงมา คือ มาก (4) จำนวน 181 ราย คิด
เป็นร้อยละ 35.42 มากที่สุด (5) จำนวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.03 น้อย (2) จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.85 และน้อยท่ีสุด (1) จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามลำดับ 
      จากข้อมูลทำให้เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกร
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อาจต้องการเรียนเรื่องการทำการเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิด 
ในระดับปานกลาง และเมื่อทำการวิเคราะห์จำนวนความเห็นสูงสุดในแต่ละแนวคิด และจัดลำดับข้อมูลดังกล่าว 
จึงอาจอนุมานได้ว่า เกษตรภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อาจต่องการเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรตาม
แนวคิดต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิด จากมากไปน้อย ดังนี้ 
  ลำดับท่ี 1 เป็นผู้ต้องการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 24.04 

 ลำดับที่ 2 เป็นผู้ต้องการเรียนรู้แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) 
คิดเป็นร้อยละ 24.17  
  ลำดับท่ี 3 เป็นผู้ต้องการเรียนรู้แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) คิดเป็นร้อยละ 
24.78 
  ลำดับท่ี 4 เป็นผู้ต้องการเรียนรู้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 27.00 
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 ภาพที่ 3.82 ระดับต้องการเรียนรู้ของเกษตรกรในการทำการเกษตรตามแนวคิดต่างๆ 

     4) ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ 
     สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ 
ตามประเด็นพัฒนาท่ี 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องจัดอันดับ 3 อันดับ จากมากไปน้อย ตาม
ตัวเลือกท่ีกำหนดไว้ จำนวน 11 ตัวเลือก ได้แก่ 
  (1) เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานขาดความรู้ 
  (2) ขาดงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  (3) ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
  (4) การขาดความรู้ของเกษตรกร 
  (5) เกษตรกรมีหนี้สิน 
  (6) การขาดตลาดรองรับสินค้า  
  (7) การไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถขอรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  (8) ขาดเงินทุนเพื่อการผลิต 
  (9) ขาดการเข้าถึงของเทคโนโลยีในการผลิต 
  (10) ปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิต 
  (11) การบริหารจัดการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งผลการให้ความเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้ 
      4.1) ปัจจัยอันดับที่ 1 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.29 เห็นว่า 
การขาดความรู้ของเกษตรกร เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ 
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รองลงมา คือ การมีหนี้สินของเกษตรกร จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.09 การขาดตลาดรองรับสินค้า จำนวน 69 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 13.50 การขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.31 การขาดงบประมาณ
สนับสนุจากภาครัฐ จำนวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.13 การขาดเงินทุน จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.59 การขาด
แคลนน้ำ จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 การขาดความรู้ของผู้ประสานงาน จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.87การ
ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.91 การขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินในครอบครอง จำนวน 
14 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.74 และ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
1.57 ตามลำดับ 
     4.2) ปัจจัยอันดับที่ 2 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.22 เห็นว่า การขาด
ตลาดรองรับสินค้า เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ รองลงมาคือ การ
ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.07 การขาดเงินทุน จำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 14.48 การมีหนี้สินของเกษตรกร จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ14.09 การขาดความรู้ของเกษตรกร จำนวน 
57 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.15 การขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 การ
ขาดแคลนน้ำ จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.48 การขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต จำนวน 26 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.09 การขาดความรู้ของผู้ประสานงาน จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.72 การขาดเอกสารสิทธิ์ท่ีดินใน
ครอบครอง จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.74 และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.96 ตามลำดับ 
      4.3) ปัจจัยอันดับที่ 3 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.61 เห็นว่า 
การขาดเงินทุนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ รองลงมาคือ 
การขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.70 การขาดตลาดรองรับสินค้า จำนวน 68 
ราย คิดเป็นร้อยละ 13.31 การขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต จำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.94 การมี
หนี้สินของเกษตรกร จำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.74 การขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 45 
ราย คิดเป็น ร้อยละ 8.81 การขาดความรู้ของเกษตรกร จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.81 การขาดแคลนน้ำ 
จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.46 การขาดความรู้ของผู้ประสานงาน จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.94 การ
ขาดเอกสารสิทธิ ์ที่ดินในครอบครอง จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.74 และ การบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 ตามลำดับ 
      และเมื่อจัดลำดับปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 1 ไม่
ประสบผลสำเร็จจากมากไปน้อย จำนวน 3 ลำดับ คือ การขาดความรู้ของเกษตรกร การขาดตลาดรองรับสินค้า 
และการขาดเงินทุน ตามลำดับ 
 

61



 
 

 

ภาพที่ 3.83 ปัจจัยอันดับท่ี 1 ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ 
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การขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินใน
ครอบครอง

การขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี
การผลิต 

การขาดความรู้ของผู้
ประสานงาน 

การขาดแคลนน้ า 

การขาดเงินทุน 

การขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ

การขาดการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง
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การมีหนี้สินของเกษตรกร

การขาดความรู้ของเกษตรกร

ปัจจัยอันดับที่ 1

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 3.84 ปัจจัยอันดับท่ี 2 ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ  

 

 

ภาพที่ 3.85 ปัจจัยอันดับท่ี 3 ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 1 ไม่ประสบผลสำเร็จ  
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ปจัจยัอนัดบัที ่2

จ านวนความเหน็สูงสุด (คน/ขอ้) เปอร์เซน็ต์
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ปัจจยัอนัดบัท่ี 3

จ านวนความเหน็สงูสุด (คน/ขอ้) เปอรเ์ซน็ต์
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  นอกจากการสอบถามความต้องการที่กำหนดไว้ ได้มีการเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาใน
ประเด็นพัฒนาท่ี 1 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
   ควรศึกษาและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร ให้เพียงพอและเหมาะสม โดย
การศึกษา การวิจัย และการนำไปใช้บูรณาการกับพื้นท่ี 
   2. การตลาด 
   ควรส่งเสริม/จัดให้มีตลาดซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ
แบบออนไซต์ (On-site) และจัดให้มีการประกันราคาผลิตภัณฑ์การซื้อขายในตลาด ควรจัดให้มีตลาดเพื่อการ
ส่งออก และควรจัดให้มีตราสินค้า (Brand) ประจำจังหวัด  
   3. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
   ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปในท้องถิ่นให้มีความหลากหลายและมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการยืดอายุ
ผลผลิตให้ยาวนานขึ้น และควรมีการการันตีคุณภาพสินค้า  
   4. ความยั่งยืนของมนุษย์ 
   ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมและอาชีพที่สนับสนุนคนสูงอายุ เช่น การอบรมหรือลงพื้นที่ให้
ความรู้ทักษะด้านการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การทำการเกษตรกรรมเชิงนิเวศ การปลูกพืชหรือการเล้ียง
สัตว์แบบผสมผสาน การปลูกพืชเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทืองหรือแหนแดง ซึ่งควรเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และควรส่งเสริมให้คนในพื้นท่ีรู้จัก/เข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีตนเองอาศัยอยู่ 
เพื ่อให้สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้ เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการทำประมงท่ี
เหมาะสมต่อลักษณะพื้นท่ี และสภาพอากาศในพื้นท่ี 
   5. การส่งเสริมทักษะแก่เกษตรกร 
   ควรส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกแก่เกษตรกร โดยให้ความรู้เพิ่มเติมและแหล่งเงินทุน  
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากเดิมเป็นการทำการเกษตรตามแนวคิดโคกหนองนา หรือ
แนวคิดอื่น ๆ ท่ีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะความรู้พื้นฐานในการทำการเกษตร และ
มีทักษะการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการทำการเกษตรสมัยใหม่ การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืช
อินทรีย์ และการผลิตวัตถุดิบท่ีจำเป็นต่อการเพาะปลูก เช่น การผลิตปุ๋ยธรรมชาติเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ส่งเสริม
ให้รู้จักการดูแล รักษา ปรับปรุง บำรุง และซ่อมแซมพื้นที่เพาะปลูก ส่งเสริมให้รู้จักการนำผลผลิตไปแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มท่ีบ่งบอกว่าสภาพแวดล้อมแต่ละชุมชนนั้น ๆ เหมาะสมแก่การปลูกหรือเล้ียงสัตว์ชนิดใด จะได้เป็น
ส่วนตัดสินใจก่อนท่ีจะเลือกทำ และส่งผลทางด้านการผลิตรวมถึงจัดโซนการประกอบอาชีพด้วย 
   6. การสนับสนุนจากภาครัฐ  
   ควรส่งเสริมความสะดวกด้านชลประทาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการ
เกษตร แหล่งน้ำ และดิน ส่งเสริมให้มีการอบรม การฝึกปฏิบัติจริง จัดหาและแจกจ่ายพันธุ์ปลา สัตว์ประมง ไก่ชน 
และแพะนม ที ่มีคุณภาพ จัดให้มีสถานที ่ดูงานที ่เข้าถึงได้ง่ายและจัดให้มีวิทยากรที ่มีประสบการณ์และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้คอยให้คำแนะนำ โดยเฉพาะเกษตรพื้นบ้านและแนวทางตลาดท่ีชัดเจน ส่งเสริมให้
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มีการปลูกกัญชา ซึ่งพืชเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้านพืชและสัตว์ท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณด้าน
การเกษตรท่ีเข้าถึงได้ ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเพิ่มเติม มีการเยียวยา เรื่องการติดเช้ือของสัตว์
ในภาคปศุสัตว์ 
     ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
     แบ่งการสำรวจความเห็นออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความต้องการของประชาชน 
2) ปัจจัยท่ีส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 2 ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
     1) ความต้องการของประชาชน 
     สอบถามระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ด้าน โดยแต่ละด้าน 
สามารถเลือกระบุระดับความต้องการได้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ซึ่งผลการ
สำรวจแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1.1) สภาพแหล่งท่องเท่ียว มีจำนวน ข้อ ได้แก่ 
      1.1.1) ความสะอาด 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 379 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.17 เป็นผู้ท่ี
ต้องการเห็นความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด รองลงมา เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นความสะอาดของแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดับมาก จำนวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.00 เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดใน
ระดับปานกลาง จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.85 และเป็นผู้ที่ต้องการเห็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาดใน
ระดับน้อย จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามลำดับ 
      1.1.2) ความสวยงาม 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 344 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.32 เป็นผู้ท่ี
ต้องการเห็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้ที่ต้องการเห็นความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.90 เป็นผู้ที่ต้องการเห็นแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามในระดับปานกลาง จำนวน 43 ราย คิดเปน็ร้อยละ 8.41 เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นแหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงามใน
ระดับน้อย จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.78 และเป็นผู้ที่ต้องการเห็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามในระดับน้อย
ท่ีสุด จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.59 ตามลำดับ 
       1.1.3) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 365 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.43 
เป็นผู้ที่ต้องการเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมา 
เป็นผู้ที่ต้องการเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน  106 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.74 เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวในระดับปาน
กลาง จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.05 และเป็นผู้ท่ีต้องการเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดับน้อย จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.78 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 3.86 ความต้องการเห็นความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 

 

ภาพที่ 3.87 ความต้องการเห็นความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.88 ความต้องการเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว 
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      1.2) กิจกรรมและเส้นทางการท่องเท่ียว 
     1.2.1) ความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรม 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 333 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.17 
เป็นผู้ที ่ต้องการเห็นความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากที ่ สุด 
รองลงมา เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวในระดับมาก จำนวน 
132 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.83 เป็นผู้ที ่ต้องการเห็นความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดับปานกลาง จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.02 เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นความหลากหลายและความน่าสนใจ
ของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวในระดับน้อย จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.78 และเป็นผู้ที ่ต้องการเห็นความ
หลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวในระดับน้อยที่สุด จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.20 ตามลำดับ 
     1.2.2) ความสะดวกในการเดินทาง 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 342 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.93 เป็นผู้ท่ี
ต้องการเห็นความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้ที่ต้องการเห็นความ
สะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวในระดับมาก จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.09 เป็นผู้ท่ีต้องการเห็นความ
สะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.61 และเป็นผู้ท่ี
ต้องการเห็นความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในระดับน้อย จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37 
ตามลำดับ 
       1.2.3) การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 326 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.80 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดฯ ในระดับมาก จำนวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.61 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดฯ ในระดับปานกลาง จำนวน 43 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 8.41 เป็นผู้ที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดฯ ในระดับน้อย จำนวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.98 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดฯ ในระดับน้อยท่ีสุด 
จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 3.89 ความต้องการเห็นความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 3.90 ความต้องการเห็นความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.91 ความต้องการเห็นความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 

      1.2.4) ลักษณะการท่องเท่ียวที่ต้องการให้มีการเช่ือมโยง 
       ลักษณะการท่องเที่ยว 3 อันดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มี
การเชื่อมโยง ประกอบด้วย การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) จำนวน 359 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 70.25 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) จำนวน 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.95 และการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) จำนวน 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.05 ตามลำดับ 
  ส่วนลักษณะการท่องเท่ียวอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น ดังนี้ 
  1. ต้องการให้มีการเชื ่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) จำนวน 147 
ราย คิดเป็น 22.77 การเชื่อมโยงการท่องเท่ียวประเภทน้ำตก จำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.59 การเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวนันทนาการ (Recreational Attraction) จำนวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.00 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.59 การเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ จำนวน 48 ราย คิดเป็น 9.39 การเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติประเภทแก่ง จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.65 และการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ทางธรรมชาติประเภทถ้ำ จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.68 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 3.92 ลักษณะการท่องเท่ียวท่ีต้องการให้มีการเช่ือมโยง 

     1.3) ส่ิงอำนวยความสะดวก 
      1.3.1) ป้ายบอกทางและป้ายส่ือความหมายท่ีชัดเจน 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 344 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.32 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจนอยู่ภายในแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจนอยู่ภายในแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน 121 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.68 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีป้ายบอกทางและป้ายส่ือความหมายท่ีชัดเจนอยู่ภายในแหล่งท่องเท่ียว
ในระดับปานกลาง จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.61 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีป้ายบอกทางและป้ายส่ือความหมาย
ท่ีชัดเจนอยู่ภายในแหล่งท่องเท่ียวในระดับน้อย จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.39 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มีป้าย
บอกทางและป้ายส่ือความหมายท่ีชัดเจนอยู่ภายในแหล่งท่องเท่ียวในระดับน้อยที่สุด จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.20 ตามลำดับ 
      1.3.2) สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 339 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.34 เป็นผู้
ท่ีต้องการให้มสีถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด รองลงมา เป็นผู้ท่ีต้องการให้มี
สถานที่จอดรถที่เพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.07 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.02 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มสีถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียวในระดับน้อย จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.17 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียวในระดับน้อยที่สุด จำนวน 2 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามลำดับ 
       1.3.3) สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 346 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.71 เป็นผู้
ที ่ต้องการให้มีสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที ่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้ที ่ต้องการให้มี
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สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในแหล่งท่องเท่ียวในระดับมาก จำนวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.72 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มี
สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในแหล่งท่องเท่ียวในระดับปานกลาง จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มี
สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในแหล่งท่องเท่ียวในระดับน้อย จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มี
สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในแหล่งท่องเท่ียวในระดับน้อยที่สุด จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลำดับ 
       1.3.4) จำนวนห้องน้ำท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 343 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.12 เป็นผู้
ท่ีต้องการให้มจีำนวนห้องน้ำท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด รองลงมา เป็นผู้ท่ีต้องการให้มี
จำนวนห้องน้ำท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียวในระดับมาก จำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.29 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มจีำนวนห้องน้ำท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียวในระดับปานกลาง จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.61 เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีจำนวนห้องน้ำท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียวในระดับน้อย จำนวน 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.59 และเป็นผู้ที ่ต้องการให้มีจำนวนห้องน้ำที่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับน้อยที่สุด 
จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.39 ตามลำดับ 
     จากผลการให้ความเห็นในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 4 ข้อ ทำให้
สามารถจัดลำดับความต้องการสูงสุดท่ีประชาชนต้องการให้มีหรือเกิดขึ้นจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 

 ลำดับท่ี 1 ต้องการให้มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม จำนวน 346 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.22 
 ลำดับที่ 2 ต้องการให้มีป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจน จำนวน 344 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 25.07 
 ลำดับที่ 3 ต้องการให้มีจำนวนห้องน้ำที่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 343 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 
  ลำดับท่ี 4 ต้องการให้มสีถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว จำนวน 339 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 24.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.93 ระดับความต้องการในด้านส่ิงอำนวยความสะดวกตามประเด็นพัฒนาท่ี  2  
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ความต้องการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกตามประเด็นพัฒนาท่ี 2
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ภาพที่ 3.94 ป้ายบอกทางและป้ายส่ือความหมายท่ีชัดเจนภายในแหล่งท่องเท่ียว 

 

ภาพที่ 3.95 สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อการรับนักท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3.96 สาธารณูปโภคภายในแหล่งท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 3.97 จำนวนห้องน้ำท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว 

      1.4) การให้บริการและความปลอดภัย 
       1.4.1) การบริการท่ีดีและการต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเป็นมิตร 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 373 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.99 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีการบริการที่ดี และมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา เป็นผู้ท่ีต้องการให้แหล่งท่องเท่ียวมีการบริการท่ีดี และมีการต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเป็นมิตรในระดับ
มาก จำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.59 เป็นผู้ที่ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีการบริการที่ดี และมีการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร ในระดับปานกลาง จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.63 และเป็นผู้ที่ต้องการให้
แหล่งท่องเท่ียวมีการบริการท่ีดี และมกีารต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเป็นมิตรในระดับน้อย จำนวน 4 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0.78 ตามลำดับ 
       1.4.2) ระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 376 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.58 เป็นผู้
ที่ต้องการให้มีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมา เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน 90 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 17.61 เป็นผู้ที่ต้องการให้มีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.63 เป็นผู้ที ่ต้องการให้มีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวในระดับน้อย จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวในระดับน้อยที่สุด จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลำดับ 
       1.4.3) การบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.03 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มีการบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด รองลงมา เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีการ
บริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.22 เป็นผู้ที่
ต้องการให้มีการบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง จำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 17.61 เป็นผู้ที่ต้องการให้มีการบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับน้อย จำนวน 11 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 2.15 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มีการบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวในระดับน้อยที่สุด 
จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามลำดับ 
       1.4.4) การบริการท่ีพักท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน 
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 372 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.80 เป็นผู้ท่ี
ต้องการให้มกีารบริการท่ีพักท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครันในระดับมากท่ีสุด รองลงมา 
เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีการบริการท่ีพักท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครันในระดับมาก จำนวน 
95 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.59 เป็นผู้ที่ต้องการให้มีการบริการที่พักที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกครบครันในระดับปานกลาง จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.83 และเป็นผู้ท่ีต้องการให้มกีารบริการท่ีพัก
ที่สะอาดปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในระดับน้อย จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.78 และ
เป็นผู้ท่ีต้องการให้มีการบริการท่ีพักท่ีสะอาด ตามลำดับ 
     จากผลการให้ความเห็นในด้านการให้บริการและความปลอดภัย จำนวน 4 ข้อ ทำ
ให้สามารถจัดลำดับความต้องการสูงสุดท่ีประชาชนต้องการให้มีหรือเกิดขึ้นจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 

 ลำดับที่ 1 ต้องการให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
27.01 

 ลำดับท่ี 2 ต้องการให้มกีารบริการท่ีดีและการต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 
26.80 

 ลำดับท่ี 3 การบริการท่ีพักท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน คิดเป็นร้อยละ 
26.72 

 ลำดับท่ี 4 ต้องการให้มกีารบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 19.47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.98 ระดับความต้องการด้านการให้บริการและความปลอดภัยตามประเด็นพัฒนาท่ี  2  

 

 

271
372 373 376

19.47

26.72 26.80 27.01

19.00

21.00

23.00

25.00

27.00

ร้านอาหาร การบริการและการต้อนรับ

ความต้องการด้านการให้บริการและความปลอดภัยตามประเด็นพัฒนาที่ 2
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ภาพที่ 3.99 การบริการท่ีดีและการต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเป็นมิตร 

 

ภาพที่ 3.100 ระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.101 การบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 3.102 การบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 

     1.5) การประชาสัมพันธ์ 

     การสร้างเรื่องราว (Story) เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จำนวน 317 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 เป็นผู้ที่
ต้องการให้มีการสร้างเรื่องราว (Story Telling) เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นผู้ที่ต้องการให้มีระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก จำนวน 133 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.03 ระดับปานกลาง จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.57 ระดับน้อย จำนวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.17 และระดับน้อยที่สุด จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลำดับ 

 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.103 การสร้างเรื่องราว (Story Telling) เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

  1.5.1) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ 
    สอบถามระดับความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านทาง

ช่องทางต่าง ๆ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยแต่ละด้านสามารถ
เลือกระบุระดับความต้องการได้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด และจากผลการสำรวจ
สามารถจัดลำดับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มี จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 

ลำดับท่ี 1 ส่ือส่ิงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ  25.75 
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การบริการด้านร้านอาหารในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน) เปอร์เซ็นต์
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จ านวนความเห็นสูงสุด (คน) เปอร์เซ็นต์
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  ลำดับท่ี 2 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 25.13 
ลำดับท่ี 3 โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 24.75 
ลำดับท่ี 4 ส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 13.94 

  แต่หากจัดอันดับจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด จากมากไปน้อย 
จะสามารถจัดลำดับได้ ดังนี้ 

ลำดับท่ี 1 ส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 41.10  
ลำดับท่ี 2 โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 28.77 
ลำดับท่ี 3 วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 15.53 
ลำดับท่ี 4 ส่ือส่ิงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ  14.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.104 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มี 
 

 

ภาพที่ 3.105 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมากท่ีสุด 
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  ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 2 ไม่ประสบผลสำเร็จ 
  สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็น
พัฒนาที่ 2 ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องจัดอันดับ 3 อันดับ จากมากไปน้อย ตามตัวเลือกท่ี
กำหนดไว้ จำนวน 16 ตัวเลือก ได้แก่ 
  (1) สภาพแหล่งท่องเท่ียว 
  (2) กิจกรรมหรือเส้นทางท่องเท่ียว 
  (3) ส่ิงอำนวยความสะดวก 
  (4) การบริการและความปลอดภัย 
  (5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
  (6) เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานขาดความรู้ 
  (7) ขาดงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  (8) ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
  (9) ผู้ประกอบการขาดความรู้ 
  (10) ผู้ประกอบการมีหนี้สิน 
  (11) ขาดช่องทางและรูปแบบตลาด 
  (12) ขาดทักษะการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารกับนักท่องเท่ียว 
  (13) ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
  (14) ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิต 
  (15) ปัญหาขยะและของเสีย  
  (16) ขาดการบริหารจัดการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เอื้ออำนวยความสะดวก 
  และผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 2 ไม่ประสบ
ผลสำเร็จจากมากไปน้อย จำนวน 3 ลำดับ คือ สภาพแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ28.57 ขาดการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องการขาดตลาดรองรับสินค้า คิดเป็นร้อยละ 15.46 และ ขาดงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 9.78 ตามลำดับ 
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ความต้องการอื ่น ๆ ในด้านการท่องเที ่ยว ท่ีได้ร ับการเสนอแนะจากผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ การบริการท่ีดี การมีมาตราการป้องกันโรคติดต่อ การสร้างจุดขายของ
การท่องเที่ยว การจัดแพคเกจการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด การท่องเที่ยวเชิงฝึกปฏิบัติและลงมือทำจริง การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้ง ท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตร การจัดพื้นท่ี
อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การพัฒนาร้านค้าในชุมชนท่องเท่ียวเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
การปรับปรุงสถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยไม่ควรมีการปรับรูปแบบหรือเบี่ยงเบนจากพื้นฐานหรือบริบทเดิม อาทิเช่น กรณีแหล่งท่องเที่ยวเชิงป่าเขา ควรมีการ
กำหนดเวลาการเข้าพื้นท่ี ท้ังในรอบวัน รอบเดือน และรอบปี โดยควรมีการงดการท่องเท่ียวในบางช่วงเวลาเพื่อคืน
ความสมดุลแก่ธรรมชาติ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะและศักยภาพแก่มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าท่ีประจำสถานท่ี
ท่องเที่ยว เพื่อมอบความความสุนทรีย์ และการซึมซับความเป็นมาหรือความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยว แก่
นักท่องเท่ียวบางกลุ่ม และการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเท่ียว การส่งเสริม
หรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย แก่นักท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะการเท่ียวแบบคนเดียวของผู้หญิง 

     ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
     แบ่งการสำรวจความเห็นออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความต้องการของประชาชน 
2) ปัจจัยท่ีส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 3 ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
     1) ความต้องการของประชาชน 
     สอบถามระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ด้าน แต่ละด้าน
สามารถเลือกระบุระดับความต้องการได้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยผลการ
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสูงสุดของประชาชนตามประเด็นพัฒนาที่ 3 (การค้าชายแดน) จากมากไปน้อย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ค้าของทั้งสองฝ่าย และความ
ต้องการให้มีการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมในเขตพื้นท่ีการค้าชายแดนให้มีการสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย
คิดเป็นร้อยละ 10.75 รองลงมาคือ ต้องการให้มีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการค้าการนำเข้าและ
ส่งออก คิดเป็นร้อยละ 10.65 ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คิด
เป็นร้อยละ 10.44 ต้องการให้มีการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าโดยส่งเสริมการเปิดตลาด คิดเป็นร้อยละ 10.30 
ต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้าการลงทุนท้ังในและระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 9.99 ต้องการให้มี
การแนะนำวิธีปฏิบัติการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าแก่ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 9.92 ต้องการให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.57 ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 9.43 และต้องการให้มีการส่งเสริมการค้าแบบใช้เครดิตหรือสินเชื่อผ่านธนาคาร คิดเป็น
ร้อยละ 8.21  
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  ความต้องการอื่น ๆ ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 
  ผู ้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะด้านความต้องการอื ่น ๆ ตามประเด็นพัฒนาที ่ 3  
ในหลายเรื่อง ประกอบด้วย การขายค้าสินค้าพื้นเมืองและสินค้าอาหารทะเลสดจากชายแดนประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การบำรุงดูแลความพร้อมของสถานที่บริเวณด่านชายแดนประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้พร้อมต่อการเปิดการค้าและมีการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ การเพิ่มความปลอดภัย
ด้านต่าง  ๆเช่น การค้นอาวุธ โดยตรวจสอบการขนส่งบนรถบรรทุกอย่างถี่ถ้วน และพัฒนาภาษาของผู้คนแนวเขตชายแดน 
การจัดทำตลาดกลางขายแบบระบบออนไลน์บริเวณแนวชายแดน เน้นที่คุณภาพสินค้ามีมาตรฐาน การมี
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ การตรวจสอบควบคุมมิให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเรียกรับผลประโยชน์ และการแลกเปล่ียนซื้อขายสินค้า
แบบปลอดภาษี ให้ควบคุมจำนวนและตรวจสอบผู้ค้าที่จะผ่านชายแดนให้มีความปลอดภัยและไม่มีการลักลอบ
แรงงานต่างชาติเข้ามาปะปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 3.106 ระดับความต้องการของประชาชนด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า
การลงทุนทั้งในและระหว่างประเทศ

การพัฒนาความร่วมมือทางการค้าโดย
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การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อการค้าการน าเข้าและส่งออก

การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม

การสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ค้าของ
ทั้งสองฝ่าย

ความต้องการของประชาชนตามประเด็นพัฒนาที่ 3

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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  ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็นพัฒนาที่ 3 ไม่ประสบผลสำเร็จ  
  สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ฯ ตามประเด็น
พัฒนาที่ 3 ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องจัดอันดับ 3 อันดับ จากมากไปน้อย ตามตัวเลือกท่ี
กำหนดไว้ จำนวน 11 ตัวเลือก ได้แก่ 
   (1) เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานขาดความรู้ 
   (2) ขาดงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ 
   (3) ขาดระบบการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก 
   (4) ผู้ประกอบการขาดความรู้ 
   (5) ผู้ประกอบการมีหนี้สิน 
   (6) การปิดพรมแดนเนื่องจากโควิด-19 
   (7) ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
   (8) รูปแบบและวิธีการรับเงินและจ่ายเงิน 
   (9) ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน 
   (10) การเสียดุลการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 
   (11) ขาดการบริหารจัดการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  และผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้การพัฒนาพื้นท่ีฯ ตามประเด็นพัฒนาท่ี 3 ไม่ประสบ
ผลสำเร็จมากท่ีสุดจากมากไปน้อย จำนวน 3 ลำดับ ประกอบด้วย การปิดพรมแดนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คิดเป็นร้อยละ 25.44 ผลกระทบที่เกิดจากสภาวะทางการเมืองภายในประเทศ
เพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.85 และขาดระบบการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก คิดเป็นร้อยละ 15.07 ตามลำดับ 
 

 
 

 

 

 

 

    4. การสำรวจศักยภาพของประชาชน 
    สำรวจศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ตามประเด็นพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 3 ประเด็น อันประกอบด้วย 1) พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และบริการด้วยนวัตกรรมมาตรฐานสากล 2) ศูนย์กลางการท่องเที ่ยวคุณภาพเชิงอนุรักษ์ 
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 3) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้
มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยใช้
หลักการด้านการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยปัจจัย 4 หรือที่เรียกกันว่า 4M ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร (Man) 
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งบประมาณ  (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Method) โดยมีผลการสำรวจในแต่ละประเด็น
การพัฒนา ดังนี้ 
     ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
      1) บุคลากร (Man) สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพ
ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีภายในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ตามแนวคิดต่าง ๆ จำนวน 4 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกษตรพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยหรือมาตรฐานการปฏิบัติท ี ่ด ีทางการเกษตร  (Good 
Agricultural Practice : GAP) และแนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic)  
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เกษตรกรในพื้นที่ฯ  อาจมีศักยภาพใน
การพัฒนาฯ ตามแนวคิดต่าง ๆ ในระดับ “ปานกลาง” และเมื่อแบ่งจำนวนความเห็นในระดับปานกลางตาม
แนวคิดต่าง ๆ พบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีฯ อาจมีศักยภาพในการพัฒนาฯ ตามแนวคิดต่าง ๆ จากมากไปน้อย ดังนี้ 
  อันดับท่ี 1 แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ่คิดเป็นร้อยละ 27.11 

  อันดับท่ี 2 แนวคิดเกษตรพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 25.72 
  อันดับท่ี 3 แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) คิดเป็นร้อยละ 23.63 
  อันดับท่ี 4 แนวคิดการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) คิดเป็นร้อยละ 23.54 
 

 

ภาพที่ 3.107 ความเห็นสูงสุดเกี่ยวกับศักยภาพของเกษตรกรในการทำการเกษตรตามแนวคิดต่าง  ๆ 

      2) งบประมาณ (Money) สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 ข้อ 
ได้แก่ 1) การบันทึกรายรับรายจ่าย และ 2) การลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยโดยการหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวภาพเพื่อใช้
เอง โดยผลเป็นดังนี้ 
        2.1) การบันทึกรายรับรายจ่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.29 
ความเห็นว่าเกษตรกรอาจมีศักยภาพในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 22.31 อาจมีศักยภาพในระดับมาก ร้อย
ละ 18.40 อาจมีศักยภาพในระดับน้อย ร้อยละ 10.76 อาจมีศักยภาพในระดับมากที่สุด และร้อยละ 7.24 อาจมี
ศักยภาพในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ 
        2.2) การลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยโดยการหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพื่อใช้เอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.29 ความเห็นว่า เกษตรกรอาจมีศักยภาพในระดับปานกลาง รองลงมา 
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25.72

27.11

เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย (GAP) เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศักยภาพของเกษตรกรในการท้าการเกษตรตามแนวคิดต่าง ๆ
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ)
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ร้อยละ 26.42 อาจมีศักยภาพในระดับมาก ร้อยละ 14.87 อาจมีศักยภาพในระดับน้อย ร้อยละ 19.96 อาจมี
ศักยภาพในระดับมากท่ีสุด และร้อยละ 6.46 อาจมีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ 

 

 

ภาพที่ 3.108 ศักยภาพในการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของเกษตรกร 

 

  

ภาพที่ 3.109 ศักยภาพในการลดต้นทุนการทำการเกษตรของเกษตรกร 

        3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ศักยภาพในด้านคัดเลือกพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการดูแลให้ได้ผลผลิตท่ีมี คุณภาพ
ของเกษตรกรในพื้นที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.33 มี
ความเห็นว่า เกษตรกรอาจมีศักยภาพในด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 35.23 อาจมีศักยภาพ
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41.29

22.31

10.76

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการท้าบันทึกรายรับรายจ่ายของเกษตรกรฯ

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการลดต้นทุนการท้าการเกษตรของเกษตรกรฯ
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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ในระดับมาก ร้อยละ 14.09 อาจมีศักยภาพในระดับมากที่สุด ร้อยละ 7.83 อาจมีศักยภาพในระดับน้อย และร้อยละ 
3.52 อาจมีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 3.110 ศักยภาพในการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของเกษตรกร 

      4) การจัดการ (Method) สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ 
ได้แก่ 1) การวางแผนการการผลิต (การปลูกพืช/การเล้ียงสัตว์) 2) การผลิตตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 
3) การขนส่งผลผลิตและการรักษาคุณภาพจนถึงมือผู้รับซื้อ 4) การประยุกต์ใช้เทคนิค/วิธีการทางวิชาการหรือทาง
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการทำงาน โดยผลเป็นดังนี้ 
       4.1) การวางแผนการการผลิต (การปลูกพืช/การเลี้ยงสัตว์) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.14 มีความเห็นว่า เกษตรกรอาจมีศักยภาพด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 
36.59 อาจมีศักยภาพในระดับมาก ร้อยละ 14.68 อาจมีศักยภาพในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 7.44 อาจมีศักยภาพ
ในระดับน้อย และร้อยละ 2.15 ความเห็นว่า เกษตรกรในพื้นท่ีฯ อาจมีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ 
       4.2) การผลิตตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.49 มีความเห็นว่า เกษตรกรอาจมีศักยภาพด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง รองลงมา  
ร้อยละ 30.53 อาจมีศักยภาพในระดับมาก ร้อยละ 12.13 อาจมีศักยภาพในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 10.96 อาจมี
ศักยภาพในระดับน้อย และร้อยละ 4.89 ความเห็นว่า เกษตรกรในพื้นที่ฯ อาจมีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด 
ตามลำดับ 
       4.3) การขนส่งผลผลิตและการรักษาคุณภาพจนถึงมือผู้รับ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.25 มีความเห็นว่า เกษตรกรอาจมีศักยภาพด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 
32.09 อาจมีศักยภาพในระดับมาก ร้อยละ 11.55 อาจมีศักยภาพในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 10.18 อาจมีศักยภาพ
ในระดับน้อย และร้อยละ 2.94 ความเห็นว่า เกษตรกรในพื้นท่ีฯ อาจมีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ 
       4.4) การประยุกต์ใช้เทคนิค/วิธีการทางวิชาการหรือทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการการทำงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 41.88 มีความเห็นว่า เกษตรกรอาจมีศักยภาพ
ด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 29.94 อาจมีศักยภาพในระดับมาก ร้อยละ 11.15 อาจมี
ศักยภาพในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.72 อาจมีศักยภาพในระดับน้อย และร้อยละ 4.31 ความเห็นว่า เกษตรกร
ในพื้นท่ีฯ อาจมีศักยภาพในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ 
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น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการคัดเลือกพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรฯ
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 3.111 ศักยภาพในการวางแผนการผลิตของเกษตรกร 

 

ภาพที่ 3.112 ศักยภาพในการผลิตตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดของเกษตรกร 
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น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการวางแผนการผลิตของเกษตรกรฯ
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์

25 56

212
156

62

4.89
10.96

41.49

30.53

12.13

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการผลิตตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดของเกษตรกรฯ

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 3.113 ศักยภาพในการขนส่งผลผลิตและการรักษาคุณภาพจนถึงมือผู้รับ 

 

ภาพที่ 3.114 ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคนิค/วิธีการทางวิชาการหรือทางเทคโนโลยี 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการทำงาน 

  

15 52

221
164

59
2.94

10.18

43.25

32.09

11.55

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการขนส่งผลผลิตและการรักษาคุณภาพจนถึงมือผู้รับซื้อ
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์

22
65

214

153

57

4.31

12.72

41.88

29.94

11.15

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคนิค/วิธีการทางวิชาการ
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน/ข้อ) เปอร์เซ็นต์
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ในด้านลักษณะการทำการเกษตร เกษตรกรมีความจริงจังและ
ความอดทน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ และเชื่อว่าเกษตรกร
พร้อมท่ีจะเรียนรู้กับส่ิงพัฒนาใหม่ ๆ  
  ด้านศักยภาพ ภายในพื้นที่ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกางตอนล่าง 1 มีปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ง
กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่าง ๆ สามารถเป็นที่พึ่งพิงแก่เกษตรกรที่ยังขาดความรู้ หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม โดย
สามารถเดินทางไปพบ พูดคุย ปรึกษา และขอข้อช้ีแนะได้ เกษตรบางรายในพื้นท่ีมีทักษะด้านการทำธุรกิจเกษตร 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “นักธุรกิจ” เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ี มีศักยภาพในการทำการเกษตรท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชเชิงเด่ียว การปลูกพืชเชิงซ้อน การทำวนเกษตร การปลูกพืชเมืองร้อน และการ
ปลูกแบบแบ่งปัน และมีความสามารถในการเพาะปลูกมะพร้าวเป็นพิเศษ เกษตรที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ มีศักยภาพ
และความสามารถในการเล้ียงสัตวที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านประมง เกษตรกรมีศักยภาพในการเลือกใช้สารเคมี
อย่างเหมาะสม รู้จักสร้างอาชีพเสริมควบคู่กับอาชีพหลัก รู้จักใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และรู้จักการบริหาร
จัดการการทำงาน เกษตรกรยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้ผ่านวิธีการต่าง ๆ  อาทิเช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
การค้าขายของป่า การขายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ และการสร้างรายได้จากการใช้ทรัพยากรท่ีหาได้
ในพื้นท่ี 
  ปัญหา เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว และปริมาณมาก ๆ บางรายประสบปัญหาผลผลิตไม่มีตลาด
รองรับ เกษตรกรบางรายขาดแหล่งเงินทุน และบางรายไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินท่ีเกิดจากการลงทุนได้ 
  ส ิ ่งท ี ่อยากให้ เก ิดข ึ ้น  ควรส่งเสร ิมด้านการตลาดหรือการเช ื ่อมโยงตลาด และควรมี 
การส่งเสริมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเกษตรแปรรูปผลผลิต การผลิตแบบพื้นบ้าน การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเกษตร และการขยายสายพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

    ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
    สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพภายใต้ประเด็นพัฒนาท่ี 2 
จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 2) ความสะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว 3) สิ่งอำนวยความ
สะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว 4) ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 5) ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 6) 
ปริมาณการรองรับนักท่องเท่ียว 7) การบริการนักท่องเท่ียว และ 8) ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งแต่ละข้อผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกระบุระดับความต้องการได้ 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ซึ่งจาก
ผลการสำรวจสามารถจัดลำดับศักยภาพภายใต้ประเด็นพัฒนาที่ 2 ตามความเห็นส่วนใหญ่ และความเห็นสูงสุด 
จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
  ความเห็นส่วนใหญ่ (ระดับปานกลาง) 
  ลำดับท่ี 1 ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ  13.11 
  ลำดับท่ี 2 ความสะดวกต่อการเดินทางท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 12.99 
  ลำดับท่ี 3 ปริมาณการรองรับนักท่องเท่ียวและการบริการนักท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 12.88 
  ลำดับท่ี 4 คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 12.76 
  ลำดับท่ี 5 สิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 12.01 
  ลำดับท่ี 6 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 11.95 
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  ลำดับท่ี 7 ชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียว 11.43 
  ความเห็นสูงสุด (ระดับมากที่สุด) 
  ลำดับท่ี 1 ปริมาณการรองรับนักท่องเท่ียว ร้อยละ 20.33  
  ลำดับท่ี 2 คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 15.11 
  ลำดับท่ี 3 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 13.64 
  ลำดับท่ี 4 ชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ  13.28 
  ลำดับท่ี 5 ความสะดวกต่อการเดินทางท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 10.35 
  ลำดับท่ี 6 การบริการนักท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 9.71 
  ลำดับท่ี 7 ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 8.7 

 

ภาพที่ 3.115 ศักยภาพการพัฒนาภายใต้ประเด็นพัฒนาท่ี 2  
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามี (ระดับปานกลาง) 

197

206

207

220

222

222

224

226

11.43

11.95 12.01

12.76 12.88 12.88 12.99 13.11

ชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก

คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปริมาณการรองรับ
นักท่องเที่ยว

การบริการ
นักท่องเที่ยว 

ความสะดวกต่อการ
เดินทางท่องเที่ยว

ความสะอาดของ
แหล่งท่องเที่ยว 

ความเห็นส่วนใหญ่

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน) เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 3.116 ศักยภาพการพัฒนาภายใต้ประเด็นพัฒนาท่ี 2 ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีมากท่ีสุด 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา อันเนื่องมาจากเช้ือชาติท่ีหลากหลายของผู้คนใน
พื้นท่ี สนับสนุนให้มีการนำใช้มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ภายในกลุ่ม
จังหวัดฯ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยควรคงสภาพหรือแสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือสภาพแวดล้อมแบบด้ังเดิมไว้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมโดด
เด่นให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีประวัติความ
เป็นมา โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การล่องเรือชมวัด สร้างหรือหาสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์หรือแหล่งความเชื่อ เช่น วัดทับกระดาน ส่งเสริมการสร้างหรือการคงอยู่ของสถานที่ที่สามารถเปน็ที่พึง
ทางจิตใจของผู้คนหรือนักท่องเที่ยวได้ และควรคำนึงถึงการบริการที่ดีและน่าประทับ ควรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ี
หลากหลายเพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ท้ังปี และควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก 
โดยเวลาเดินทางท่องเที่ยวที่ต้องการให้มี คือ แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางไปกลับไม่โดยไม่ต้องค้างคืน และ
สามารถเที่ยวได้หลายจุดหมาย แหล่งท่องเที่ยวต้องมีประโยชน์และสวยงาม และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสม พัฒนาระบบคมนาคมให้ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมของดีหรือขึ้นชื่อ เช่น โอ่งราชบุรี สมหวังหรือแห้ว 
หรือผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมของชุมชน ควรส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมากท่ีสุดและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เท่ียวได้ทุกฤดูกาล 

  

96 96

106

113

145

149

165

222

8.79 8.79 9.71 10.35
13.28 13.64 15.11

20.33

ความสะอาดของ
แหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก

การบริการ
นักท่องเที่ยว 

ความสะดวกต่อการ
เดินทางท่องเที่ยว 

ชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ความสวยงามของ
แหล่งท่องเที่ยว 

คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปริมาณการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

ความเห็นสูงสุด

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน) เปอร์เซ็นต์
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    ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
    สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพภายใต้ประเด็นพัฒนาท่ี 3 
จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าชายแดน 2) ความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร 3) 
ความปลอดภัยของตลาดการค้าชายแดน 4) ความสะอาดของตลาดการค้าชายแดน 5) ความสวยงามของตลาด
การค้าชายแดน 6) การขนส่งสินค้า และ 7) การส่งเสริมให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น ซึ่งแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกระบุระดับความต้องการได้ 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด ซึ่งจากผลการสำรวจสามารถจัดลำดับศักยภาพภายใต้ประเด็นพัฒนาที่ 2 ตามความเห็นส่วนใหญ่ 
และความเห็นสูงสุดจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
  ความเห็นส่วนใหญ่ (ระดับปานกลาง) 
  ลำดับท่ี 1 ความสะอาดของตลาดการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ  15.33 
  ลำดับที่ 2 การส่งเสริมให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 14.64 
  ลำดับท่ี 3 ความสวยงามของตลาดการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ 14.52 
  ลำดับท่ี 4 ความปลอดภัยของตลาดการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ 14.08 
  ลำดับท่ี 5 ความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร คิดเป็นร้อยละ 14.02 
  ลำดับท่ี 6 การขนส่งสินค้า คิดเป็นร้อยละ 13.83 
  ลำดับท่ี 7 การประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าชายแดน 13.58 
  ความเห็นสูงสุด (ระดับมากที่สุด) 

ลำดับท่ี 1 การประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าชายแดน ร้อยละ 16.14  
ลำดับท่ี 2 ความสวยงามของตลาดการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ 14.88 
ลำดับที่ 3 ความสะดวกด้านการคมนาคมและการจราจร และความปลอดภัยของตลาดการค้าชายแดน 

คิดเป็นร้อยละ 14.05 
ลำดับท่ี 4 การขนส่งสินค้า และการส่งเสริมให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภค

ได้มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.84 
ลำดับท่ี 5 ความสะอาดของตลาดการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ 13.21 
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ภาพที่ 3.117 ศักยภาพการพัฒนาภายใต้ประเด็นพัฒนาท่ี 3  
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามี (ระดับปานกลาง) 

 

ภาพที่ 3.118 ศักยภาพการพัฒนาภายใต้ประเด็นพัฒนาท่ี 3  
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีมากท่ีสุด 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ตลาดการค้าชายแดนในปัจจุบันยังอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันกันได้ แต่ยังมีประเด็นเรื่อง  
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้าขายท่ีน้อย โดยเฉพาะการซื้อขายโดยไม่ใช้เงินสด ควรมีการระวังเรื่องการค้ายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้าสินค้าหนี้ภาษี และการเปิดบ่อนการพนันให้มากขึ้น นอกจากนี้ต้องการให้มีการส่งเสริม
ตลาดการค้าชายแดนให้เป็นหมุดหมายสำหรับการท่องเที่ยว หรือสถานท่ีพักผ่อน เพื่อส่งเสริมให้มีการซื้อขาย
ในตลาดมากยิ่งขึ้น โดยควรเน้นความสะดวก ความปลอดภัย และความสวยงามตามธรรมชาติดั้งเดิมไว้ รวมถึง
บรรยากาศภายในตลาดการค้าชายแดนเดิมซึ่งมีความเป็นกันเองของพ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเท่ียว พัฒนาตลาด
ให้มีศักยภาพในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าราคาประหยัด แหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศ 

218

222

225

226

233

235

246

13.58
13.83

14.02 14.08
14.52 14.64

15.33

การประชาสัมพันธ์

การขนส่งสินค้า 

การคมนาคมและ
การจราจร 

ความปลอดภัย

ความสวยงาม

ช่องทางจัดจ าหน่าย

ความสะอาด

ความเห็นส่วนใหญ่

จ านวนความเห็นสูงสุด (คน) เปอร์เซ็นต์

63 66 66 67 67 71 77

13.21 13.84 13.84 14.05 14.05 14.88 16.14
ความสะอาด

การขนส่งสินค้า 

ช่องทางจัด
จ าหน่าย

การคมนาคมและ
การจราจร 

ความปลอดภัย

ความสวยงาม

การ
ประชาสัมพันธ์

ความเห็นสูงสุด
จ านวนความเห็นสูงสุด (คน) เปอร์เซ็นต์
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สินค้าพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพ และควรคงคุณภาพท่ีดีของสินค้าไว้ และพัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดน เพื่อให้มีการเดินทาง
ไปมาระหว่างกันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและมูลค่าการซื้อขายในตลาดสงูขึ้น
ศักยภาพอื่น ๆ ในด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในพื้นท่ี ประกอบด้วย การค้าขายการตลาด และการส่งออก
สินค้าอุปโภคบริโภค  
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   3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

              1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
            งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
     กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ร ับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ 32 กิจกรรม 1 รายการ (ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด) รวมงบประมาณ 293,650,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 38,141,800 บาท และ
รายจ่ายลงทุน 255,508,200 บาท แยกรายจังหวัด ดังนี้ 

ตารางที่ 3.26 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จังหวัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

งบดำเนินงาน งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

ราชบุรี 
12 กิจกรรม 

จาก 4 โครงการ 
9,637,782 98,800,000 108,437,782 

กาญจนบุรี 
6 กิจกรรม 

จาก 3 โครงการ 
19,053,784 34,178,200 53,231,984 

สุพรรณบุรี 
14 กิจกรรม 

จาก 2 โครงการ 
4,450,234 122,530,000 126,980,234 

OSM 1 รายการ 5,000,000 - 5,000,000 

รวมทิ้งสิ้น 
32 กิจกรรม จาก 6 โครงการ 

1รายการ 
38,141,800 255,508,200 293,650,000 

     รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
     รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 งบประมาณที ่ได ้ร ับการจัดสรร 293 ,650,000 บาท งบประมาณที ่ใช ้ดำเน ินการและเบิกจ่ายไปแล้ว 
287,914,174.74 บาท โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการท้ังส้ิน 5,735,825.26 บาท  

      2) ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
        งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดสรร
งบประมาณให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม 1 รายการ (ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) งบประมาณทั้งสิ้น 223,076,000 บาท โดยจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 
34,867,100 บาท และรายจ่ายลงทุน 188,208,900 บาท แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.27 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แยกรายจังหวัด   

จังหวัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

งบดำเนินงาน งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

ราชบุรี 
5 กิจกรรม 

จาก 4 โครงการ 
2,595,350 82,455,900 85,051,250 

กาญจนบุรี 
9 กิจกรรม 

จาก 6 โครงการ 
13,935,500 65,103,000 79,038,500 

สุพรรณบุรี 
3 กิจกรรม 

จาก 3 โครงการ 
14,336,250 40,650,000 54,986,250 

OSM 1 รายการ 4,000,000 - 4,000,000 

รวมทั้งสิ้น 
8 โครงการ 13 กิจกรรม  

1 รายการ 
34,867,100 188,208,900 223,076,000 

     งบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563  
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับแจ้งจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นท่ี 13 ว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ได้รับการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 
จำนวน 29,329,000 บาท ดังนี้ 
      1) โครงการเพิ ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศสำหรับผู ้ประกอบการ งบประมาณ 
2,000,000 บาท นำเข้า พ.ร.บ.โอนฯ จำนวน 1,507,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 492,200 บาท หน่วยดำเนินการ คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
      2) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็น Smart SMEs และ Startup เพื่อการ
ส่งออก งบประมาณ 1,000,000 บาท นำเข้า พ.ร.บ.โอนฯ จำนวน 1,000,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  
หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี  
      3) โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 
19,888,500 บาท นำเข้า พ.ร.บ.โอนฯ จำนวน 14,142,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,745,900 บาท หน่วย
ดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
        4) โครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น งบประมาณ 
12,678,600 บาท นำเข้า พ.ร.บ.โอนฯ จำนวน 12,678,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

     งบประมาณที่คงเหลือหลังจากที่นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2563 
     ตามที ่กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม 1 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 223,076,000 บาท และได้
นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 29,329,000 บาท คงเหลือ 
จำนวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม 1 รายการ งบประมาณ 193,747,000 บาท แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.28 งบประมาณท่ีคงเหลือหลังจากท่ีนำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จังหวัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น 

ราชบุรี 
5 กิจกรรม 

จาก 4 โครงการ 
1,170,000 81,805,900 82,975,900 

กาญจนบุรี 
7 กิจกรรม 

จาก 4 โครงการ 
3,818,100 61,703,000 65,521,100 

สุพรรณบุรี 
2 กิจกรรม 

จาก 2 โครงการ 
1,250,000 40,000,000 41,250,000 

OSM 1 รายการ 4,000,000 - 4,000,000 

รวมทั้งสิ้น 
6 โครงการ 11 กิจกรรม  

1 รายการ 
10,238,100 183,508,900 193,747,000 

     การขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ จำนวน 21,875,562.13 บาท ซึ่ง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งท่ี 2/2563 
เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 มติท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว มาใช้ในการดำเนินโครงการใหม่จำนวน 4 
โครงการ 6 กิจกรรม จำนวนเงินท้ังส้ิน 19,941,333 บาท  

ตารางที่ 3.29 งบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำแนกรายจังหวัด  

จังหวัด 
งบประมาณเหลือจ่าย 
จากการก่อหนี้ผูกพัน 

ขอใช้เงินเหลอืจ่าย 
ก.บ.ก. คร้ังที่ 2/2563 

คงเหลือ 

ราชบุร ี 6,005,900 5,983,000 22,900 

กาญจนบุร ี 2,869,661.13 959,733 1,909,928.13 

สุพรรณบุร ี 13,000,001 12,998,600 1,401 

OSM - - - 
รวมทั้งสิ้น 21,875,562.13 19,941,333 1,934,229.13 

 
     รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564) 
     สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม 1 
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 223,076,000 บาท และได้นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 29,329,000 บาท คงเหลือจำนวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม 1 รายการ งบประมาณ 
193,747,000 บาท และมีโครงการท่ีขอใช้เงนิเหลือจ่ายจำนวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 19,941,333 บาท 
สำหรับโครงการท่ีดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จำนวน 
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120,984,427.20 บาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่าได้มีการเบิกจา่ย
งบประมาณแล้วจำนวน 141,150,070.26 บาท คงเหลืองบประมาณท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 47,058,549 บาท 
คงเหลือเงินเหลือจ่ายท้ังส้ินจำนวน 5,538,380.74 บาท 

      3) ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
         งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 โครงการ 13 กิจกรรม 1 รายการ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัด) รวมงบประมาณ 313,128,100 บาท ประกอบด้วย 
    1. งบรายจ่ายประจำ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม 1 รายการ  งบประมาณ 
18,461,400 บาท 

   1.1 งบดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 14,461,400 บาท 
    1.2 งบรายจ่ายอื ่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ ่มจังหวัด) งบประมาณ 
4,000,000 บาท 
    2. งบลงทุน จำนวน 7 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณ 294,666,700 บาท   
โดยงบประมาณแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

ตารางที่ 3.30 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จังหวัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

งบรายจ่ายประจำ งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 

ราชบุรี 5 / 6 2,302,510 92,179,900 94,482,410 

กาญจนบุรี 6 / 6 1,981,440 91,700,000 93,681,440 

สุพรรณบุรี 4 / 4 10,177,450 110,786,800 120,964,250 

OSM 1 รายการ 4,000,000 - 4,000,000 

รวมทิ้งสิ้น 
9 โครงการ 13 กิจกรรม 

1 รายการ 
18,461,400 294,666,700 313,128,100 

     การขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564) 
     การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเง ินเหลือจ่ายจากการจัดซื ้อจัดจ้างตามระเบียบฯ จำนวน 
42,347,389.66 บาท และได้นำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม 
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งบประมาณทั้งสิ้น 28,453,000 บาท ซึ่งต่อมาได้ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 
2,577,700 บาท คงเหลือจำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 25,875,300 บาท ดังนี้ 

ตารางที่ 3.31 การขอใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกรายจังหวัด 

จังหวัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

งบประมาณที่ 
ขอใช้เงินเหลอืจ่าย 

งบประมาณท่ี 
ใช้ดำเนินการ 

เงินเหลือจ่าย 

ราชบุรี 2 / 3 5,818,500 5,815,500 3,000 

กาญจนบุรี - - - - 

สุพรรณบุรี 2 / 2 20,056,800 20,031,800 25,000 

OSM - - - - 

รวมทิ้งสิ้น 4 โครงการ 5 กิจกรรม 25,875,300 25,847,300 28,000 

     รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 
     สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 9 โครงการ 13 กิจกรรม 1 
รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 313,128,100 บาท และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 42,347,389.66 บาท โดยได้นำเงินเหลือจ่าย
ไปใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 25,847,300 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 16,500,089.66 บาท ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลปรากฏว่าได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 88,681,032.71 บาท 
แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 6,858,891.80 บาท งบลงทุน 81,822,140.91 บาท อยู่ในอันดับท่ี 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด
ตามข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง  

     4) การจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราขบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 185,430,700 บาท ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 39,257,200 บาท 
แบ่งเป็น งบรายจ่ายประจำ จำนวน 14,257,200 บาท และงบลงทุน จำนวน 25,000,000 บาท 
    ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 146,173,500 บาท 
ซึ่งเป็นงบลงทุนท้ังหมด 
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    ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
    1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
โครงการงบดำเนินงานบางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ได้ จำเป็นต้องเล่ือนระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เมื่อมีเงินเหลือจ่ายก็ไม่สามารถที่จะดำเนินโครงการงบ
ดำเนินงานได้ สำหรับโครงการงบลงทุนบางโครงการมีการหยุดงานก่อสร้าง เนื่องจากการจำกัดและควบคุมการ
เดินทางส่งผลให้แรงงานไม่สามารถเข้าพื้นท่ีไปทำงานได้ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย 
    แนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่าช้ามากเกินไป กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้มีการติดตาม เร่งรัดการ
ดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ สม่ำเสมอ หากหน่วยดำเนินการมีปัญหาจะสามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

    2. การดำเนินการบางโครงการมีการถูกปรับลดงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนงานและกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว้ และการดำเนินการบางโครงการมีการเปล่ียนหน่วยดำเนินการ ซึ่งต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อน จึงสามารถดำเนินการได้ 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ 
     แนวทางแก้ไข ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ควรมีความเข้มงวดและมีการประเมินความพร้อมของโครงการ เพื่อให้ได้โครงการที่มีความพร้อมในการ
ดำเนินการมากท่ีสุด เมื่อได้รับอนุมัติโครงการสามารถดำเนินการได้ทันที       

    3. การดำเนินการบางโครงการมีปัญหาในขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
มีการประกาศประกวดราคามากกว่า 1 คร ั ้ ง  เน ื ่องจากคุณสมบัต ิของผู ้ เสนอราคาไม่ผ ่านเกณฑ์และ
คณะกรรมการพิจารณาผลมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศประกวดราคาใหม่ 
    แนวทางแก้ไข กลุ่มจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยดำเนินการศึกษาระเบียบข้อบังคับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินการเบิกจ่าย    

    ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ และ
ระดับนโยบาย 

   ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  
   จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดควรดำเนินการเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
   1. พัฒนาความรู้ ทักษะ จัดสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ พร้อมท้ังแลกเปล่ียน
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคส่วนต่างๆ และชุมชน เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาท่ีตรงกับความต้องของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 

97



   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   หน่วยดำเนินการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดควรดำเนินการ ดังนี้ 
   1. ก่อนเริ่มจัดทำรายละเอียดโครงการควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการท่ี
ชัดเจน โดยการจัดทำประชาคมในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเสนอของบประมาณสำหรับ
โครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้งต้องมีความพร้อมสำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการ 
หากมีปัญหา อุปสรรค ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานอยู่เสมอ อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 
   2. ศึกษาระเบียบ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบและไม่ให้เกิดความล่าช้า 
   3. ควรกำหนดระยะเวลา แผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินการให้กลุ่มจังหวัดทราบอย่างครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และทันตามระยะเวลาท่ี
กำหนด โดยควรรายงานผลการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมาตามท่ีได้ดำเนินการ 
   4. ควรมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการ ตามที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี รายงานให้กลุ่มจังหวัดทราบ โดยต้องมีการรายงานผลการดำเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถงึการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการตามท่ีจัดทำรายละเอียดและขออนุมัติไว้ 
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     3.2 ประเด็นการพัฒนา 

        3.2.1 บทวิเคราะห์ 

        ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ิน 
        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนและส่วน
ราชการในพื้นท่ีด้วยวิธีการ ดังนี้ 
         1) รวบรวมปัญหาและความต้องการจากจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัด
รวบรวมปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลนำมาบูรณาการร่วมกัน โดยจัดหมวดหมู่ปัญหาในลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ส่วนใดที่มีศักยภาพสูงเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ก็ใช้ในการ
พัฒนาในลักษณะเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
         2) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ ่มจังหวัด เพื ่อจัดทำ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งมีส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผน เพื่อสะท้อนปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ตลอดจนนำเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี แล้วจึงร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้วยการเชิญผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจารย์ในพื้นท่ีให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ 
และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ร่วมประสาน
และอำนวยการการจัดทำแผนฯ โดยยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาคกลาง และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนให้สอดรับกับแผน และนโยบายของรัฐบาล 
ตลอดจนการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดและหอการค้า ให้คณะทำงานจัดทำแผนได้รับรู้ รับทราบ และเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผน 
         3) กระบวนการรวบรวมป ัญหาและความต ้องการ ผ ่ านการประช ุมคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) สะท้อนปัญหา ความขัดข้อง อุปสรรค และทิศทางในการ
พัฒนาโดยเฉพาะจากภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งสามารถสะท้อนปัญหาและทิศทางการพัฒนาและ
ความต้องการได้ดี และรวบรวมผลจากการประชุมอภิปรายในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการได้อีกช่องทางหนึ่ง 

        สรุปประเด็นและความต้องการร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดังนี้ 
        ปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของประชาชนและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัญหาท่ีพบเจอในพื้นท่ี และความต้องการเชิงพื้นท่ี  ดังนี้ 

ตารางที่ 3.32 สรุปประเด็นและความต้องการร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

ประเด็นการพัฒนา ปัญหาที่พบเจอในพื้นที ่ ความต้องการเชิงพื้นที่ 

ด้านเกษตร 1. การผลิตสินค ้าที ่ได ้ร ับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี 
(GAP)  และมาตรฐาน เกษ ตร
อินทรีย์ (Organic) 
2. ระบบชลประทานเข้าไม ่ถึง
พื้นท่ีแห้งแล้ง 

1. พ ัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยว
ทางการเกษตร 
2. พัฒนาเป็นเกษตรสมัยใหม่ 
3.  ราคาของผลผล ิตด ี  ทำให้
เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิต
มากขึ้น 
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ประเด็นการพัฒนา ปัญหาที่พบเจอในพื้นที ่ ความต้องการเชิงพื้นที่ 

3. การดำเนินงานของภาครัฐไม่
รวดเร็ว 
4. กระบวนการการตรวจสอบ
ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ล ผ ล ิ ต ไ ม ่ มี
ประสิทธิภาพ 
5. สินค้าเกษตรกรมีการสูญเสีย 
ร้อยละ 30 - 70 

4. รัฐบาลสนับสนุนแบบต่อเนื่อง
แ ละ อ ย ่ า ง ยั่ ง ย ื น  เ พ ื ่ อ ให ้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ด้านการท่องเท่ียว 1. ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ประสบ
ปัญหาว่างงาน เนื่องจากผลกระทบ
ของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ำเสมอให้แหล่งท่องเท่ียว 
2. ให้แหล่งท่องเที่ยวจะปรับปรุง
ให้มีความสนใจมากขึ้น เพื่อความ
สนใจและอยากจะเข้ามาเท ี ่ยว
ของนักท่องเท่ียว 

ด้านการค้าชายแดน 1. การเวนคืนพื้นท่ีโดยธนารักษ์ 
2. การลักลอบนำเข้าแรงงานผิด
กฎหมายและยาเสพติด 
3 .  ต ้ อ ง ขออน ุญาต ใช ้พ ื ้ น ท่ี  
เน ื ่องจากอยู ่ในความดูแลของ
หน่วยงานความมั่นคง (บ้านพุน้ำร้อน) 
4. ประชาชนขาดรายได้ เนื่องจาก
การปิดด่าน 

1. โรงเรียนสอนภาษาสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา  
2. กรมธนารักษ์มีข้อสรุปท่ีชัดเจน
เรื่องท่ีดิน (บ้านพุน้ำร้อน) 
3. ยกระดับพื้นที่ตำบนตะโกบน
เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า 

   ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) หมายถึง มูลค่าการผลิต
สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของจังหวัด ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าเพิ่ม (Value added) จากกิจกรรมการผลิตสินค้า
และบริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในขอบเขตของจังหวัด โดยข้อมูลจากเว็บไซต์เครื ่องมือวัดระดับการพัฒนาโดย
กระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
ในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจรายสาขา ด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านระบบการขนส่ง (Logistic) และ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ 
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     1) ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจรายสาขา 

     1.1) ภาคการเกษตร 
      1.1.1) สัดส่วน 

 
ภาพที่ 3.119 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคการเกษตร 

      สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ 
9.5 อันดับที่ 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็น ร้อยละ 23.3 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 17.1 และราชบุรี คิด
เป็นร้อยละ 12.3 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 9.6 อันดับที่ 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 
24.2 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 17.6 และราชบุรี คิดเป็น ร้อยละ 12.3 ในปีพ.ศ.2562 มีค่าเฉล่ีย
ประเทศท่ีร้อยละ 9.8 อันดับท่ี 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
18.3 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลำดับ 
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      1.1.2) การขยายตัว  

 
ภาพที่ 3.120 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคการเกษตร 

      อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยในปีพ.ศ.2560 มี
ค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ -1.2 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 6.8 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
-6 และสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ -9.5 ตามลำดับ ในปีพ.ศ. 2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 4.7 อันดับที่ 1 
ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 5.6 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ -0.5 
ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 5.5 อันดับที่ 1 ได้แก่ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 15.7 
รองลงมา คือ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 8.6 และสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามลำดับ 
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    1.2) ภาคอุตสาหกรรม 
      1.2.1) สัดส่วน 

 
ภาพที่ 3.121 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคอุตสาหกรรม 

      สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยในปีพ.ศ.2560 มีค่าเฉลี่ย
ประเทศที่ร้อยละ 44.85 อันดับที่ 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็น ร้อยละ 52.75 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
33.96 และสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 21.6 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ 44.5 อันดับท่ี 1 
ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 52.88 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 33.07 และสุพรรณบุรี คิดเป็น ร้อย
ละ 20.75 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2562 มีค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ 44.05 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็น ร้อยละ 
51.09 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.12 และสุพรรณบุรี คิดเป็น ร้อยละ 21.23 ตามลำดับ 
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      1.2.2) การขยายตัว 

 
ภาพที่ 3.122 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคอุตสาหกรรม 

      อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคอุตสาหกรรมของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยปีพ.ศ.2560 มี
ค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 2.27 อันดับที่ 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 15.26 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิด
เป็น ร้อยละ 0.2 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ -0.39 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 3.12 
อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.21 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ -2.17 และกาญจนบุรี คิด
เป็นร้อยละ -3.52 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 2.53 อันดับที่ 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิด
เป็นร้อยละ 8.14 รองลงมา คือ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.77 และกาญจนบุรี คิดเป็น ร้อยละ -17.49 ตามลำดับ 
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     1.3) ภาคบริการ 
       1.3.1) สัดส่วน 

 
ภาพที่ 3.123 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคบริการ 

 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยปีพ.ศ.2560 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 47.1 
อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 48.51 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 48.4 และสุพรรณบุรี คิดเป็น
ร้อยละ 46.75 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 47.34 อันดับที่ 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็น
ร้อยละ 35.27 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.8 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.76 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2562 
มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 47.57 อันดับที่ 1 ได้แก่ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 57.06 รองลงมา คือ ราชบุรี คิดเป็น 
ร้อยละ 56.78 และสุพรรณบุรี คิดเป็น ร้อยละ 55.57 ตามลำดับ 

      1.3.2) การขยายตัว  

 
ภาพที่ 3.124 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคบริการ 

      อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในภาคบริการของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยในพ.ศ.2560 มีค่าเฉล่ีย
ประเทศท่ีร้อยละ 4.86 อันดับท่ี 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 7.67 รองลงมา คือ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
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5.85 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.52 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 4.45 อันดับที่ 1 ได้แก่ 
กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 5.17 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.74 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ -0.16 
ตามลำดับ ในปีพุทธศักราช 2562 มีค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ 4.08 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 4.41 
รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 3.4 และกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.03 ตามลำดับ 

      2) ด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2.1) ก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
      2.1.1) สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

 
ภาพที่ 3.126 สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

      สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยในปีพ.ศ.2560 มีค่าเฉล่ีย
ประเทศท่ีร้อยละ 25.47 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 31.22 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 
30.6 และกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 30.34 ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 24.46 อันดับที่ 1 ได้แก่ 
กาญจนบุรีร้อยละ 24.85 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 23.86 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 23.74 
ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2562 ค่าเฉลี่ยประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 24.53 อันดับที่ 1 ได้แก่ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 35.81 
รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็น ร้อยละ 34.55 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.11 ตามลำดับ  
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      3) ด้านระบบโลจิสติกส์ 

     3.1) การใช้พลังงาน และต้นทุนโลจิสติกส์ 
      3.1.1) สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

 
ภาพที่ 3.127 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

      สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยปีพ.ศ.2560 มีค่าเฉล่ีย
ประเทศท่ีร้อยละ 25.47 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 31.22 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 
30.6 และกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 30.34 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉล่ียประเทศท่ีร้อยละ 24.46 อันดับท่ี 
1 ได้แก่ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 24.85 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 23.86 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 
23.74 ในปีพ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 24.53 อันดับที่ 1 ได้แก่ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 35.81 
รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.55 และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 34.11 ตามลำดับ 

      3.1.2) สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในสาขาขนส่งฯ 

 

 

      สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในสาขาขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยในปีพ.ศ.2560 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 

30.34
24.85

35.8131.22
23.74

34.1130.6
23.86

34.55

ค่าเฉลีย่ประเทศ, 
25.47

ค่าเฉลีย่ประเทศ, 
24.46

ค่าเฉลีย่ประเทศ, 
24.53

0

20

40

2560 2561 2562

สดัสว่นการใชพ้ลงังานขัน้สุดทา้ยต่อ GPP

กาญจนบุรี ราชบุรี สพุรรณบุรี คา่เฉลีย่ประเทศ

2.77 3.15 2.923.03 3.06 3.382.93 2.9
3.72

ค่าเฉลีย่ประเทศ, 5.81 ค่าเฉลีย่ประเทศ, 6.06 ค่าเฉลีย่ประเทศ, 6.09

0

2

4

6

8

2560 2561 2562

สดัสว่น GPP สาขาขนสง่ฯ

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ค่าเฉลีย่ประเทศ
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5.81 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 3.03 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.93 และกาญจนบุรี คิด
เป็นร้อยละ 2.77 ในปีพ.ศ.2561 มีค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 6.06 อันดับที่ 1 ได้แก่ กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
3.15 รองลงมา คือ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 3.06 และสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามลำดับ ในปีพ.ศ.2562 มีค่าเฉล่ีย
ประเทศที่ร้อยละ 6.09 อันดับที่ 1 ได้แก่ สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 3.72 รองลงมา คือ ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 
3.38 กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.92 

        การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของประเด็นการพัฒนา 
        การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วย 
McKinsey’s 7 framework ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตร 2) ด้านการท่องเท่ียว 3) ด้านการค้าชายแดน 
ดังนี ้

1) ด้านการเกษตร 
 ตารางที่ 3.32 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของประเด็นการพัฒนาด้านเกษตร 

McKinsey’s 7 framework จุดแข็ง จุดอ่อน 

กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด 
(ความได้เปรียบ เสียเปรียบใน
การแข่งขัน) 

กลยุทธ์สนับสนุนการเกษตรทุก
สาขา 

เกษตรกรไม่สามารถกำหนด
ราคาและไม่มีพื้นท่ีปลูกเป็น
ของตนเอง 

โครงสร้างองค์กร มีตลาดพื้นเมือง การบริหารจัดการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบปฏิบัติการ (ระบบการ
ทำงาน)  

มีเส้นทางการขนส่งท่ีท่ัวถึงใน
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

ขาดเครื่องมือ/เทคโนโลยี ใน
การทำงาน 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐมี
ความพร้อม 

เกษตรกรมีอายุสูงขึ้น 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เกษตรกรมีทักษะการทำ
การเกษตร/ความรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่/ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี/บัญชีรายรับ
รายจ่าย 

ต้องการส่งเสริมเรื่องการ
เช่ือมโยงตลาด เครื่องจักรกล 
และเทคโนโลยี 

รูปแบบการบริหารจัดการ  ขาดความสามารถในการ
ประกอบการ 

ค่านิยมร่วม Shar Value เกษตรกรมีความรู้เกษตร
พอเพียง 

ยังมีการใช้สารเคมีในการทำ
การเกษตร 
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2) ด้านการท่องเที่ยว 
ตารางที่ 3.33 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

McKinsey’s 7 framework 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด 
(ความได้เปรียบ เสียเปรียบใน
การแข่งขัน) 

มีกลยุทธ์สนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

ขาดกลยุทธ์เตรียมความพร้อม 
การตลาดท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ๆ 

โครงสร้างองค์กร มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย/
เดินทางสะดวก/มีสมุนไพร/
น้ำพุร้อน 

ขาดการส่งเสริมท่องเท่ียวที่มี
คุณภาพและปัญหามลภาวะ
จากควันพิษและขยะ ขาดการ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 

ระบบปฏิบัติการ (ระบบการ
ทำงาน)  

มีความพร้อมในระบบบริการ
ท่องเท่ียว 

ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร ประชาชนมีอัธยาศัยดีเอื้อเฟื้อ
นักท่องเท่ียว 

 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะการประกอบการการ
ท่องเท่ียว 

ขาดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการตลาด 

รูปแบบการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการหลาย
รูปแบบ 

 

ค่านิยมร่วม Shar Value มีวัฒนธรรมของ 3 จังหวัด 
เป็นเอกลักษณ์ 

 

3) ด้านการค้าชายแดน 
ตารางที่ 3.34 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของประเด็นการพัฒนาด้านการค้าชายแดน 

McKinsey’s 7 framework 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด 
(ความได้เปรียบ เสียเปรียบใน
การแข่งขัน) 

มีกลยุทธ์สนับสนุนการค้า
ชายแดน 

ขาดกลยุทธ์เตรียมความพร้อม 
การตลาดท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ๆ 

โครงสร้างองค์กร  มีหลายหน่วยงานขาดการ
ประสานการทำงานร่วมกัน 

ระบบปฏิบัติการ (ระบบการ
ทำงาน)  

ผู้ประกอบการมีความพร้อม
ในการขยายกิจการ 

ขาดการขยายตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง/ขาดการปรับปรุง
เส้นทางเช่ือมโยงคุณภาพ 

บุคลากร เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานของรัฐมี
ความพร้อม 

มีแรงงานต่างประเทศรองรับ 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะการประกอบกิจการ
การท่องเท่ียว 

ขาดความสามารถในการใช้
ภาษา 
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McKinsey’s 7 framework จุดแข็ง จุดอ่อน 
รูปแบบการบริหารจัดการ มีส่ิงอำนายความสะดวก/

สะอาด 
ขาดการบริหารร่วมรัฐเอกชน 

ค่านิยมร่วม Shar Value  ขาดแรงจูงใจในการทำ
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

        การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของประเด็นการพัฒนา 
        การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วย 
PESTLE รวม 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการเกษตร 2) ด้านการท่องเท่ียว 3) ด้านการค้าชายแดน ดังนี้ 
        1) ด้านการเกษตร 
         1.1) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมาย คือ การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ ได้แก่  
         1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5  
         2) การประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ เฉล่ียต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
         1.2) ด้านเป้าหมายของภาคกลาง ประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่  
         1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 1.9 
ต่อปี  
         2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 
3.2 ต่อป ี
         1.3) ผลกระทบเชิงบวก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่  
         1) ปัจจัยด้านการเมือง (Politic Factor: P) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายเร่งด่วน และ
แผนภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
         2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor: S) ประกอบด้วย กระแสใส่ใจต่อสุขภาพ 
         3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี(Technological Factor: T) ประกอบด้วย ดิจิทัลเทคโนโลยี
และตลาดการเงินไร้พรมแดน 
         1.4) ผลกระทบเชิงลบ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
         1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor: E) ประกอบด้วย เศรษฐกิจตกต่ำ 
         2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor: S) ประกอบด้วย เกษตรกรสูงอายุ 
         3) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Factor: T) ประกอบด้วย สภาวะโลกร้อน 
         4) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Factor: L) ประกอบด้วย การถือครองที่ดิน และ
พื้นท่ีอุทยาน 
         1.5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตร (ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 – 2562) 
         1) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร  
         พ.ศ.2561 ค่าเฉล่ียประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 4.7 จังหวัดกาญจนบุรีคิดเป็น ร้อยละ 5.6 
จังหวัดราชบุรีคิดเป็น ร้อยละ -0.5 และจังหวัดสุพรรณบุรีคิดเป็น ร้อยละ 9 ตามลำดับ 
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         พ.ศ.2562 ค่าเฉลี่ยประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5.5 จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ 15.7 จังหวัด
ราชบุรีร้อยละ 8.6 จังหวัดสุพรรณบุรีร้อยละ 7.7 
         2) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรม 
         พ.ศ.2561 ค่าเฉลี่ยประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.12 จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ -3.52 จังหวัด
ราชบุรีร้อยละ 0.21 และจังหวัดสุพรรณบุรีร้อยละ -2.17  
         พ.ศ.2562 ค่าเฉล่ียประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 2.53 จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ -17.49 
จังหวัดราชบุรีร้อยละ 0.77 และจังหวัดสุพรรณบุรีร้อยละ 8.14 

        2) ด้านการท่องเที่ยว 
         2.1) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมาย คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิง
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ ได้แก่  
         1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปีค่าฐาน พ.ศ.2560 คือ 158,225 
ล้านบาท 
         2) ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ ้นร้อยละ 5 ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         2.2) ผลกระทบเชิงบวก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่  
         1) ด้านปัจจัยด้านการเมือง (Politic Factor: P) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายเร่งด่วน 
และแผนภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
         2) ด้านปัจจัยด้านสังคม (Social Factor: S) ประกอบด้วย กระแสใส่ใจต่อสุขภาพ 
กระแสการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ/การแพทย์/ทางเลือก การเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติและกีฬา 
         3) ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor: T) ประกอบด้วย ดิจิทัล
เทคโนโลยีและตลาดการเงินไร้พรมแดน 
         2.3) ผลกระทบเชิงลบ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
         1) ป ัจจ ัยด ้านเศรษฐก ิจ (Economic Factor: E) ประกอบด้วย เศรษฐก ิจตกต่ำ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การท่องเท่ียวไม่ขยายตัว 
         2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor: S) ประกอบด้วย ประชาชนสูงอายุ 
         3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดลอม (Environmental Factor: T) ประกอบด้วย สภาวะโลก
ร้อนและส่ิงแวดล้อมถูกทำลาย เนื่องจากการค้าชายแดน การเกิดขึ้นของตลาด และมนุษย์ 
         4) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Factor: L) ประกอบด้วย การถือครองที่ดิน และ
พื้นท่ีอุทยาน 
         2.4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านการท่องเที่ยว (ต้ังแต่พ.ศ. 2561 – 2562)  
         อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคบริการ 
         พ.ศ.2561 ค่าเฉลี ่ยประเทศอยู่ที ่ร ้อยละ 4.45 จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ5.17 
จังหวัดราชบุรีร้อยละ -0.16 จังหวัดสุพรรณบุรีร้อยละ 2.74 
         พ.ศ.2562 ค่าเฉลี่ยประเทศอยู่ที ่ร้อยละ 4.08 จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ 2.03 
จังหวัดราชบุรีร้อยละ 4.41 จังหวัดสุพรรณบุรีร้อยละ 3.4 
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        3) ด้านการค้าชายแดน 
         3.1) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมาย คือ การพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน
และการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 
จำนวน 2 ประการ ได้แก่  
         1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ของพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี  
         2) มูลค่าการลงทุนสูงขึ้น 1 หมื่นล้านบาท ในปีพุทธศักราช 2561 - 2565 
         3.2) ผลกระทบเชิงบวก ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 
         1) ปัจจัยด้านการเมือง (Politic Factor: P) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
เร่งด่วน และแผนภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
         2) ปัจจ ัยด ้านเทคโนโลย ี (Technological Factor: T) ประกอบด้วย ด ิจ ิ ทัล
เทคโนโลยี 
         3.3) ผลกระทบเชิงลบ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
         1) ปัจจัยด้านการเมือง (Politic Factor: P) ประกอบด้วย การปิดด่านการเมืองใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
         2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor: E) ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ
ตกต่ำจากโรคระบาด 
         3) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor: S) ประกอบด้วย ประชาชนสูงอายุ 
         4) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Factor: L) ประกอบด้วย ปัญหาเรื่องท่ีดิน 
         3.4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านการค้าชายแดน (ต้ังแต่พ.ศ. 2561 – 2565) 
         พ.ศ.2563 การค้ารวม 4,476.72 ล้านบาท ส่งออก 68.93 ล้านบาท นำเข้า 
4,383.45 ล้านบาท ดุลการค้าติดลบ 4,338.86 ล้านบาท 
         พ.ศ.2564 การค้ารวม 3,793.40 ล้านบาท ส่งออก 80.88 ล้านบาท นำเข้า 
3,712.52 ล้านบาท ดุลการค้าติดลบ 3,631.64 ล้านบาท 

      ทั้งนี้ เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ไม่อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ แต่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ เป้าหมายความสุขที่ยั่งยืน โดยประเมินจากค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) กลุ่มจังหวัด ลดลงเฉล่ีย 0.005 ซึ่งกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 มีความเหล่ือมล้ำของประชาชนโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Gini Coefficient) พบว่าอยู่ในลำดับที่ดี มีค่าพึงประสงค์เข้าใกล้เลข 0 และดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ 
ค่าเฉลี่ย พ.ศ.2562 ของประเทศ คือ 0.410 และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ค่าเฉลี่ย ได้คะแนน 0.370 
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
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      สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)  

      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2566 – 2570 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex 
Meetings) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนจากจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาครัฐ (ส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมทั้งส้ิน 130 คน สรุปดังนี้ 
     1. การขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้มุ่งเน้น จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
การเกษตร การท่องเท่ียว และการค้าชายแดน ซึ่งได้เน้นในเรื่องของการกระจายรายได้ เรื่องเศรษฐกิจ แต่ไม่มีใน
มิติของด้านสังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ไม่มีโครงการที่จะ
รองรับด้านสังคม จึงควรให้จังหวัดขับเคลื่อนประเด็นด้านสังคมก่อน แล้วจึงผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ต่อไป  
       2. ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ควรปรับเปล่ียนประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัด โดยใช้คำว่าเทคโนโลยี
และนวัตกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เสนอว่ามีความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจสารพิษ การรับรอง GAP ฯลฯ และมีความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
หากต้องการยกระดับมาตรฐานหรือนวัตกรรมด้านการเกษตร ก็สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป 
      3. ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ได้เปล่ียนประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มตัวช้ีวัด ให้มีการ
พัฒนา การท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เช่น การท่องเท่ียวด้านนิเวศน์ การ
ท่องเที่ยวด้านสุขภาพ การท่องเที่ยววัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
และกระจายรายได้สู ่ชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวแผนงานและโครงสำคัญ 
      4. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากรายได้การจำหน่ายสินค้าและบริการ
เพิ่มขึ้นเปล่ียนเป็นอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามผลักดัน
เรื่องของการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนำไปสู่ความสำเร็จตาม
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อไป ทั้งนี ้ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 
      5. โครงการที่จะเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
แจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุน
เฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
       6. การเสนอขอรับงบประมาณด้านการสัมมนาและฝึกอบรม กรณีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของ ก.บ.ภ. เนื่องจากเป็นภารกิจของหน่วยงานโดยตรง  ซึ่ง
ต้องขอรับงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
       7. การเสนอขอรับงบประมาณสำหรับโครงการต่างๆ หากต้องดำเนินการในพื้นท่ีของเอกชนต้องมี
หนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการในการใช้พื้นท่ี อีกท้ังต้องมีหน่วยงานยินยอมรับดูแลพร้อมหนังสือยินยอมในดูแล
สินทรัพย์ท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

114



      8. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานหินเขางูและหุบผาสวรรค์ ซึ่งมติ ค.ร.ม. มีข้อส่ังการให้กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องคือ กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬารับไปบรรจุในงบของฟังชั ่นอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับเงื ่อนไขของงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะไม่
สนับสนุนงบประมาณด้านการจ้างออกแบบ ศึกษาออกแบบ หรือศึกษาความเหมาะสม จึงเห็นควรนำโครงการนี้
บรรจุเข้าแผนช้ีเป้า เพื่อรับงบประมาณของกระทรวงหรือกรมต่อไป 
      9. การเสนอขอรับงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดควรเป็นการบูรณาการร่วมกันของจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดลักษณะการบูรณาการของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดจริงๆ 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 พ.ศ.2566 – 2570 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (Cisco Webex 
Meetings) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนจากจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาครัฐ (ส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมทั้งส้ิน 130 คน สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  

   (1) ที่ตั ้งของกลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภาคกลางและภาค
ตะวันตก รวมท้ังใกล้แหล่งวัตถุดิบจากประเทศเมียนมา สามารถเป็นธนาคารอาหาร (Food Bank) ให้กับพื้นท่ีอื่นใน
ภูมิภาค 
   (2) มีระบบการคมนาคมพื้นฐานที่ดีมีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง สามารถ
รองรับ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
   (3) เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมท่ีรองรับผลิตผลทางการเกษตรและจุดกระจายสินค้าเกษตร 
   (4) มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นท่ี เป็นอันดับ 3 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 
   (5) มีจำนวนฟาร์มท่ีได้รับรองมาตรฐาน GAP เป็นอันดับ 4 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 
   (6) ม ีความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่ งแวดล้อมชาติพ ันธ ์ประว ัต ิศาสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา 
   (7) มีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี สามารถสนับสนุนวิทยาการและเทคโนโลยีและอื่น ๆ 

 จุดอ่อน 

   (1) แรงงานในภาคการผลิตยังไม่ครอบคลุม เกิดจากปัจจัยการเคล่ือนย้ายแรงงาน การเลือกทำงานของ
กลุ่มแรงงานใหม่ การมีอายุเพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงานเดิม และขาดแคลนกลุ่มแรงงานเฉพาะ 
   (2) รายได้จากการท่องเที่ยวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ในขณะที่การขยายตัวของภาคบริการ สะท้อนถึง
คุณภาพของการให้บริการยังอยู่ในระดับไม่สูงทำให้ดึงดูดเงินได้น้อย  
   (3) ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ จึงทำให้การพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างล่าช้า 
   (4) กลุ่มอาชีพภาคการผลิตและภาคการบริการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคราชการยัง
มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์การพัฒนาและส่งเสริมมากกว่ามุ่งเน้นท่ีวิธีการพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาชีพ รวม
ไปถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจำนวนหมู่บ้านยังคงมีสัดส่วนท่ีน้อย 
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   (5) ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การตัดต้นไม้ ขยายพื้นท่ีกสิกรรมรุกล้ำพื้นท่ีป่าต้นน้ำ การถือครองพื้นท่ีทำ
กินของเกษตรกรท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ และขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
   (6) บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านไม่เพียงพอต่อการตลาดในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม  
   (7) ผู้ประกอบการและแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ ขาดทักษะทางภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ (IT) รวมทั้งโลจิสติกส์ 

 โอกาส 

  (1) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและโครงขา่ย
คมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
  (2) แผนภาค ระบุให้พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรี
และให้พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตเกษตรและปศุสัตว์ 
  (3) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและนโยบายด้านการท่องเที่ยวกำหนดให้จังหวัดราชบุรี
และจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองต้องห้ามพลาด/เมืองรอง 
  (4) แผนภาค ระบุให้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ให้จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
  (5) แผนภาค ระบุให้ป้องกันการทำลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื ่อมโทรมในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
ราชบุรี 
  (6) การขยายตัวทางจำนวนประชาการในเมืองหลวงส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด 
  (7) กระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการ
อาหารท่ีปลอดสารเคมี นำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยและการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
  (8) นโยบายการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั ้นสูง ตลอดจนระบบ
หุ่นยนต์มาให้ในสถานประกอบการในพื้นท่ีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อลดหย่อนภาษีการนำเข้าเครื่องจักรและ
ภาษีนิติบุคคล เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าให้สูงขึ้น 
  (9) จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลาง – ตะวันตก 

 อุปสรรค 

   (1) ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาจทำงานไม่
เต็มท่ี เนื่องจากยังมีข้อกำจัดในการส่งสินค้าผ่านไปยังประเทศเมียนมา 
   (2) นโยบายด้านการท่องเท่ียวและความสัมพันธ์กับผู้จัดทัวร์ต่างประเทศสำคัญ เช่น จีน ส่งผลต่อจำนวน
นักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
   (3) ราคาสินค้าเกษตรผันผวน ทำให้รายได้ของเกษตรกรผันผวนตามไปด้วย 
   (4) Disruptive Technology ทำให้ธ ุรกิจแบบเดิมสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและถูก
ทดแทนด้วยธุรกิจแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 
   (5) กฎหมาย กฎระเบียบ การบังคับใช้ที่ยังไม่สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและกลุ่มจังหวัด จึงยังคงมีข้อจำกัดในการพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพื้นท่ี 
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    (6) การดำรงชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal ทำให้วิถีการบริโภคและการท่องเท่ียวเปล่ียนรูปแบบไปจาก
เดิม ทำให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวลดลง 
   (7) การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้รายได้และการใช้จ่าย
ของประชาชนลดลง 

        3.2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

  “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์
และการค้าภาคตะวันตก” 

        3.2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

         เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังคั่ง ความสุขที่ยั่งยืน โดย 

  1. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 
ร้อยละ 2.5  
  2. ประชาชนม่ังคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัวเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 2,455 บาท/คน 
  3. ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) กลุ่มจังหวัด 
ลดลงเฉล่ีย 0.005   

ตารางที่ 3.35 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 -
2570 

อัตราการ
ขยายตัว
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ 
กลุ่มจังหวัด 
(ร้อยละ) 

(ข้อมูลเฉลี่ยร้อย
ละ  

ปี 2558 – 2562) 
1.92 

2 2.25 2.5 2.75 3 2.5 

(ข้อมูลเฉลี่ย  
ปี 2558 – 2562 
217,734  บาท) 

222,088 
(เพ่ิมข้ึน 
4,354) 

226,987 
(เพ่ิมข้ึน 
4,899) 

232,430 
(เพ่ิมข้ึน 
5,443) 

238,417 
(เพ่ิมข้ึน 
5,987) 

244,949 
(เพ่ิมข้ึน 
6,532) 

232,974 
(เพ่ิมข้ึน 
5,443) 

มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มจังหวัด
เฉลี่ยต่อหัว 
(บาท/คน) 

(ข้อมูลปี 2562) 
160,725 
(บาท/คน) 

163,000 
(เพ่ิมข้ึน 
2,275) 

165,500 
(เพ่ิมข้ึน 
2,500) 

168,000 
(เพ่ิมข้ึน 
2,500) 

170,500 
(เพ่ิมข้ึน 
2,500) 

173,000 
(เพ่ิมข้ึน 
2,500) 

168,000 
(เพ่ิมข้ึน 
2,455) 

สัมประสิทธ์ิ
ความไม่เสมอ
ภาคในการ
กระจาย
รายได้ 
(GINI INDEX) 
กลุ่มจังหวัด
ลดลง 

(ข้อมูลปี 2562) 
0.375 

 

0.37 
(ลดลง 
0.005) 

0.37 
- 

0.36 
(ลดลง 
0.01) 

0.36 
- 

0.35 
(ลดลง 
0.01) 

0.36 
(ลดลง 
0.005) 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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        3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่มาตฐานสากล 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรม
ในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

  วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด ตามประเด็นการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่มาตฐานสากล 

   วัตถุประสงค ์:   
    (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้ค ุณภาพ  สู่
มาตรฐานสากล    
    (2) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชกรรม อุตสาหกรรม สู่
เทคโนโลยีดิจิทัล 

   แนวทางการพัฒนา :  

    (1) เพิ่มพื้นท่ีการทำเกษตรปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ 
    (2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรม ให้มี
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

     (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
    (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
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   ตัวชี้วัด : 

ตารางที่ 3.36 ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาท่ี 1 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
1. ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการด้าน 
การเกษตร
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน  
(GAP/GFM/ 
Organic และ
มาตรฐาน
อาหาร
ปลอดภัย
อื่นๆ) 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
: 
ด้าน
การเกษตร 
 
 
ด้านประมง 
 
 
 
ด้านปศุสัตว์ 

N/A N/A จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 375 
GAP 375 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 
เป้าหมาย 300 
GFM 300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 375 
GAP 375 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 
เป้าหมาย 300 
GFM 300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 400 
GAP 400 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 
เป้าหมาย 300 
GFM 300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 400 
GAP 400 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 
เป้าหมาย 300 
GFM 300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 400 
GAP 400 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 
เป้าหมาย 300 
GFM 300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 390 
GAP 390 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 
เป้าหมาย 300 
GFM 300 
 
 

2. จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้
การรับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่ายสินค้า 

N/A N/A จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
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ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
(ใช้ข้อมูลจาก
การเกษตร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
รับรอง
มาตรฐานใน 
แต่ละปี) 

จำหน่ายสินค้า
ร้อยละ 80 

จำหน่ายสินค้า
ร้อยละ 80 

จำหน่ายสินค้า
ร้อยละ 80 
 
 

จำหน่ายสินค้า
ร้อยละ 80 
 

จำหน่ายสินค้า
ร้อยละ 80 

จำหน่ายสินค้า
ร้อยละ 80 

3. จำนวน
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม 
ภาค
เกษตรกรรม  
พาณิชยก
รรม 
อุตสาหกรร
ม สินค้า
ชุมชน 
ท่ีใช้
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม 

N/A N/A เพิ่มขึ้น 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น  
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น  
20 

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น  
20 

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น  
20 

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที ่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์   สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 

  วัตถุประสงค ์:  

    เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้สู่ชุมชน 

   แนวทางการพัฒนา :  

     (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยง แหล่งท่องเท่ียวของ
กลุ่มจังหวัด 
     (2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
     (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 
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     (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ท้ังผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว และผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 
     (5) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท่องเที ่ยว
แผนงานและโครงการสำคัญ 

   ตัวชี้วัด : 

ตารางที่ 3.37 ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาท่ี 2 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 
2570 

1. ร้อยละที่
เพ่ิมข้ึน ของ
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเฉลี่ย 2 
ปี ย้อนหลัง 
 
รายได้จากการ
ท่องเท่ียว (ล้าน
บาท) 

- 34.53 
 
 
 
 
 

25,077.23 

N/A 2% 
 
 
 
 

2% 2% 2% 2% 2% 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

   วัตถุประสงค์ :  

     อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา :   

     (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และ
เครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เช่ือมโยงการค้าสู่เอเชีย 
     (2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     (3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     (4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการค้า การนำเข้าและการส่งออก 
     (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
     (6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้
มีการลงทุนในต่างประเทศ 
     (7) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 
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      ตัวชี้วัด : 

ตารางที่ 3.38 ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาท่ี 3 

ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลเฉลี่ย  

ปี พ.ศ. 2559 
- 2563 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 
2570 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดน (ไม่รวม
ก๊าซธรรมชาติ) 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 
ต่อป ี

2,465.74   
ล้านบาท 

2,490.40 
ล้านบาท 

2,515.30 
ล้านบาท 

2,540.45 
ล้านบาท 

2,565.86 
ล้านบาท 

2,591.52 
ล้านบาท 

2,540.71 
ล้านบาท 

  แผนงานและโครงการสำคัญ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่มาตฐานสากล 

   1) แผนงาน 
   แผนงานเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
   2) โครงการสำคัญ 
   (1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
   (2) โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
   (3) โครงการการพัฒนาผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
   (4) โครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
   (5) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื ้นท่ี          
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
   (6) โครงการส่งเสริมการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป 
   (7) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุ
สัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
   (8) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามท่ีมีมูลค่า      
การส่งออก 
   (9) โครงการพัฒนาชุมชนเล้ียงไก่พื้นเมืองสู่นวัติวิถีท่ียั่งยืน    
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรม
ในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 
   1) แผนงาน 
   แผนงานเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริหาร 
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  2) โครงการสำคัญ 
   (1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว 
   (2) โครงการเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
   (3) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 
   (4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเท่ียวกลุ่มทวารวดี 
   (5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 
   (6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก 
   (7) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพให้มี
ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน 
   1) แผนงาน 
   แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
  2) โครงการสำคัญ 
   (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อการ
ส่งออก 
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แบบ กจ.1 
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด :  “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย  

    การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ และการค้าภาคตะวันตก” 
ประเด็นการพัฒนา 

(2) 
ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการ

พัฒนา 
(3) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2566 

(4) 
พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 - 

2570 
(5) 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 
พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และบร ิการ
ด้วยเทคโนโลยี และ
น ว ั ต ก ร ร ม สู่
มาตรฐานสากล 

 
1. ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการด้าน
การเกษตรที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน 
(GAP/GFM/Or
ganic และ
มาตรฐาน
อาหาร
ปลอดภัยอื่นๆ)  
 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ด้านการเกษตร 
 
 
 

ด้านประมง 
 
 
 
 

ด้านปศุสัตว์ 

 
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
375  
GAP 375 
 

 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 

เป้าหมาย 
300 
GFM 300 

 
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
375  
GAP 375 
 

 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 

เป้าหมาย 
300 
GFM 300 

 
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
400  
GAP 400 
 

 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 

เป้าหมาย 
300 
GFM 300 

 
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
400  
GAP 400 
 

 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 

เป้าหมาย 
300 
GFM 300 

 
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
400 
GAP 400 
 

 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 

เป้าหมาย 
300 
GFM 300 

 
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานร้อย
ละ 80 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
390  
GAP 390 
 

 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 75 
 

เป้าหมาย 
300 
GFM 300 
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ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการ

พัฒนา 
(3) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2566 

(4) 
พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 - 

2570 
(5) 

 2. จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้
การรับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่ายสินค้า  
(ใช้ข้อมูลจาก
การเกษตร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
รับรอง
มาตรฐานในแต่
ละปี) 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง 
มาตรฐานเข้า 
ถึงช่องทาง 
การจำหน่าย 
สินค้าร้อยละ 
80 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง 
มาตรฐานเข้า 
ถึงช่องทาง 
การจำหน่าย 
สินค้าร้อยละ 
80 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ
ที่ได้รับการ 
รับรอง 
มาตรฐานเข้า 
ถึงช่องทาง 
การจำหน่าย 
สินค้าร้อยละ 
80 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ
ที่ได้รับการ 
รับรอง 
มาตรฐานเข้า 
ถึงช่องทาง 
การจำหน่าย 
สินค้าร้อยละ 
80 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง 
มาตรฐานเข้า 
ถึงช่องทาง 
การจำหน่าย 
สินค้าร้อยละ 
80 

จำนวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง 
มาตรฐานเข้า 
ถึงช่องทาง 
การจำหน่าย 
สินค้าร้อยละ 
80 
 

 3. จำนวน
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม
ภาค 
เกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชนที่
ใช้ 
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 
 

เพ่ิมข้ึน 
20 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20 

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20 

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 
ศ ู น ย ์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเที ่ยวคุณภาพ
เชิงสร้างสรรค์ 
ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพ้ืนถ่ิน 
ประวัติศาสตร์ 
ภาคตะวันตกและ 
อารยธรรมทวารวดี 
 

 
1. ร้อยละที่
เพ่ิมข้ึน 
ของรายได้จา
การ 
ท่องเท่ียว เฉลี่ย 
2 ปี 
ย้อนหลัง 
 
รายได้จากการ
ท่องเท่ียว (ล้าน
บาท) 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
2% 
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ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการ

พัฒนา 
(3) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2566 

(4) 
พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 - 

2570 
(5) 

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 3 
พัฒนาและส่งเสริม 
การค้าชายแดนและ 
การค้าผ่านแดนให้มี 
ศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนำไปส ู ่การ
ก ร ะ ต ุ ้ น ใ ห ้ เ กิ ด
การค้าการลงทุน 
ระหว่างประเทศ 
 

 
1. มูลค่าการค้า 
ชายแดน (ไม่
รวม 
ก๊าซธรรมชาติ) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1 
ต่อป ี

 
2,490.40 
(ล้านบาท) 

 
2,515.30 
(ล้านบาท) 

 
2,540.45 
(ล้านบาท) 

 
2,565.86 
(ล้านบาท) 

 
2,591.52 
(ล้านบาท) 

 
2,540.71 
(ล้านบาท) 
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แบบ กจ.1 
 

แบบฟอร์มโครงการสำคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด :  “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสนิค้าภาคเกษตร อตุสาหกรรมปลอดภัย  
   การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ และการค้าภาคตะวันตก” 

ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ 
หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 

หน่วย : บาท 
บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
แผนงาน  เพ่ิมศักยภาพด้านการเกษตร 
1. โครงการสำคัญที่ 1 
    โครงการพัฒนา 
    ศักยภาพและยกระดับ 
    การผลิตสินค้าเกษตร 
    ปลอดภัยและเกษตร 
    อินทรีย์ 

2/3 1  

4,083,600 4,083,600 4,083,600  4,083,600 4,083,600 20,418,000 

    - กิจกรรมหลัก 1.1 
พัฒนาศักยภาพและ 

ยกระดับการผลิตสินค้า 
เกษตรปลอดภัยและ 
เกษตรอินทรีย์ 

  

 -สำนักงาน
เกษตร
จังหวัด
ราชบุร ี
 -สำนักงาน 
เกษตร 
จังหวัด 
กาญจนบุรี 
 -สำนักงาน 
เกษตร 
จังหวัด 
สุพรรณบุร ี

4,083,600 4,083,600 4,083,600  4,083,600 4,083,600 20,418,000 

2. โครงการสำคัญที่ 4,     
    17, 25 และ 26  
     ตามลำดับ 
   โครงการปรับปรุงถนน 
   เพ่ือขนส่งสินค้า 
   ทางการเกษตร 
 
 

2,4/7 1 

 110,000,000 60,000,000    170,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

- กิจกรรมหลัก 2.1 
เพ่ิมมาตรฐานทาง 

ชั้น 1 โดยการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางความกว้าง
ข้างละ 2.50 เมตร  
ทางหลวงหมายเลข 
3206 ตอนควบคุม 0200 
ตอนห้วยศลา-จอมบึง 
ระหว่าง กม.53+700 - 
กม.56+ 700 ระยะ ทาง 
3 กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง 
อำเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี

  

แขวง 
ทางหลวง
ราชบุร ี

30,000,000     30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 2.2 
ปรับปรุงผิวทาง 

แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม 
ทางหลวงหมายเลข 
3273 ตอนควบคุม 0100 
ตอนโคกสูง-หนองเป็ด 
ระหว่าง กม.7+565 - กม.
16+457 (เป็นช่วงๆ) 
เป็นระยะทาง ไม่น้อยกว่า 
4.9 กิโลเมตร ตำบลเขาขลุง 
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุร ี

  

แขวง 
ทางหลวง
ราชบุร ี

20,000,000     20,000,000 

- กิจกรรมหลัก 2.3 
เพ่ิมมาตรฐานทาง 

ชั้น 1 โดยการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางความกว้าง
ข้างละ 2.50 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 3206 
ตอนควบคุม 0200 ตอน
ห้วยศาลา - จอมบึง 
ระหว่าง กม.59+200 – 
กม.62+ 200 ระยะทาง 3 
กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง  
อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุร ี

  

แขวง 
ทางหลวง
ราชบุร ี

30,000,000     30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

- กิจกรรมหลัก 2.4 
เพ่ิมมาตรฐานทาง 

ชั้น 1 โดยการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางความกว้าง
ข้างละ 2.50 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 3291 
ตอนควบคุม 0103 ตอน
เตาปูน - เบิกไพร 
ระหว่าง กม.28+600 – 
กม.32+ 200 เป็น
ระยะทาง3.2 กิโลเมตร 
ตำบลหนอง 
ปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุร ี

  

แขวง 
ทางหลวง
ราชบุร ี

30,000,000     30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 2.5 
เพ่ิมมาตรฐานทาง 

ชั้น 1 โดยการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางเป็นความ
กว้างข้างละ 2.50 เมตร 
ทางหลวงหมายเลข 
3090 ตอนควบคุม 0100 
ตอนบ้านเลือก - หนอง
ตากยา ระหว่าง กม.
18+515 – กม.21+515 
เป็นระยะทาง 3 
กิโลเมตร ตำบลนางแก้ว
และตำบลเขาชะงุ้ม 
อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุร ี

  

แขวง 
ทางหลวง
ราชบุร ี

 30,000,000    30,000,000 

- กิจกรรมหลัก 2.6 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การระบายน้ำโดย
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
และทางเท้า ทางหลวง
หมายเลข 3206 ตอน
ควบคุม 0200 ตอนห้วย
ศาลา - จอมบึง ระหว่าง 
กม.68+000 –  

  

แขวง 
ทางหลวง
ราชบุร ี

 30,000,000    30,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

กม.69+900 (เป็นช่วงๆ) 
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 
1 กิโลเมตร ตำบลบ้านคา 
อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุร ี

  

       

3. โครงการสำคัญที่ 7 
   โครงการการพัฒนา 
   ผลิตโคเน้ือกลุ่มจังหวัด 
   ภาคกลางตอนล่าง 1 

2/3 1 

 10,770,400 10,770,400 10,770,400 10,770,400 10,770,400 53,852,000 

- กิจกรรมหลัก 3.1 
พัฒนาการผลิตโคเน้ือ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

  

 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
กาญจนบุรี 
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ราชบุร ี
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

10,770,400 10,770,400 10,770,400 10,770,400 10,770,400 53,852,000 

4. โครงการสำคัญที่ 11 
    โครงการพัฒนาสินค้า 
    สัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี 
    และนวัตกรรมสู่ 
    มาตรฐานสากล 

2/3 1 

 4,318,280     4,318,280 

- กิจกรรมหลัก 4.1 
พัฒนาสินค้าสัตว์น้ำ 

ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่มาตรฐาน 
สากล 

  

-สำนักงาน
ประมง
จังหวัด
ราชบุร ี
 -สำนักงาน 
ประมง 
จังหวัด 
กาญจนบุรี 
 -สำนักงาน 
ประมง 
จังหวัด 
สุพรรณบุร ี

4,318,280     4,318,200 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

5. โครงการสำคัญที่ 13 
โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำเพ่ือยกระดับการ
ผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

2/19 1 

 26,000,000     26,000,000 

- กิจกรรมหลัก 5.1 
      ก ่ อ ส ร ้ า ง ป ร ะ ตู
ระบายน้ำบ้านทุ่งแหว่ง 
ขนาด 4x4 เมตร จำนวน 
2 ช่อง ตำบลดอนตาเพชร 
อำเภอพนมทวน  จังหวัด
กาญจนบุรี 

  

โครงการ
ชลประทาน
กาญจนบุรี 

26,000,000     26,000,000 

6. โครงการสำคัญที่ 14 
โครงการส่งเสริม
การตลาดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร และเกษตร
แปรรูป 

2/16 1 

 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 9,775,000 

- กิจกรรมหลัก 6.1 
เพ่ิมช่องทางการ 

จำหน่ายสินค้า GI,OTOP, 
SMEs และสินค้าเกษตร 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ด้วยตลาด
ออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
(O2O) 

  

 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 9,775,000 

7. โครงการสำคัญที่ 19 
    และ 23 ตามลำดับ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
ปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 
 

2/3 1 

 11,798,900 11,980,250 21,045,450 13,970,150 13,970,150 72,764,900 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

- กิจกรรมหลัก 7.1 
      เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้เลี้ยง
แพะภาคกลางตอนล่าง 1 

  

 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ราชบุร ี
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
กาญจนบุรี 
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 

8,722,600 8,722,600 8,722,600 8,722,600 8,722,600 43,613,000 

- กิจกรรมหลัก 7.2 
      เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
ปศุสัตว์ 

  

 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ราชบุร ี
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

3,076,300 3,257,650 12,322,850 5,247,550 5,247,550 29,151,900 

8. โครงการสำคัญที่ 22 
   โครงการพัฒนาและ 
  เพ่ิมศักยภาพการผลิต 
  และการตลาดสินค้า
สัตว์    
  น้ำสวยงามท่ีมีมูลค่า
การ 
  ส่งออก 

2/3 1 

 6,310,000     6,310,000 

- กิจกรรมหลัก 8.1 
พัฒนาและเพ่ิม 

ศักยภาพการผลิตและ
การตลาดสินค้าสัตว์น้ำ 

  

-สำนักงาน
ประมง
จังหวัด
ราชบุร ี

6,310,000     6,310,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

สวยงาม ที่มีมูลค่าการ
ส่งออก 

  

-สำนักงาน 
ประมง 
จังหวัด 
กาญจนบุรี 
 -สำนักงาน 
ประมง 
จังหวัด 
สุพรรณบุร ี

      

9. โครงการสำคัญที่ 24 
    โครงการพัฒนาชุมชน 
    เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสู่นวัติ       
   วิถีที่ย่ังยืน 

2/3 1 

 7,298,200 7,298,200 7,298,200 7,298,200 7,298,200 36,491,000 

- กิจกรรมหลัก 9.1 
       การพัฒนาต้นแบบ
เครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองสู่ชมรมและตลาด
ออนไลน์ 

  

-สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ราชบุร ี
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
กาญจนบุรี 
 -สำนักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 

7,298,200 7,298,200 7,298,200 7,298,200 7,298,200 36,491,000 

รวมงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 182,534,380 96,087,450 45,152,650 38,077,350 38,077,350 399,929,180 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ ภาค
ตะวันตก 
                            และอารยธรรมทวารวดี 
แผนงาน  เพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
1. โครงการสำคัญที่ 2 
   และ 15 ตามลำดับ 
    โครงการพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
    การท่องเท่ียวเพ่ือ 
    ยกระดับการเชื่อมโยง 
    แหล่งท่องเท่ียว 

2/5 1  

66,574,400     66,574,400 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

    - กิจกรรมหลัก 1.1 
      ก่อสร้างสะพานคน 
เดินและทางจักรยานข้าม
แม่น้ำแควใหญ่ช่วงถนน
สองแควถึงเกาะ 
รัตนกาญจน์ 
 

  

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด
กาญจนบุรี 

45,000,000     45,000,000 

    - กิจกรรมหลัก 1.2 
      ปรับปรงุภูมิทัศน์
และศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเขาชนหมาก
เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง 
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 
 

  

 -แขวง 
ทางหลวง
สุพรรณบุรี 
ที่ 2 (อู่
ทอง) 
 -สำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ  
7 (อพท.7) 

21,574,400     21,574,400 

2. โครงการสำคัญที่ 3  
    และ 20 ตามลำดับ    
    โครงการเส้นทาง 
    ท่องเท่ียวทาง 
    วัฒนธรรมตาม 
    อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 

2/5 1 

 15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 35,000,000 

- กิจกรรมหลัก 2.1 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

“แรลลี่เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ตามอัตลักษณ์ท้องถ่ิน” 

 

  

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

- กิจกรรมหลัก 2.2 
ปั่นจักรยานแรลลี่

เพ่ือการท่องเท่ียว
เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด 
ทวารวดี 
 
 
 
 

  

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
กาญจนบุรี 

10,000,000     10,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

3. โครงการสำคัญที่ 5 
    และ 21 ตามลำดับ 
    โครงการพัฒนาและ 
    ยกระดับมาตรฐาน 
    แหล่งท่องเท่ียว 
    อุทยานแห่งชาติใน   
    กลุ่มจังหวัดภาค
กลาง 
    ตอนล่าง 1 

 

 
 
 

5/18 

 
 
 
1 

 6,610,000     6,610,000 

- กิจกรรมหลัก 3.1 
ก่อสร้างปรบัปรุง 

Board Walk บริเวณ
น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยาน
แห่งชาติเข่ือนศรี
นครินทร์  

 

  

สำนักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
กาญจนบุรี 

5,012,000     5,012,000 

- กิจกรรมหลัก 3.2 
ก่อสร้างบ้านพัก

สำหรับนักท่องเที่ยว
จำนวน 2 หลัง อุทยาน
แห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ 

  

สำนักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

1,598,000     1,598,000 

4. โครงการสำคัญที่ 6 
    และ 12 ตามลำดับ 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาบุคลากร และ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี 

   

2/5 1 

 7,530,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 7,030,000 35,650,000 

- กิจกรรมหลัก 4.1 
ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรและบริการด้าน
การท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี 

  

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

4,030,000 4,030,000 4,030,000 4,030,000 4,030,000 20,150,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

- กิจกรรมหลัก 4.2 
การพัฒนาการสื่อ

ความหมายท้องถ่ิน
เส้นทางการท่องเท่ียวโดย
ชุมชุนเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

  

 -สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุรี 
-สำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ 
7 (อพท.7) 

3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,500,000 

5. โครงการสำคัญที่ 8 
    และ 9 ตามลำดับ 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
แหล่งท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

5/18 1 

 2,133,000     2,133,000 

- กิจกรรมหลัก 5.1 
ก่อสร้างห้องน้ำ - 

ห้องสุขา (ชาย - หญิง) 
ขนาด 10 ห้อง จำนวน 2 
หลัง บริเวณจุดชมวิวเนิน
กูดดอย-ช้างเผือก หมู่ที่ 
1 ตำบลปิล็อก อำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 

  

สำนักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
กาญจนบุรี 

1,422,000     1,422,000 

- กิจกรรมหลัก 5.2 
      ก่อสร้างห้องน้ำ - 
ห้องสุขา (ชาย - หญิง) 
ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 
หลัง บริเวณน้ำตกจ๊อก
กระด่ิน อุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ อำเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

  

สำนักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม

จังหวัด
กาญจนบุรี 

711,000     711,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

6. โครงการสำคัญที่ 16 
    และ 18 ตามลำดับ 
    โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงรุก     

2/5 1 

 22,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 70,000,000 

- กิจกรรมหลัก 6.1 
ส่งเสริมการตลาด

ท่องเท่ียว “ท่องเท่ียววิถี
ไทย วิถีถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน 
ภาคกลางตอนล่าง 1” 

  

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
กาญจนบุรี 

10,000,000     10,000,000 

- กิจกรรมหลัก 6.2 
ส่งเสริมฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน 
พัฒนาระบบการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 โดย
ใช้ระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

 
 

 

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000,000 

รวมงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 119,847,400 24,030,000 24,030,000 24,030,000 24,030,000 215,967,400 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พฒันาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่  
                             การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
1. โครงการสำคัญที่ 10 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพ่ือการ
ส่งออก 

2/8 1  

4,385,000     4,385,000 

    - กิจกรรมหลัก 1.1 
      ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพ่ือการ
ส่งออก 

  

สำนักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
กาญจนบุรี 

4,385,000     4,385,000 

รวมงบประมาณตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 4,385,000     4,385,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 
กลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

 

6/20 1 

กลุ่มงาน
บริหาร
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

รวมเป็นเงินงบประมาณ ส่วนที่ 1 ทั้งสิ้น 309,866,780 123,217,450 72,282,650 65,207,350 65,207,350 635,781,580 
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ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster  
หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด 

หน่วย : บาท 
บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถ่ินประวัติศาสตร์ 
 ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 
แผนงาน  เพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
1. โครงการสำคัญที่ 1 
   โครงการส่งเสริมการ 
    ท่องเท่ียวเชิง      
   ประวัติศาสตร์ และ  
   อารยธรรมทวารวดี 

2/5 1  

263,243,600 203,160,946 117,738,800 27,738,800 27,738,800 639,620,946 

    - กิจกรรมหลัก 1.1 
      ปรับปรงุภูมิทัศน์
และท่าเทียบเรือ (พ้ืน
ที่ต้ังทัพรับศึกบ้านลิ้น
ช้าง) ระยะที่ 3 

  

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด
กาญจนบุรี 

40,000,000 40,000,000 40,000,000   120,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.2 
      การพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจภาคการ
ท่องเท่ียวและบริการ 
เส้นทางพุทธธรรม หรือ
สะพานทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเมืองโบราณ 
อู่ทอง (sky walk) 

  

 -สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุร ี
 -สำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ 
7 (อพท.7) 

50,000,000 50,422,146 
 

   100,422,146 

- กิจกรรมหลัก 1.3 
      ก่อสร้างอาคารศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมและ 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ชุมชนเมืองเก่าราชบุร ี

  

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด
ราชบุร ี

55,304,800     55,304,800 

- กิจกรรมหลัก 1.4 
      ปรับปรุงภูมิทัศน์
พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
  

  

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด
กาญจนบุรี 

35,000,000 35,000,000    70,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการ
สำคัญ 

(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 
-2570 

ระยะที่ 2 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 

  
       

- กิจกรรมหลัก 1.5 
      พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหารเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

  

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
ราชบุร ี

5,738,800 5,738,800 5,738,800 5,738,800 5,738,800 28,694,000 

- กิจกรรมหลัก 1.6 
      ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 
ภายใต้แนวคิด “นิยาม
แห่งทวารวดี – Defining 
Dvaravati : ต้นทาง
สำคัญของอารย
วัฒนธรรมไทย” 

  

 -สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุรี  
-สำนักงาน
พ้ืนที่พิเศษ 
7 (อพท.7) 

5,200,000     5,200,000 

- กิจกรรมหลัก 1.7 
การเชื่อมโยง

เส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์
กลุ่มอารยธรรมทวารวดี 

  

สำนักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
ราชบุร ี

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 35,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.8 
ว่ิง-ปั่น สองน่อง 

ท่องทวารวดี 
  

  

สำนักงาน
การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
สุพรรณบุร ี

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 75,000,000 

- กิจกรรมหลัก 1.9 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ท่าเทียบเรือขุนแผน 
ระยะที่ 3 ตำบลบ้าน
เหนือ อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 

  

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด
กาญจนบุรี 

50,000,000 50,000,000 50,000,000   150,000,000 

รวมเป็นเงินงบประมาณ ส่วนที่ 2 ทั้งสิ้น 263,243,600 203,160,946 117,738,800 27,738,800 27,738,800 639,620,946 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชือ่โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 

3. แนวทางการพัฒนา  1. เพิ่มพื้นท่ีการทำเกษตรปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำเกษตร
อินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการ แรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 
อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

4. หลักการและเหตุผล      เกษตรกรมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย และมีการใช้
มากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ผลผลิตมีการปนเป้ือนของสารเคมี ซึ่งเป็นอันตราย
ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ด้วย ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข โดยให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าว และนำไปปฏิบัติได้และควรพัฒนาเกษตรกรผู้นำและเกษตรกร
ต้นแบบให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
 2. รับรองมาตรฐานการผลิต GAP รับรองเกษตรอินทรีย์ โดยการให้การ
รับรองเกษตรอินทรีย์  
 3. เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสากิจชุมชนใน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 4. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของกลุ่ม
จังหวัด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 1. เกษตรกร เป้าหมาย 375 ราย ได้การรับรองมาตรฐาน GAP  ร้อยละ 80 
 2. ขยายพื้นท่ีผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 3. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 80 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต การพัฒนา
รูปแบบสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและการตลาด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
ราย  375 375 375 375 375  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 
 
 
 
งบประมาณ  
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 

พัฒนาเกษตรกรและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
     - พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ( เป้าหมาย 375 ราย) 
     - สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อสร้างแปลงต้นแบบ (เป้าหมาย 15 กลุ่ม) 
     - การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร (เป้าหมาย 375 ราย) 
     - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (เป้าหมาย 6 กลุ่ม) 

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี    
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
-        

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,890,000   978,000 978,000 978,000 978,000 978,000 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 
 
 
งบประมาณ 
  

 

 ผู้รับผิดชอบ 
  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การรับรองมาตรฐาน GAP (เป้าหมาย 300 ราย) 
     - อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP  
     - ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
     - กิจกรรมย่อยตรวจประเมินแปลงโดยบุคคลภายนอก (รับรองมาตรฐาน GAP) 

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี      
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
-      

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

 2,886,000 577,200 577,200 577,200 577,200 577,200 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 
 

 
 

ส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมาย 6 กลุ่ม) 
     - ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมาย 150 ราย) 
     - ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมาย 40 ราย) 
     - พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (เป้าหมาย 6 กลุ่ม) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 งบประมาณ 
 
 
  
 ผู้รับผิดชอบ 

  
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี     
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
-        

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

 3,174,000  634,800 634,800 634,800 634,800 634,800 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 

  
 
 งบประมาณ 

 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
     - การจัดงานวันเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังการ
ระบาดศัตรูพืช ( จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง เป้าหมายรวม 600 ราย) 
     - จ้างเหมาทำส่ือประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช 

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี    
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

 2,118,000 423,600  423,600 423,600 423,600 423,600 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

 
 
 
 
 งบประมาณ 
 
  

 ผู้รับผิดชอบ 
  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
     - รณรงค์เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดหน้าฟาร์ม (จังหวัดละ 1 ครั้ง 
รวม 3 ครั้ง เป้าหมาย 450 ราย) 
     - จัดจำหน่ายของดี และสินค้าเกษตรปลอดภัย (ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง 
รวม 3 ครั้ง ) 

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี     
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
-      

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

7,350,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)   
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 
 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

20,418,000 4,083,600 4,083,600 4,083,600 4,083,600 4,083,600 

12. ผลผลิต (Output)  1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์  
สามารถขยายพื ้นที ่อาหารปลอดภัยของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอาหารปลอดภัย และมี
ความพร้อมตรียมความพร้อมสู่เกษตรอินทรีย์  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิต การพัฒนา
รูปแบบสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและการตลาด 
 4. สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่ม
จังหวัดฯ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน และส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
การสร้างเครือข่าย 
 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า 
 3. ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

4. หลักการและเหตุผล  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถ ประเด็นที่ 4.) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุม
ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง 
รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่ม
พื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค และเชื่อมโยงกับ
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในประเด็นการพัฒนาท่ี 
1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 1) เพิ่มพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัย และเตรียมความพร้อมเพื่อการทำ
เกษตรอินทรีย์ 
 2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 
อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
 4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 จำนวนผู้สัญจรผ่าน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
คัน/วัน 42,919 45,065 - - -  

7. พื้นที่เปา้หมาย  ตำบลบ้านบึง และตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา ,ตำบลเขาขลุง และตำบลหนอง
ปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
  
 

 
งบประมาณ  
 

 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางช้ัน 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 
2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอม
บึง ระหว่าง กม.53+700 – กม.56+700 เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลบ้าน
บึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 แขวงทางหลวงราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

30,000,000  30,000,000 - - - - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 

 
งบประมาณ 
  

 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+565 – กม.16+457 (เป็น
ช่วงๆ) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 4.9 กิโลเมตร  ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

20,000,000  20,000,000 - - - - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 
 
 งบประมาณ 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางช้ัน 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 
2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอม
บึง ระหว่าง กม.59+200 – กม.62+200 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง 
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

30,000,000  30,000,000 - - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 

  
 งบประมาณ 

 
 

  

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางช้ัน 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 
2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร 
ระหว่าง กม.28+600 – กม.32+200 เป็นระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ตำบลหนอง
ปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

30,000,000  30,000,000 - - - - 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

 
 
 งบประมาณ 
 
  
  

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางเป็นความกว้าง
ข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก 
- หนองตากยา ระหว่าง กม.18+515 – กม.21+515 เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร 
ตำบลนางแก้วและตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

30,000,000  - 30,000,000 - - - 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 

 
 
 งบประมาณ 
 
  
  

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและทางเท้า 
ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง 
กม.68+000 – กม.69+900 (เป็นช่วงๆ) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

แขวงทางหลวงราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

30,000,000  - 30,000,000 - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงราชบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565  ส้ินสุด กันยายน 2567             
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 

 
รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ.
2570 

170,000,000  110,000,000 60,000,000 - - - 

12. ผลผลิต (Output) เส้นทางท่ีปลอดภัย 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการการพัฒนาผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 

4. หลักการและเหตุผล  โคเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชนิดที่เกษตรกรรายย่อย และขนาดกลาง 
สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้ สามารถบูรณาการการเลี้ยงร่วมกับการเกษตร
อื่นๆ ได้ดี ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดฯ และมีศักยภาพการเล้ียงท่ีสูง เนื่องจากมีพื้นท่ีทำ
การเกษตร จำนวนสัตว์ต้นน้ำ สัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน อีกท้ังผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตรสามารถนำมาเปล่ียนเป็นเนื้อโคเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ซึ่งใช้เวลา
ไม่นานในการผลิตโคขุน โดยปริมาณเนื ้อโคยังมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศซึ่งมีการนำเข้ามาบริโภคในปี 2563 จำนวน 8,721 พันตัน 
ปริมาณการบริโภคในประเทศจำนวน 59,566 พันตัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามา
เพือ่ขุน จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อยังสูงกว่าปริมาณสัตว์ท่ีมีใน
พื้นที่ และปริมาณโคในประเทศมีจำนวนลดน้อยลงทุกปี ทำให้ปริมาณการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทั้งการผลิตเนื้อโคคุณภาพ การขุนโคพื้นเมือง หรือโคเนื้อคุณภาพสูง
เกรดพรีเมียมสามารถทำได้ดีพื ้นที่กลุ ่มจังหวัด เนื่องจากมีโคพื้นฐาน ในกลุ่ม
จังหวัดจำนวนมาก สามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี     
      จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
มีจำนวนโคขุนเนื้อในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีสูงถึง 201,807 ตัว 
(ข้อมูลปี 2563) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,445,622,950 บาท เป็นโคเนื้อสาย
พันธุ์ลูกผสมเลือดยุโรป และบางส่วนเป็นโคพื้นเมือง ซึ่งโคเหล่านี้มีมูลค่าสูงใน
ปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงการขุนโคจึงจำเป็น เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีปัญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพการเล้ียงโคของตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ ่งจะมีการใช้
นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเล้ียงสัตว์ อีกท้ังการพัฒนาสายพันธุ์
โคใช้ระยะเวลาหลายปี ในขณะที่การจัดการด้านอาหารได้มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการสร้างความรับรู้ของเกษตรกรให้เท่าทัน
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาการเลี้ยงการจัดการ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อตลอดท้ังระบบ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มผลผลิตมากขึ้น 
 2. พัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อ ให้ยั่งยืน   
 3. เพื่อผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้เพียงพอต่อการบริโภคจำหน่าย
และส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตโคเนื้อคุณภาพดี 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ช่ือตวัชี้วัด : ร้อยละเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาปรับปรุงการเล้ียงลูก
โคสายพันธุ์ดีและสามารถสร้างสายพันธุ์โคเนื้อขึ้นใหม่ได้  
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 600 600 600 600 600  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
8. กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ  
 

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาการผลิตโคเนื้อต้นน้ำ   

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

12,442,000  2,488,400   2,488,400 2,488,400 2,488,400 2,488,400 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขุนโคนำเข้า 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,289,000  2,057,800 2,057,800 2,057,800 2,057,800 2,057,800 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

      
  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาระบบตลาด   

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

15,963,000 3,192,600 3,192,600 3,192,600 3,192,600 3,192,600 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 

 
 

  
 ผู้รับผิดชอบ 
  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายตลาดส่ิงมีชีวิต 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

15,158,000 3,031,600 3,031,600 3,031,600 3,031,600 3,031,600 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

53,852,000 10,770,400 10,770,400 10,770,400 10,770,400 10,770,400 

12. ผลผลิต (Output)  1. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 ราย ลดต้นทุนการขุนโค  
 2. มีศูนย์กลางคอกโคขุน จำนวน 1 แห่ง 
 3. มีการจัดงานประกวดโคเนื้อภาคตะวันตก จำนวน 1 ครั้ง เพื่อพัฒนา
เครือข่ายตลาดส่ิงมีชีวิต 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. เกษตรกรจำนวน 600 รายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียงโคท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตดียิ่งขึ้น 
 2. โคท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นโคเนื้อคุณภาพดี จำนวน 3,000 ตัว 
 3. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายโคสายพันธุ์ดี ได้ลูกโคลูกผสมสายเลือด
ดีเพิ่มขึ้น 
 4. เกษตรกรจำนวน 600 ราย มีความรู้ความเข้าใจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 5. เกษตรกรได้รับความรู้จากการร่วมชมงานประกวดโคเนื้อ มีความรู้ในการ
คัดเลือกลักษณะโคสายพันธุ์ดี สามารถนำไปพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อต่อไป 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

4. หลักการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีสัตว์น้ำสำคัญที่สามารถพัฒนาต่อยอด
และเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจได้ เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม ปลานิล ปลาสลิด 
ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรยังขาดการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ทำให้ไม่ได้รับ
หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) และหนังสือกำกับพันธุ์สัตว์น้ำ 
(MD) ดังนั้นการท่ีจะยกระดับฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน จำเป็นต้อง
วางโครงสร้างกระบวนการผลิต การตรวจรับรองฟาร์ม ให้เป็นมาตรฐานในระบบ
เดียวกัน เพื่อเพิ่มช่องทางสู่ตลาดต่างประเทศ จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP โดยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรแต่ละกลุ่มให้ได้มาตรฐานในระดับเดียวกัน 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานการส่งออก  
 2. เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำในกลุ่มจังหวัดให้
แพร่หลายและต่อยอดเครือข่ายธุรกิจสัตว์น้ำในกลุ่มจังหวัด         

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP/มกษ. 
ค่าเป้าหมาย  :   

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ฟาร์ม 190 - - - -  
7. พื้นที่เปา้หมาย  ฟาร์มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์น้ำ โรงเพาะฟักของกลุ่มเกษตรกร ตลาดกลางซื้อขาย

สัตว์น้ำ สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น พื้นที่ฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำในลักษณะรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ ชมรม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
ประมง ฯลฯ ในเขตพื้นท่ีจังหวัด ราชบุรี  สุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

8. กิจกรรมหลัก การพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

งบประมาณ  
 

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน (GAP/มกษ.) 

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี                                       
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

2,673,080 2,673,080 - - - - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงธุรกิจการจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก 

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี                                       
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,645,200 1,645,200 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี                                       
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,318,280 4,318,280 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  1. ผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP/มกษ. เพิ่มขึ้น เดือนละ 
200 ตัน 
 2. มีการรวมกลุ ่มเกษตรกรผู ้เพาะเลี ้ยงกุ ้งก้ามกรามตามเกณฑ์แปลงใหญ่ 
จำนวน 3 แห่ง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 2. ผู้ผลิตสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มมูลค่าและส่งออกไปต่างประเทศได้
เพิ่มขึ้น 10%   
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุสาหกรรมในพื้นท่ี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 

4. หลักการและเหตุผล  พื้นที่ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่แห้ง
แล้งเกษตรกรในพื ้นที ่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก ดังนั ้นจึงต้อง
ดำเนินการจัดทำประตูระบายน้ำ  เพื่อช่วยระบายน้ำให้ท่ัวถึงแปลงเกษตรและ
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง สำหรับประชาชนในพื้นท่ีและพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อใช้เป็นแหล่งกระจายน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นท่ี                          
 2. เพื ่อเพิ ่มผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของราษฎรในพื ้นที ่โครงการ                              
 3. เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน
ในพื้นท่ี 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ค่าเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นท่ีและพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์ประมาณ 
500 ไร่ 

7. พื้นที่เปา้หมาย  ราษฎรและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นท่ีตำบลดอนตาเพชร และชุมชนใกล้เคียงมีน้ำใช้
ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดท้ังปีและลดปัญหาด้านอุทกภัย 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านทุ่งแหว่ง ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบล
ดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ  
 

 

 ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านทุ่งแหว่ง ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบล
ดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

26,000,000 26,000,000 - - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

26,000,000  26,000,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output) ประตูระบายน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรสูง 5.00 เมตรจำนวน  2  
ช่อง (1 แห่ง) 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรในพื้นท่ีและพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ 
 

156



แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 

4. หลักการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี มีความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน , สินค้า OTOP , และสินค้าGI ซึ่ง
จังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ โอ่งมังกรราชบุรี สับปะรดบ้านคา 
มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และมีสินค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินขอขึ้นทะเบียน 3 
สินค้าคือ ไชโป้วโพธาราม กุ ้งก้ามกรามบางแพ ข้าวโพดแปดแถว จังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI 2  สินค้าคือ นิล เงาะทองผาภูมิ และ
จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI  จำนวน 1 สินค้า คือ แห้ว
สุพรรณบุรี สินค้าดังที่กล่าวมาสามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู ้ประกอบการเพื ่อเพิ ่มช่องทางการตลาดให้มีความ
หลากหลาย สร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยตลาดออฟไลน์สู่
ออนไลน์ ซึ่งเป็นการ เพิ่มรายได้ สร้างงานจากการผลิตและจำหน่ายสินค้า จึง
เห็นควรดำเนินโครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI, OTOP ,SMEs และ
สินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
(O2O) 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าการตลาด และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กับภูมิภาค
อื่น  
 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
สินค้า GI, OTOP ,SMEs และสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
รองรับการค้ายุคใหม่  
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้
เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน              
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หัวข้อ รายละเอียด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด: จำนวนผู้ประกอบการที่มีการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 
ค่าเป้าหมาย: 50 ราย       
 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 50 50 50 50 50  
7. พื้นที่เปา้หมาย  จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแบบตลาดออฟไลน์คู ่ก ับตลาดออนไลน์ใน

ห้างสรรพสินค้าช้ันนำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ นอกเขตพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

8. กิจกรรมหลัก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI, OTOP ,SMEs และสินค้าเกษตร ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์ (O2O) 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ  
 

 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI, OTOP ,SMEs และสินค้าเกษตร ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์ (O2O) 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

9,775,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 
 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

9,775,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 

12. ผลผลิต (Output)  1. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า 
  2. เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน ์

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากขึ้น 
  2. เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ 
 3. ขยายตลาดสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และส่งเสริมผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ สินค้าGI, OTOP ,SMEs และสินค้าเกษตร  
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

4. หลักการและเหตุผล  การเล้ียงแพะเป็นหนึ่งอาชีพท่ีน่าสนใจ ใช้เวลาเล้ียงเพียง 8 - 12 เดือน ขาย
ได้กำไรไม่ต่ำกว่า 1,200 บาทต่อตัว แพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายให้ผลตอบแทนเร็ว
ลงทุนน้อย เนื่องจากแพะสามารถใช้พืช อาหารหยาบ และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหารได้ การเลี้ยงแพะสามารถใช้แรงงานภายใน
ครอบครัวได้ อีกทั้งปัจจุบันการผลิตแพะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ไปยังประเทศท่ียังขาดแคลนแพะพันธุ์ดี เช่น ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีความต้องการแพะสูง และอาจเป็นจุดกระจายเนื้อ
แพะคุณภาพดีให้ประเทศมาเลเซียซึ่งมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางอาหารฮา
ลาล 
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ของกรมปศุสัตว์ (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 มีแพะ จำนวน 338,533 ตัว เกษตรกรจำนวน 4,813 ครัวเรือน โดย
การเลี้ยงแพะส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัดมากขึ้น มี
จำนวนการเล้ียงเพิ่มจากปี 2560 ถึง 265,021 ตัว หรือ ร้อยละ 78 
     ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีข้อจำกัดในการส่งออกอันเนื่องมาจาก
ภาวการณ์แข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคบรู
เซลโลซิสเป็นข้อกำหนดที ่สำคัญในการกีดกันการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ของ
ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เล้ียงแพะต้องมีความรู้ มีเครือข่ายเกษตรกร 
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งมีการจัดการฟาร์มที่มีระบบ
การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม (GFM) โดยเน้นการเลี้ยงสัตว์
ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถวางโครงสร้างการ
พัฒนาการผลิตแพะทั้งระบบในเชิงธุรกิจ แบบครบวงจรได้อย่างยั่งยืน ซึ ่งจะ
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ยกระดับนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
(Value Chain) 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เลี ้ยงแพะ และมีเครือข่าย
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ท่ีสามารถเช่ือมโยง
สู่กันได้ 
 2. เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี ้ยงแพะมีความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3. เพื่อกำจัดโรคบรูเซลโลซิส ในแพะในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 4. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ยั่งยืน และสร้าง
ระบบการผลิตแพะเชิงธุรกิจแบบครบวงจรได้อย่างยั่งยืน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติการเลี ้ยงแพะและ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ 
ค่าเป้าหมาย  : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 300 300 300 300 300 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมระบบมาตรฐานฟาร์มและการตลาดเพื่อ
การส่งออก 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 300 300 300 300 300 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 90 90 90 90 90 

ตัวชี้วัด : แพะเนื้อและแพะนมท่ีได้รับการทดสอบโรค 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ตัวชี้วัด : ฟาร์มแพะท่ีปลอดโรคบรูเซลโลซิส 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ฟาร์ม 300 300 300 300 300 
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ตัวชี้วัด : ฟาร์มแพะท่ีได้พัฒนาให้เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ี
เหมาะสม (GFM) 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ฟาร์ม 12 12 12 12 12 

ตัวชี้วัด : จัดการแข่งขันเมนูอาหารจากแพะ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ครั้ง 1 1 1 1 1 

ตัวชี้วัด : จัดมหกรรมประกวดแพะพันธุ์ดี 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ครั้ง 1 1 1 1 1  
7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ

จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้เล้ียงแพะภาคกลางตอนล่าง 1 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ  
 

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติการเล้ียงแพะและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้
เล้ียงแพะ 

สำนักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี                                       
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,529,000 305,800 305,800 305,800 305,800 305,800 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ  
 

 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการผลิตแพะต้นน้ำ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี              

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

7,859,000 1,571,800 1,571,800 1,571,800 1,571,800 1,571,800 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง -                          

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมระบบมาตรฐานฟาร์ม และการตลาดเพื่อการส่งออก 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

2,518,000 503,600 503,600 503,600 503,600 503,600 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,382,000 276,400 276,400 276,400 276,400 276,400 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการเจาะเลือด และทดสอบโรคแพะ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

22,575,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000 4,515,000 
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8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 

งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมจัดการแข่งขันทำเมนูอาหารจากแพะ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมจัดมหกรรมการประกวดแพะพนัธุ์ด ี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

43,613,000 8,722,600 8,722,600 8,722,600 8,722,600 8,722,600 
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12. ผลผลิต (Output)  1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติการเลี ้ยงแพะ พัฒนา

เครือข่ายเกษตรกรผู ้เลี ้ยงแพะ ส่งเสริมส่งเสริมระบบมาตรฐานฟาร์ม และ
การตลาดเพื่อการส่งออก 300 ราย ในปีแรก 
 2. แพะเนื ้อและแพะนมปลอดโรคบลูเซลโลซิส ในพื ้นที ่กลุ ่มภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น 
 3. จำนวนฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลโลซิสในพื้นท่ีกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 
เพิ่มขึ้น 300 ฟาร์ม 
 4. จำนวนฟาร์มแพะท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐาน GFM 12 ฟาร์ม 
 5. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแปรรูปเนื้อแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า 90 ราย 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 เกษตรกรผู้เล้ียงแพะมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เป็นเครือข่ายท่ีสำคัญของ
กรมปศุสัตว์ โดยมีความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ที ่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการควบคุมป้องกันกำจัดโรคบรูเซลโลซิส 
พร้อมทั ้งยกขีดระดับความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่มูลค่า  และ
ยกระดับนวัตกรรมทางการเกษตร ในพื้นท่ีต้ังแต่แพะต้นน้ำจนถึงแพะปลายน้ำ สู่
อาชีพการเล้ียงแพะมีการพัฒนา สามารถยึดเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงได้ พร้อม
ส่งออกแพะไปจำหน่ายต่างจังหวัดได้ และส่งออกแพะไปจำหน่ายต่างประเทศได้ 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

4. หลักการและเหตุผล  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที ่มุ ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี โดยภายใต้ประเด็น
พัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรแปรรูปเป็นแนวทางหนึ่งที ่สามารถนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาปรับใช้ รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิปัญญาใน
การแปรรูปเพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ภัณฑ์และสินค้า
เกษตร สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่ีมีความหลากหลายได้  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรี จังหวัด 
กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยดังกล่าว มี
กระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการผลิตแตกต่างกัน ท้ังวิธีการปลูก การเล้ียง  
พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่ใช้ การจัดการฟาร์ม จนถึงการจำหน่ายผลผลิต การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนให้เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นการบริหารจัดการการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์  
 3. เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
 4. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน 
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6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปฯ 
ค่าเป้าหมาย  : 150 ราย 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 30 30 30 30 30 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการแปรรูปฯ 
ค่าเป้าหมาย : 60 ราย 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย - 15 15 15 15 

ตัวชี้วดั : จำนวนกลุ่มเครือข่ายท่ีได้รับการจัดต้ัง 
ค่าเป้าหมาย : 30 กลุ่ม 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 15 15 - - - 

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งท่ีจัดประชุมกลุ่มเครือข่าย 
ค่าเป้าหมาย : 5 ครั้ง 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ครั้ง 1 1 1 1 1 

ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับการผลิต 
ค่าเป้าหมาย : 30 กลุ่ม 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

กลุ่ม - 6 6 9 9 

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศสัุตว์  
ท่ีดำเนินการ 
ค่าเป้าหมาย : 6 กิจกรรม 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

กิจกรรม - - 2 2 2 

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ดำเนินการ              
ค่าเป้าหมาย : 6 กิจกรรม 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

กิจกรรม - - 2 2 2  
  

166



หัวข้อ รายละเอียด 
 ตัวชี้วัด : รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการจำหน่าย             

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 เมื่อส้ินสุดโครงการ 
หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
ร้อยละ - 2 3 4 5  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ  
 

 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
-                          

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,644,000 328,800 328,800 328,800 328,800 328,800 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,161,000 2,080,500 2,080,500 - - - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมประชุมกลุ่มเครือข่ายด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

755,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 
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8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,288,400 - - 2,513,200 387,600 387,600 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

14,220,000 - - 7,740,000 3,240,000 3,240,000 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,302,900 - - 734,100 284,400 284,400 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

408,600 - 102,150 102,150 102,150 102,150 
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8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 

งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,372,000 516,000 595,200 753,600 753,600 753,600 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

 29,151,900 3,076,300 3,257,650 12,322,850 5,247,550 5,247,550 

12. ผลผลิต (Output)  1. วิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 50 ราย 
 2. กลุ่มเครือข่ายด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 30 กลุ่ม 
 3. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา 30 ชนิด 
 4. รถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนท่ีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการบริโภคและการจำหน่าย จำนวน 3 คัน 
 5. สมาชิกกลุ่มเครือข่ายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 60 ราย 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. เกษตรกร/ประชาชนท่ัวไป มีทางเลือกอาชีพเพิ่มเติมในการสร้างรายได้ 
 2. เป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ หรือ
ล้นตลาด 
 3. เกิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 
ปลายน้ำ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต 
 4. มีโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ท่ี
สามารถเพิ่มรายได้ และเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชน 
 5. กลุ่มเครือข่ายด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 6. เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้ 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามท่ีมี

มูลค่าการส่งออก 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

4. หลักการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำสวยงามท่ีมี
ศักยภาพในการส่งออก ไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ มากกว่า 500 ฟาร์ม 
สัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทอง ปลากัด และปลาหางนกยูง ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มี
มูลค่าสูงที ่สุดใน 3 อันดับแรกของการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม  โดยฟาร์ม
เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งข้อกำหนด
พื ้นฐานของประเทศคู ่ค้าสัตว์น้ำสวยงามดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน จี เอ พี  การออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำ (Health Certificate : 
HC ) การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อการส่งออก สอฺ.3, สอ.4 รวมไป
ถึงการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำสวยงามท่ีเป็นกรณีพิเศษ ก่อนการส่งออก 
 การยกระดับศักยภาพการผลิตสินค้าของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
แต่ละประเภทเพื่อต่อยอดธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำสวยงามในกลุ่มจังหวัด จะ
เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามท่ีมี
มูลค่าการส่งออก รวมไปถึงการสร้าง Brand loyalty ของสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม 
ของกลุ่มจังหวัด เป็นการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดยอาศัยความได้เปรียบด้านการเป็นผู้นำการผลิตสัตว์น้ำสวยงาม
เพื่อการส่งออก ซึ่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมประมงไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาฟาร์มให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 จึงได้เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพฟาร์มและสถานประกอบการสัตว์น้ำสวยงามให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของประเทศคู่ค้า 
  2. เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามในกลุ่มจังหวัด
ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเกิดความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าและต่อยอดเครือข่าย
ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามในกลุ่มจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
  3. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม
ให้กับเกษตรกรในรูปแบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตของผู้ผลิต
สัตว์น้ำสวยงามท้ังระบบห่วงโซ่อุปทาน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาเป็น  Smart farmer และ Young 
smart farmer  ด้านสัตว์น้ำสวยงาม 
ค่าเป้าหมาย  :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 30 30 30 30 30 

ตัวชี้วัด : ผู้ผลิตสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มมูลค่าและส่งออกไปขาย
ต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 10 10 10 10 10  
7. พื้นที่เปา้หมาย   ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำสวยงาม ของกลุ่มเกษตรกรตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

สวยงาม พื้นที่ฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลักษณะรวมตัวกัน
เป็นแปลงใหญ่ ชมรม วิสาหกิจชุมชน สมาคม ฯลฯ  ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามที่มีมูลค่า
การส่งออก 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ  
 

 
  
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร Smart farmer และ Young smart farmer 
สัตว์น้ำสวยงามต้นแบบ    

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ) 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 
-                          

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

744,585 744,585 - - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก   

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ) 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

915,555 915,555 - - - - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสร้างแบรนด์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการสัตว์น้ำสวยงาม 

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ) 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,649,860 4,649,860 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ) 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

6,310,000 6,310,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  1. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เกษตรกรปราดเปร ื ่อง Smart Farmer และ young smart farmer เพิ ่มขึ้น  
จำนวน 30 ราย 
 2. จำนวนฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน 
(GAP/สอ./อื่นๆ) เพิ่มขึ้น จำนวน 30 ฟาร์ม 
 3. มีการจัดแสดงสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนอกเขตพื้นท่ี  จำนวน 3 ครั้ง /5 วัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำสวยงามตามเกณฑ์แปลงใหญ่ 
3 แห่ง 
 2. จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP / สอ. 
จำนวน 30 ฟาร์ม 
 3. ผู ้ผลิตสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ ่มมูลค่าและส่งออกไปขาย
ต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น 10 % 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาชุมชนเล้ียงไก่พืน้เมืองสู่นวัตวิถีท่ียั่งยืน 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป การ
บริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

4. หลักการและเหตุผล  จากสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกท่ีผ่านมารวมถึงประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด Covid 19 ติดเช้ือไวรัส Covid 19 มีการแพร่กระจาย
ไปท่ัวโลกได้ขยายกว้างส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดปัญหาคน
ตกงานว่างงานกว่า ๘ ล้านคนทั่วประเทศทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต การ
ว่างงานตกงานไม่มีงานทำ ทำให้คนไทยเดินทางกลับบ้านเกิด และคนในโรงงาน
เมืองหลวง เดินทางกลับเพื่อหาอาชีพให้สามารถประทังชีวิตเล้ียงดูครอบครัว การ
ดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอนการค้า
ระหว่างประเทศ ชะลอตัวหยุดชะงัก แม้กระทั่งสินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว 
อ้อย พืชผัก ผลไม้ ประมง สัตว์น้ำ ต่าง ๆ ประสบปัญหาด้านการส่งออก ทำให้ผล
ผลิตตกต่ำเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ จึงรวมตัวการจัดต้ังกลุ่ม
เพื่อการเล้ียงปศุสัตว์ การเล้ียงไก่พื้นเมืองอาชีพท่ีอยู่ใกล้ตัวมีมาต้ังแต่สมัยโบราณ
เป็น 100 ปี นำมาพัฒนาเพิ่มคุณค่า เพิ่มศักยภาพเป็นวิถีชาวบ้านให้ยั ้งยืน 
เนื่องจากชาวบ้านมีความคุ้นเคย บริหารจัดการที่สืบทอดกันมาตลาดมีความ
ต้องการสูงและสามารถส่งออกต่างประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองซึ่งเป็นอาชีพของชาวเกษตรกรราก
หญ้าแท้จริง เหลือเพียงไม่กี่ชนิดสัตว์ท่ีไม่ได้เป็นของนักธุรกิจนายทุน เกษตรกร
สามารถตั้งราคาขายสินค้าเองได้ เพื่อสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจึงมี
ความจำเป็นต้องมีและป้องกันโรคยังไม่ได้เงินทุนหมุนเวียนในการจัดการหา
ปัจจัยการผลิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี และรวมกลุ่มรวบรวมเพื่อเพิ่มมูลค่า
การจำหน่ายไก่พื้นเมืองของโครงการภายในประเทศ ต่างประเทศ 
    ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มผู้
เล้ียงไก่พื้นเมืองวิถีชุมชนระดับรากหญ้า ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงใน
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองนววิถี ตามนโยบายของรัฐบาล  
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

  1. เพิ่มศักยภาพอาชีพท่ีเป็นนววิถีชุมชนเกษตรกรไทย ท่ีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติ Covid-19 
 2. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มเกษตรกร 3 จังหวัด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาฟาร์ม ให้เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการ
เล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
ค่าเป้าหมาย  : ร้อยละ 100 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ราย 150 150 150 150 150  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  และ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. กิจกรรมหลัก การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเกษตรผู้เล้ียงไก่พื้นเมอืงสู่ชมรมและตลาดออนไลน์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ  
 

 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมจัดต้ังศูนย์กลางกลุ่มผู้เล้ียงไก่พื้นเมือง 3 จังหวัด 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  
-                          

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,139,000 227,800 227,800 227,800 227,800 227,800 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มและส่งเสริมระบบปลอดภัยทางชีวภาพ GFM 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

22,314,000 4,462,800 4,462,800 4,462,800 4,462,800 4,462,800 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมจัดนิทรรศการเล้ียงไก่และประกวดพันธุ์ไก่พื้นเมือง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

12,288,000 2,457,600 2,457,600 2,457,600 2,457,600 2,457,600 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
  

 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสร้างตลาดนำการผลิตประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี              
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

36,491,000 7,298,200 7,298,200 7,298,200 7,298,200 7,298,200 

12. ผลผลิต (Output)  1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาฟาร์ม ให้เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียง
สัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 150 ราย 
 2. จัดนิทรรศการเลี้ยงไก่และประกวดพันธุ์ไก่พื ้นเมือง เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์จากไก่ 3 ครั้ง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ใน 3 จังหวัด จำนวน 300 ราย มีการผลิต
เพิ่มสูงขึ้น และรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายและผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ โดยพัฒนา
และเครือข่ายการตลาดเพื่อการค้าและการแข่งขันได้ 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยง

แหล่งท่องเท่ียว 
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเท่ียว

เชิงคุณภาพ 

4. หลักการและเหตุผล  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีแม่น้ำไหลผ่าน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแคว
น้อย แม่น้ำแควใหญ่ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวน
มาก จังหวัดกาญจนบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาเรื่องที่จอดแพและพัฒนาบริเวณสอง
ฝ่ังถนนสองแคว ตำบลบ้านเหนือ ตลอดจนการบริหารจัดการเกาะรัตนกาญจน์ 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ และได้มีการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นแหล่งเท่ียวแห่งใหม่   
    มีความเร่งด่วนของโครงการนี้อยู่ในระดับสูง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ตำบลบ้าน
เหนือ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนยิ่งขึ้น และความต้องการที่มาจากภาคประชาชนที่ต้องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งต้องการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นระเบียบและถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการดังกล่าว 
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวแบบยุคใหม่และมีอัตลักษณ์เมอืง  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว และร่วมกันผลักดัน
จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับโลก 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างยั่งยนื  
 2.เพื่อสร้างโอกาสรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น    
 3.เพื่อส่งเสร ิมการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให ้กับ
นกัท่องเท่ียว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : สถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และรายได้เฉล่ียของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย  : มีรายได้จากการท่องเท่ียวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

1 45,000,000 - - - -  
7. พื้นที่เปา้หมาย  บริเวณแม่น้ำแควใหญ่ ช่วงถนนสองแคว ถึงเกาะรัตนกาญจน์ อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ช่วงถนนสองแควถึง   
เกาะรัตนกาญจน์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
งบประมาณ  
 

 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมก่อสร้างสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ช่วงถนนสอง
แควถึงเกาะรัตนกาญจน์ 
- ก่อสร้างสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ช่วงถนนสอง
แควถึงเกาะรัตนกาญจน์ ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบรุี 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

45,000,000 45,000,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบรุี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

45,000,000 45,000,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  บริเวณถนนสองแคว ถึงถนนเกาะรัตนกาญจน์  อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีได้รับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 บริเวณถนนสองแคว ถึงถนนคนเดินปากแพรก  อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวเพื่อยกระดับการเช่ือมโยง

แหล่งท่องเท่ียว 
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื ่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับ
การรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งท่ี
สำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่
ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้การกำหนด
เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญ
กับการสร้างรายได้จากการท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่อง วางรากฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งที่สำคัญท่ีสุดคือการสร้าง
ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้
เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงกระจายการ
ท่องเท่ียวทั้งในมิติ ของพื้นท่ี และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยว
คือการเป็นเครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ำของสังคมไทย 
    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบ ุร ีและจ ังหว ัดส ุพรรณบ ุร ี  จ ัดอย ู ่ ในเขตพ ื ้นท ี ่ภาคตะว ันตกของ
กรุงเทพมหานคร มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่น ่าสนใจที ่สามารถสร้างรายได้จาก
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาก เนื่องจากมีความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวทั ้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ป่าเขา น้ำตก แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี เมือง
โบราณบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามน้ำแคว 
จังหวัดกาญจนบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดสุพรรณบุรี และแหล่งท่องเที่ยวที่
สร้างสรรค์ขึ้นหรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น ตลาด
น้ำ ตลาดร้อยปี ตลาดโบราณ โฮมสเตย์ ตลาดสามชุก-สุพรรณบุรีและตลาดเจ็ด
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หัวข้อ รายละเอียด 
เสมียน-ราชบุร ี ดอนหวายพิพ ิธภัณฑ์สัตว ์น ้ำ ศิลปะการแสดงพื ้นบ ้าน 
(สุพรรณบุรี) ผู ้ที ่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงสามารถ
สัมผัสได้ทั ้งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเพื่อการผจญภัยและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่เดียวกัน โดยเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
1 ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารย
ธรรมทวารวดี 
    เขาชานหมากเป็นภูเขาขนาดย่อมตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านจระเข้สาม
พัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากถนนมาลัยแมนตรงสามแยกจระเข้
สามพัน ไปตามถนนสายอู่ทอง – กาญจนบุรีประมาณหนึ่งกิโลเมตร ลักษณะเป็น
หน้าผาสูงชันด้านทิศตะวันออกซึ่งเว้าแหว่งเป็นร่องลึกจากยอดลงมาจรดเชิงเขา
ด้านล่าง บริเวณที่ลาดลุ่มเชิงเขาด้านทิศใต้ติดถนนใหญ่ที่จะผ่านไปทางเมือง
กาญจนบุรีนั ้นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีความลึกมากกว่า 30 เมตร น้ำใส
สะอาดบริสุทธิ ์เต็มปริ่มตลอดทั้งปี อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งใน
อำเภออู่ทอง และจังหวัดกาญจนบุรี มีบริเวณท่ีเหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
และสามารถปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี – จังหวัดกาญจนบุรีได้ ดังนั้น 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวเพื่อยกระดับการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขา
ชานหมากเพื ่อเชื ่อมโยงเส้นทางการท่องเที ่ยว  ก่อให้เกิดสถานที ่ที ่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้แวะพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นการสร้างรายได้ในพื้นที่ เกิดความต่อเนื่อง 
เช่ือมโยงกันในการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัด 
     แหล่งท่องเที ่ยวเขาชานหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื ่อมโยงที ่มีเส้นทาง
ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขาชานหมากเพื่อเชื ่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว จะ
เป็นการเตรียมความพร้อมแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (Southern 
Economic Corridor) ที่มีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เชื ่อมโยงกับโครงการ
ท่าเรือน้ำลึกทวายและตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลาง
ของประเทศอาเซียน อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความ
ร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็น
เพื่อนบ้านท่ีดีต่อกัน   
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขาชานหมากเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี – จังหวัดกาญจนบุรี 
    2. เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่าย
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นการสร้างรายได้ในพื้นที่ เกิดความ
ต่อเนื่อง เช่ือมโยงกันในการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัด 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 

ตัวชี้วัด : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และความสวยงาม สามารถรองรับนักท่องเท่ียวที่เดินทาง
เช่ือมโยงระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี – กาญจนบุรี 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

แห่ง 1 - - - -  
7. พื้นที่เปา้หมาย  ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเขาชานหมากเพื่อเช่ือมโยงเส้นทาง

การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1         

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ  
 

 
  
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเที ่ยวเขาชานหมากเพื่อ
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว 

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง) ร่วมกับ สำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 7 (อพท.7) 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

21,574,400 21,574,400 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อู่ทอง) ร่วมกับ สำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 7 (อพท.7) 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

21,574,400 21,574,400 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  เขาชานหมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน มีส่ิง
อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และความสวยงาม สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี – กาญจนบุรี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เชิงคุณภาพ  
    1. เขาชานหมากได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว เพื่อ
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี – จังหวัดกาญจนบุรี 
    2. เขาชานหมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามรถในการจำหน่าย
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นการสร้างรายได้ในพื้นที่ เกิดความ
ต่อเนื่อง เช่ือมโยงกันในการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัด 

เชิงปริมาณ 
 พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน มีส่ิงอำนวยความสะดวก 
ความปลอดภัย และความสวยงาม สามารถรองรับนักท่องเที ่ยวที ่เดินทาง
เช่ือมโยงระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี – กาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. สนับสนุนกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว การประชาสัมพนัธ์
ช่วยให้นักท่องเท่ียวได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีในท่ัว
ทุกภูมิภาค การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวเป็น
สิ่งจำเป็นที่จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ ้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ท้ัง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น ฯลฯ  ปัจจุบันได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า – 19 ทำให้ปัจจุบันไม่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ย ว ชุมชน
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ได้รับ
ผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า – 19 จะสามารถควบคุมทำให้ปริมาณการแพร่
ระบาดลดลง เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
จึงมีแนวคิดท่ีจะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว ชุมชนท่องเท่ียว และ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรม “แรลลี่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ร่วมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเท่ียว 
 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มทวารวดีให้สามารถแข่งขัน
ได้ 
 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 4. เพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และจำนวน
นักท่องเท่ียว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : รายได้จากการเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมาย : 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 3 5 7 10 12  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
8. กิจกรรมหลัก    กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยว “แรลลี ่เชื ่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น”       

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ  
 

 
  
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม แรลล่ีเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

12. ผลผลิต (Output)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. จำนวนนักท่องเท่ียว และรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
 2. ชุมชน ท้องถิ่น แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวด ี

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. สนับสนุนกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. แจ้งมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
ครั ้งที ่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
รวมทั ้ งหล ักเกณฑ์การเปล ี ่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
เน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล เน้นการสร้างเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย ควบคู ่ก ับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงรุกท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยเน้น
เอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่มีอยู ่ ใน
ปัจจุบันการท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนเป็นที่สนใจของนักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดในกลุ่มภาค
กลางก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์มีการสร้างการเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่น ักท่องเที ่ยว และมี
ประสิทธิภาพที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เล็งเห็น
ความสำคัญของโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

   1. เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น 
 2. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ ๆ 
 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 5. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้รู้จักแพร่หลาย 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย : รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 5 - - - -  

7. พื้นที่เปา้หมาย  พื้นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมปั่นจักรยานแรลล่ีเพื่อการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดทวารวดี 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ  
 

 
  
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปั่นจักรยานแรลล่ีเพื่อการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดทวารวดี 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,000,000 10,000,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,000,000 10,000,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  เกิดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น จำนวนไม่
น้อยกว่า 6 ครั้ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวยังกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว และ
ส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจ 
 2. เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 
 3. กลุ ่มทวารวดีมีก ิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ี
หลากหลาย 

  

187



แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียวโดยจัดสร้าง Board Walk ทางเดินศึกษาธรรมชาติยกระดับ บริเวณ
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่ 1-4 เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีอายุการใช้งาน 5 ปี ปัจจุบัน
โครงสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติยกระดับมีสภาพผุพัง ชำรุด เสียหาย หลายจุด 
โครงสร้างเหล็กเป็นสนิม ส่วนไม้พื ้นสำเร็จมีการแตกหักจำนวนมาก ซึ่งไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาชมน้ำตก อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์จึงมีความจำเป็น
ต้องการก่อสร้างปรับปรุง Board Walk บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ ้น ซึ ่งเป็น
ทางเดินศึกษาธรรมชาติยกระดับ เพื ่อเตรียมความพร้อมด้านการรองรับ
นักท่องเท่ียว และอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ ้นใน
อนาคต 
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด :  1. สามารถรองรับนักท่องเท่ียวที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
  2. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
  3. สร้างความประทับในในการเท่ียวชมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

แห่ง 1 - - - -  
7. พื้นที่เปา้หมาย  บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ระยะทาง 750.50 เมตร อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรี

นครินทร์ 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างปรับปรุง Borad walk บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อน
ศรีนครินทร์  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  

 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุง Board Walk บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยาน
แห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
ปรับปรุง board walk ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 750.50 เมตร บริเวณ
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  
- ก่อสร้างปรับปรุง Board walk กว้าง 1.5 ม. ความยาวรวม 636 ม. 
- ก่อสร้างบันได กว้าง 1.5 ม. ความยาวรวม 114.50 ม.  
- รื้อถอนโครงสร้างทางเดินเดิม 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

5,012,000 5,012,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

5,012,000 5,012,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  1. อุทยานแห่งชาติเขื ่อนศรีนครินทร์ ได้รับการซ่อมแซมทางเดินศึกษา
ธรรมชาติที่แข็งแรง ปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
หน่วยงาน 
 2. จำนวนนักท่องเท่ียว และเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 3. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น และพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง   

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. นักท่องเที ่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเที ่ยวชม
ธรรมชาติ 
 2. น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีมาตรฐานในด้านการให้บริการ 
สามารถให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้หลากหลายกลุ่ม 
 3. น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน 
 4. มีส่ิงอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวที่พอเพียง และได้มาตรฐาน 
 5. นักท่องเที ่ยวมีจำนวนที ่เพิ ่มขึ ้น ราษฎรในท้องถิ ่นมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวมากขึ้น 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  ตามท่ีอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดกาญจนบุรีในการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว
โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกสไลเดอร์ ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการของนักท่องเที่ยว ในปี 
พ.ศ. 2564 อุทยานฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ในการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสไลเดอร์ เพิ่มเติม 
ระยะทาง 700 เมตร งบประมาณ 2,200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งเส้นทางทำให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก ปลอดภัย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ลดการกระจุกตัว
ของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีอุทยานฯ มีนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้บริการ ประมาณ 30,000-40,000 คน/ปี อุทยานแห่งชาติจำเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการบริการอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสะดวก ความปลอดภัย สร้าง
ความประทับใจ บอกต่อและกลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งบริเวณโซนบริการน้ำตกสไล
เดอร์ ยังไม่มีบ้านพักสำหรับนักท่องเท่ียวในการให้บริการ และบริเวณโซนบริการ
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่มีบ้านพักไม่เพียงพอ ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2560 
อุทยานฯ ได้มีการขออนุมัติรื้อถอนบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 1 หลัง 
เนื่องจากพายุลมแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านพักได้รับความเสียหายไม่คุ้มค่า
กับการซ่อมแซม   

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สถานท่ีราชการและแหล่งท่องเท่ียว 
 2. เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเงินรายได้จากการให้บริการ
ท่องเท่ียว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้แก่ราษฎรของชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
และจังหวัดใกล้เคียง 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด :  1. อำนวยความสะดวก ความปลอดภ ัยด ้านการบร ิการให้แก่
นักท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอ 

 2. เพิ่มขีดความสามารถการรองรับนักท่องเที่ยว  ลดการกระจุกตัว 
สร้างรายได้แก่ชุมชนรอบแนวเขตและจังหวัดใกล้เคียง 
  3. มีบ้านพักสำหรับนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจำนวน 2 หลัง 
ค่าเป้าหมาย : 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

แห่ง 2 - - - -  

7. พื้นที่เปา้หมาย   1. โซนบริการน้ำตกสไลเดอร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 4 
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. โซนบริการที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขา
โจด อำเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ก่อสร้างบ้านพักสำหรับนักท่องเท่ียว จำนวน 2 หลัง บริเวณโซนบริการ
น้ำตกสไลเดอร์ และโซนบริการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,598,000 1,598,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,598,000 1,598,000 - - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output)  1. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ มีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

สามารถให้บริการด้านการท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอ  
 2. จำนวนนักท่องเท่ียว และเงินรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 3. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น และพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง   

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. สามารถอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และมีความพร้อมในการ
บริการนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานท่ีราชการ
และแหล่งท่องเท่ียว 
 2. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเงินรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้แก่ราษฎรของชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ี และ
จังหวัดใกล้เคียง 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเท่ียวกลุ่มทวารวดี 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู ้ประกอบการด้านการ

ท่องเท่ียว และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 

4. หลักการและเหตุผล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดนโยบายในการ
ขับเคล่ือนด้านการท่องเท่ียว เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ 
 1. ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว (Safe)  
 2. ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว (Clean) 
 3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเท่ียว (Fair) รณรงค์และส่งเสริม
ผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว                                       
 4. ส ่ ง เสร ิมการท ่อง เท ี ่ ยวอย ่างย ั ่ งย ืนและร ักษ ์ส ิ ่ งแวดล ้อม 
(Sustainablity) ส ่ ง เสร ิมการท ่องเท ี ่ยวโดยช ุมชน (Community-Based 
Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน  
  โดยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า "แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าภาคการท่องเที่ยว
น่าจะต้องเป็นเป้าหมายหลักด้านรายได้ที่จะต้องชักนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า
มาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเพิ่มข้ึน   
 สภาพปัญหา/ความต้องการ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้
มหาศาลแก่ประเทศไทย โดยข้อมูลจากกรมการท่องเที ่ยวพบว่าจำนวน
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีโดยประเทศ
ไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีและ วิถีชีวิตชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเที ่ยวที ่ถูกสร้างขึ ้น ฯลฯ  ปัจจัยสำคัญที ่จะทำให้การ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดำเนินไปได้อย่างมีศักยภาพก็
ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวมาช่วยในการบริหาร
จัดการช่วยในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว การบริการ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน
บุคลากรทางด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ขาดความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การตลาด ด้านภาษา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ด้านสุขอนามัย ฯลฯ และ
ขาดการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด
เข้าด้วยกัน ประกอบกับต้ังแต่ ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ระบาดทุกประเทศท่ัวโลกทำให้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ซบเซาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว ไม่มีรายได้เข้าพื้นที่ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความเดือนร้อน บางคนตกงานไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว   
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลการด้านการท่องเที่ยวของกลุ ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในด้านการ
ท่องเท่ียวในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และมีองค์ความรู้ด้านอื่น 

ๆ ที่เหมาะสม จึงควรจะพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ดังนี้  
           1. ฝึกอบรมมัคคุเทศก์/นักส่ือความหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้
ชุมชนอย่างยั่งยืน    
  2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการการจัดทำท่ีพักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 
Home Stay เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน   
  3. จัดอบรมพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing 
Thailand Safety and  Health Administration (SHA) สำหรับ 10 ประเภท
กิจการ และแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ   
  4. จ ัดฝ ึกอบรมอาสาสม ัครช ่วยเหล ือน ักท ่องเท ี ่ยว เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น "หลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัยเบื้องต้น"   
  5. จ ัดฝ ึกอบรมอาสาสม ัครช ่วยเหล ือน ักท ่องเท ี ่ยวเพ ื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น "หลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัยทางน้ำ"   
 ความเร่งด่วน : เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ทั้งระบบตามมาตรฐานสากล การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแนวทางในการพัฒนาให้มีศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องการ
ท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต 
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 
1 จึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเร่งดำเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และเป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน   
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 2. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand 
Safety and Health Administration (SHA) สำหรับ 10 ประเภทกิจการ และ
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ   
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น และช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวและผู้ประสบภัย  
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

คน 540 540 540 540 540  

7. พื้นที่เปา้หมาย   1. พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
 2. พื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเท่ียวกลุ่มทวารวดี 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 
งบประมาณ  

 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม จัดอบรมการบริหารจัดการการจัดทำท่ีพักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน Home 
Stay  เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,975,000 795,000 795,000 795,000 795,000 795,000 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม จัดอบรมพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing 
Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในแหล่งท่องเท่ียว    

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,975,000 795,000 795,000 795,000 795,000 795,000 

8.3 กิจกรรมหลักที ่3 
 

กิจกรรม จัดอบรมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชนเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวโลก   
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งบประมาณ  

 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,975,000 795,000 795,000 795,000 795,000 795,000 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น "หลักสูตรช่วยเหลือ ผู้ประสพภัยทางน้ำ" 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,975,000 795,000 795,000 795,000 795,000 795,000 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ  

 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม จัดฝึกอบรมยกระดับอาหารพื้นบ้านเป็นภัตตาคารพื้นถิ่น 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,250,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

20,150,000 4,030,000 4,030,000 4,030,000 4,030,000 4,030,000 

12. ผลผลิต (Output) บุคลากรด้านการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ  
 2. บุคลการที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีของตนเองได้ 
 3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐาน
การท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน  
 4. ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน   
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน 

  

197



แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเท่ียวกลุ่มทวารวดี 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู ้ประกอบการด้านการ

ท่องเท่ียว และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 

4. หลักการและเหตุผล  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับ
การรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งท่ี
สำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่
ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ท้ังนี้ การกำหนด
เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญ
กับการสร้างรายได้จากการท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่อง วางรากฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้าง
ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้
เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงกระจายการ
ท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคญักับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยว
คือการเป็นเครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ำของสังคมไทย 
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบ ุร ีและจ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี  จ ัดอย ู ่ ในเขตพ ื ้นท ี ่ภาคตะว ันตกของ
กรุงเทพมหานคร มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่น ่าสนใจที ่สามารถสร้างรายได้จาก
นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาก เนื่องจากมีความหลากหลายของ
แหล่งท่องเท่ียวท้ังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การท่องเท่ียวโดยชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ชุมชนท่องเท่ียวเชิงผู้ท่ีมาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึง
สามารถสัมผัสได้ท้ังการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพเพื่อการผจญภัยและ การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เดียวกัน โดยเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิง
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หัวข้อ รายละเอียด 
สร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 
    ขณะเดียวกันภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น
จากการประกาศให้ท่องเที ่ยวว ิถ ีไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนไป
ในทิศทางท่ียั่งยืนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวัง ท่ี
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ และมีความสำคัญโดยตรงต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ประเทศดีขึ ้น การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแม้ว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการลงทุนและสร้างรายได้เข้า
ประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ของสถานท่ีนั้น ๆ หากไม่มี
การจัดการท่ีดีพอดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา
จึงได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั่งยืน เกิดเป็นการ
ท่องเท่ียวทางเลือกท่ีหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ ‘การท่องเท่ียวโดยชุมชน’ 
 เครื ่องมือสู ่ความสำเร็จของการท่องเที ่ยวโดยชุมชนการท่องเที ่ยวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนรักษาอัตลักษณ์วิถี
ว ัฒนธรรมธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ ่น โดยดำเน ินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่จะนำไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการ
พัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นปัจจัย
หลักในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จของการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผู้ส่ือความหมาย
ท้องถิ่นเป็นคนในชุมชนท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวทำหน้าท่ีเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆในชุมชนให้นักท่องเที่ยวฟังและช่วยเปิด
มุมมองการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้มาเยือนคือนักท่องเท่ียวและคนท้องถิ่น การพัฒนา
นักส่ือความหมายท้องถิ่นให้มีคุณภาพจะช่วยให้นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆในชุมชน
ที่กระตุ้นความสนใจช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ 
 ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน จึงต้องมีความจำเป็นในการพัฒนาการสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อช่วยให้ผู้ส่ือความหมาย
ท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวข้อเท็จจริงไปสู่นักท่องเท่ียว โดย
ใช้เทคนิคและวิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจ ดังนั้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการ
ดำเนินโครงการนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนานักส่ือความหมายท้องถิ่นให้มีศักยภาพท่ี
มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งและภูมิใจในคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม อีกท้ัง
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หัวข้อ รายละเอียด 
ได้รับความเพลินและประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการมาเยือนพื้นที่ท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการในการสื่อความหมายสำหรับการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
     2. เพื่อจัดทำคู่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
     3. เพื่อพัฒนานักส่ือความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด :  1. เกิดนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดละอยา่งน้อย 50 คน  
  2. เกิดคู่มือนักส่ือความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดละอย่างน้อย 2,000 เล่ม 
  3. เกิดคู่มือนักส่ือความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดละอย่าง
น้อย 1 ไฟล์ 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

คน จังหวัดละ
อย่างน้อย 

50 

- - - - 

เล่ม จังหวัดละ
อย่างน้อย 

2,000 

- - - - 

ไฟล์ จังหวัดละ
อย่างน้อย 1 

- - - - 

 

7. พื้นที่เปา้หมาย  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมพัฒนาการสื ่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที ่ยวโดยชุมชน
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาการสื่อความหมายท้องถิ ่นเส้นทางการท่องเที ่ยวโดยชุมชน
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 1. ฝึกอบรมพัฒนานักส่ือความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
     2. การจัดทำคู่มือนักส่ือความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการจัดทำคู่มือ ดังนี้ 
      - เส้นทางส่ือความหมายการท่องเท่ียวชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

      - เส้นทางส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว/๑๐ เรื่องเล่าห้ามพลาดในพื้นท่ี 
      - สกัดเรื่องเล่าให้ว้าวได้อีก 
      - MindMap เล่าเรื่องชุมชน 
      - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
      - เรื่องนี้ต้องขยาย 
 3. การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์คู ่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 7 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

15,500,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 7 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

15,500,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

12. ผลผลิต (Output)  1. เกิดนักส่ือความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1   
     2. เกิดคู่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
 3. เกิดคู่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เชิงปริมาณ 
     1. เกิดนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื ่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดละอย่างน้อย 50 คน 
 2. เกิดคู่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดละอย่างน้อย 2,000 เล่ม 
    3. เกิดคู่มือนักสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดละอย่างน้อย 1 
ไฟล์ 
เชิงคุณภาพ 
    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีนักส่ือความหมายท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพเพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียวที่เดินมาทางเยือนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 1  
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติ เมื ่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 มีเนื ้อที่ประมาณ 772,214.27 ไร่ หรือ 
1,235.543 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขย่ง และป่า
เขาช้างเผือกในเขตท้องที ่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี 
และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชม และ
พักผ่อนเป็นจำนวนมาก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
สนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อรักษากลุ่ม
นักท่องเที่ยวเดิมไว้ให้มั่นคง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 2 หลัง บริเวณจุดชมวิวเนิน
กูดดอย-ช้างเผือก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อจัดสร้างและก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง 
จำนวน 2 หลัง ในการรองรับการใช้ประโยชน์ของนักท่องเท่ียว 
 2. เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว และ
อำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ
ให้ได้มาตรฐาน 
 4. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ชุมชนมีอาชีพ
และรายได้จากการขายสินค้าให้กับท่องเท่ียว 
 5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู เศรษฐกิจ และมีเงินไหลเวียนเข้าสู่ชุมชนรอบ
เขตอุทยานแห่งชาติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 7.  เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดกาญจนบุรีท่ีเน้นการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 ตัวชี้วัด : 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด 
 3. เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 
 4. เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต โดยให้เกิด
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
  5. เพื ่อสร้างความประทับใจและความเข้าใจอันดีแก่นักท่องเที่ยว 
เพื่อให้กลับมาท่องเท่ียวอีก 
  6. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที ่ยว และดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เข้ามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

แห่ง 1 - - - -  

7. พื้นที่เปา้หมาย  บริเวณจุดชมวิวเนินกูดดอย-ช้างเผือก หมู่ที ่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 2 หลัง 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 2 หลัง 
บริเวณจุดชมวิวเนินกูดดอย -ช้างเผือก หมู่ที ่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี   

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 2 หลัง 
บริเวณจุดชมวิวเนินกูดดอย -ช้างเผือก หมู่ที ่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี   
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นท่ีพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 
 1. ปรับปรุงพื้นท่ีก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 2 
หลัง 

 2. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 2 หลัง 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,422,000 1,422,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1,422,000 1,422,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  1. การเพิ่มจำนวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 2. การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
 3. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ มีห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง  
ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้น 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. การเพิ่มจำนวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 2. การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
 3. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานในด้านการ
ให้บริการ สามารถให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้หลากหลายกลุ่ม 
 4. มีส่ิงอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวที่พอเพียง และได้มาตรฐาน 
 5. นักท่องเที ่ยวมีจำนวนที ่เพิ ่มขึ ้น ราษฎรในท้องถิ ่นมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวมากขึ้น 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 1  
2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติ เมื ่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 มีเนื ้อที่ประมาณ 772,214.27 ไร่ หรือ 
1,235.543 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขย่ง และป่า
เขาช้างเผือกในเขตท้องที ่อำเภอทองผาภูมิ  และอำเภอสังขละบุร ี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี 
และในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมและ
พักผ่อนเป็นจำนวนมากอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
สนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อรักษากลุ่ม
นักท่องเที่ยวเดิมไว้ให้มั่นคง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง บริเวณน้ำตกจ๊อก
กระด่ิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อจัดสร้างและก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง ใน
การรองรับการใช้ประโยชน์ของนักท่องเท่ียว 
 2. เพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพสำหรับการต้อนรับนักท่องเท่ียว และ
อำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ
ให้ได้มาตรฐาน 
 4. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ชุมชนมีอาชีพ
และรายได้จากการขายสินค้าให้กับท่องเท่ียว 
 5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู เศรษฐกิจ และมีเงินไหลเวียนเข้าสู่ชุมชนรอบ
เขตอุทยานแห่งชาติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 7. เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดกาญจนบุรีท่ีเน้นการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 ตัวชี้วัด :  1. เพิ่มจำนวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 2. เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 

  3. มีห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง เพิ่มขึ้น จำนวน 1 หลัง 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

หลัง 1 - - - -  

7. พื้นที่เปา้หมาย  บริเวณน้ำตกจ๊อกกระด่ิน อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง 
บริเวณน้ำตกจ๊อกกระดิ่น อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

 
งบประมาณ  

 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง บริเวณน้ำตก
จ๊อกกระด่ิน อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นท่ีพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา  
 1. ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง 
จำนวน 1 หลัง 
 2. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักบริการพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

711,000 711,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

711,000 711,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  1. เพิ่มจำนวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 2. การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
 3. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ มีห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย-หญิง) ขนาด 10 ห้อง 
ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้น   

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในภาคบริการท่องเท่ียว 
 2. ค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้นมีเงินรายได้เข้าสู่ภาครัฐเพิ่มขึ้น 
 3. ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
การจ้างแรงงาน 
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แบบ กจ.1-1 

(Project Brief รายโครงการ) 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก  

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. สนับสนุนกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. แจ้งมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
ครั ้งที ่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
รวมท้ังหล ักเกณฑ์การเปล ี ่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
เน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล เน้นการสร้างเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย ควบคู ่ก ับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงรุกท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยเน้น
เอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่มีอยู ่ ใน
ปัจจุบันการท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนเป็นที่สนใจของนักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดในกลุ่มภาค
กลางก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์มีการสร้างการเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่น ักท่องเที ่ยว และมี
ประส ิทธ ิภาพท ี ่ สามารถรองร ับน ักท ่องเท ี ่ ยวได ้  จ ั งหว ัดกาญจนบุรี  
จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
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หัวข้อ รายละเอียด 
และกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน
ในจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพิ่มมาก 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น 
 2. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ ๆ 
 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 5. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนของ
กลุ่มจังหวัด  

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด : ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถี
ถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ภาคกลางตอนล่าง 1” จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย : รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 5 - - - -  
7. พื้นที่เปา้หมาย  พื้นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น วิถีชีวิตชุมชน 
ภาคกลางตอนล่าง 1” 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น วิถีชีวิตชุมชน 
ภาคกลางตอนล่าง 1”  

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,000,000 10,000,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,000,000 10,000,000 - - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวยังกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว และ
ส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจ 
 2. เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 
 3. กลุ่มทวารวดีมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ี
หลากหลาย 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชือ่โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา  1. สนับสนุนกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวแผนงานและโครงการสำคัญ 

4. หลักการและเหตุผล  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563  เห็นชอบกรอบ
นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท 
ตามที ่คณะกรรมการกลั ่นกรองการใช้จ่ายเง ินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอโดยได้กำหนดแนวทางแผนงาน
โครงการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้  
  1. แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการ
บริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเท่ียวและบริการ 
  1.1 ภาคเกษตรกรรม  
  1.2 ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 
  1.3 ภาคท่องเท่ียวและบริการ 
  2. แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
  2.1 พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน 
  2.2 พัฒนาการตลาดและส่ิงอำนวยความสะดวก 
  2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับ
ชุมชน 
  2.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
  2.5 เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  3. แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน 
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  4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
สร้างความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานและสนับสนุน
กระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
   4.1 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน 
   4.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
   4.3 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่ง
ท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีว ิตชุมชน แหล่งท่องเที ่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ถูกสร้างขึ้น ฯลฯ มีได้รายจากการท่องเท่ียวปีหนึ่งหลายพันลานบาท 
ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วย
เช่นกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวทำให้สถานประกอบการ
ท่องเที ่ยวต่าง ๆ ปิดตัวลง ประชาชนในพื ้นที ่ตกงาน ไม่มีรายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จะต้องได้รับผลกระทบอีกหลาย
ปี กว่าท่ีเศรษฐกิจจะกลับฟื้นคืนมาเหมือนเดิม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ตามแนวทางแผนงานโครงการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาระบบการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดังนี้ 
 1.  ม ุ ่ งส ่ ง เสร ิมการท ่อง เท ี ่ ยว เช ิ งค ุณภาพ (Responsible Tourism) 
อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการให้บริการ พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์
ด้วย ดิจิทัลโรดโชว์ทรานฟอร์เมช่ัน Digital Road Show Transformation และ
Digital Tourism Transformation และการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการ
ใหบ้ริการให้ความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 
 2. มุ ่งพัฒนาบริการของชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน การบริการด้านการ
ท่องเที่ยว การบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสินค้าชุมชน พัฒนากระบวนการผลิต
ให้ทันสมัย สนับสนุนการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ ในการพัฒนาสินค้า 
พัฒนาการบริการ และการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  เพื่อนำไปสู่การ
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สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
1 ได้อย่างยั่งยืน 
 3. พัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยส่งเสริมและพัฒนาการ
ตลาดตามแนวทาง  ความปกติใหม่ (New Normal) ท่ีมีการรักษาระยะห่างเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสร ิมการตลาดสู ่ภายนอกโดยการนำระบบดิจ ิ ทัล
แพลตฟอร์มมาใช้พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ท่ีผู้บริโภคจากท่ัวประเทศ หรือ
ทั ่วโลก สามารถเข้าถึงผู ้ประกอบการโดยตรง และเป็นการส่งเสร ิมให้
ผู้ประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ทำการเปิดตลาดซื้อขายกันได้โดยตรง ไม่
ต้องผ่านคนกลาง และเป็นการลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 จากการรวมกลุ ่ม เพ ื ่อจ ัดก ิจกรรมการตลาดโดยการให้
ผู้ประกอบการมาร่วมตัวจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐก ิจของช ุมชนและเศรษฐก ิจแบบแบ่งป ัน (Sharing 
Economy) นำระบบโลจ ิสต ิกส ์  (รวบรวม จ ัดเก ็บ  และกระจายสินค้า) 
แพลตฟอร ์มการค ้ าส ิ นค ้ าช ุ มชน  (Community Trading Platform) มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่ให้ได้
มาตรฐานสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในด้านต่าง 
ๆ เช่น พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนสำนึกรักบ้านเกิด ช่วยการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวที่จะกลับมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีอีกครั้ง 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ สร้างประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที ่ยว 
พัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวในยุค 5G ท้ังยังมีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที ่ยวให้สามารถเข้าถึงกลุ ่มนักท่องเที ่ยว ผู ้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ จากทั่วประเทศและจากทั่วทุกมุมโลกได้ หลังการใช้งาน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้ตัดสินใจมาใช้สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หลังผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างยั่งยืน 
 2. เพ ื ่อพ ัฒนาการตลาดและสิ ่งอำนวยความสะดวก  โดยส่งเสร ิมและ
พัฒนาการตลาดตามแนวทางความปกติใหม่ (New Normal) ที ่ม ีการรักษา
ระยะห่างเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการตลาดสู่ภายนอกโดยการนำระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ที ่ผู ้บริโภคจากท่ัว
ประเทศ หรือท่ัวโลก โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเท่ียวและบริการของท้องถิ่นและชุมชน 
รองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต สามารถตอบสนองความต้องการได้
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิ
สติกส์ภายในประเทศ และยังเป็นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและ
บริการของท้องถิ่นและชุมชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการชมุชน 
หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 สามารถใช้ประโยชน์
จากการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของชุมชน 
หลังผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างยั่งยืน 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 3 5 7 10 12  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรม ส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาระบบการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยใช้ระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 

 
งบประมาณ  

 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ดิจิทัลทัวริสซึ่มแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และกระตุ้นการตลาด
การท่องเที่ยว ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว/มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (โครงการต่อเนื่องจากปี 2564 
ทัวร์เสมือนจริง) 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ดิจิทัลโรดโชว์ทรานฟอร์เมช่ัน เพื่อพัฒนาการตลาดและส่ิงอำนวยความ
สะดวก ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

8.3 กิจกรรมหลักที ่3 
 

 
งบประมาณ  

 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 4 รุ่น ๆ 
ละ 40 คน 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

60,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

12. ผลผลิต (Output)  1. มีกิจกรรมดิจิทัลทัวริสซึ่มแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และกระตุ้น
การตลาดการท่องเที่ยว ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว/มาตรฐานสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 2. มีกิจกรรมดิจิทัลโรดโชว์ทรานฟอร์เมชั่น เพื่อพัฒนาการตลาดและส่ิง
อำนวยความสะดวก ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 3. มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 4 รุ่น 
ๆ ละ 40 คน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น 10 ล้าน
บาท 
 2. ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจงหวัดภาคกลางตอนล่าง 
1 สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวภายในประเทศ (Local Tourism) และเข้าถึง
กลุ ่มนักท่องเที ่ยวในกลุ ่มต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ (international 
tourist) ได้ท่ัวทุกมุมโลก ทำให้มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 3. ประชาชนมีช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดภาระของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่มีรายได้ 
 4. นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถเจรจาธุรกิจ
บนกิจกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มได้โดยตรง 
 5. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมได้เตรียมพร้อมรองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและ
การบริการในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร 5G 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกมุมโลก 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อ

การส่งออก 
2. ช่ือแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
3. แนวทางการพัฒนา  1. ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถใน

การแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 

4. หลักการและเหตุผล  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติซึ่งนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง  
ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งเป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีความหลากหลายของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และเป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อการส่งออก และเพื่อสร้าง
โอกาสการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
การเกษตร ท่ีเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ดังนี้ 
 - ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเช่ือมโยงทางการค้ามากขึ้น ทำให้มูลค่า
การค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัว โดยสินค้าวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากฝั่งเมียนมามีความเจริญมากขึ้นจึงมีต้องการวัสดุก่อสร้างมา
สร้างบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก  
 - เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีช่องทาง
การตลาดท่ีเพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้านได้ 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้การขยายช่องทาง
การตลาด 
 3. เพื่อขยายตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู ้ผลิต ผู้ประกอบการค้า 
และนักธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวชี้วัด :  1. ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ ร้อยละ 80 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 80 - - - - 

ตัวชี้วัด :  2. ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการขายสินค้า 
ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

บาท 6,000,000 - - - - 

ตัวชี้วัด :  3. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอย่างน้อย ร้อยละ 80 
ค่าเป้าหมาย :  

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 80 - - - -  

7. พื้นที่เปา้หมาย  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

8. กิจกรรมหลัก กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพื่อการส่งออก 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพื่อการส่งออก 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี    
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

885,000 885,000 - - - - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

งบประมาณ  
 
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 กิจกรรม สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพื่อการส่งออก 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี    
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,500,000 3,500,000 - - - - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี    

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566 

11. งบประมาณ 

 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

4,385,000 4,385,000 - - - - 

12. ผลผลิต (Output)  1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านการตลาดส่งออก 
 2. ผู้ประกอบการมีเทคโนโลยีดิจิตอลให้การขยายช่องทางการตลาด 
 3. ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
 4. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 5. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้จากการส่งออก
สินค้าได้ 
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แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเท่ียวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ 
วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี 

2. ช่ือแผนงาน เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ 

3. แนวทางการพัฒนา  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด  
 2. สนับสนุนกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวแผนงานและโครงการสำคัญ  

4. หลักการและเหตุผล       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับ
การรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งท่ี
สำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเท่ียว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ แต่ยังคง
รักษาจุดเด่นของประเทศ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับส่ิงแวดล้อมไว้ได้ ท้ังนี้ การกำหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้ความสำคัญกับการ
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเท่ียวท่ีเน้น
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นใน
เรื ่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความ
ปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงกระจายการท่องเที่ยวท้ัง
ในมิติของพื้นท่ี และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ ่งสู ่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวคือการเป็น
เครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ำของสังคมไทย 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบุรีและจั งหว ั ดสุพรรณบุร ี  จ ัดอยู ่ ใน เขตพื ้นที ่ภาคตะวันตกของ
กรุง เทพมหานคร มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่น ่าสนใจที ่สามารถสร้างรายได้จาก
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาก เนื่องจากมีความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ป่าเขา น้ำตก แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี เมือง
โบราณบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามน้ำแคว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดกาญจนบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดสุพรรณบุรี และแหล่งท่องเที่ยวที่
สร้างสรรค์ขึ้นหรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เช่น ตลาด
น้ำ ตลาดร้อยปี ตลาดโบราณ โฮมสเตย์ ตลาดสามชุก-สุพรรณบุรีและตลาดเจ็ด
เสมียน-ราชบุรี ดอนหวายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (สุพรรณบุรี) 
ผู้ที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงสามารถสัมผัสได้ทั้งการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเพื่อการผจญภัยและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี
เดียวกันโดยเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 คือการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้าน
นิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรม
ทวารวดี  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีจุดแข็งด้านการท่องเท่ียวในด้านท่ีมีความ
หลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาติพันธุ ์ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่รายได้จาก
การท่องเที่ยวอยู่อันดับที่ 9 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ในขณะที่การขยายตัวของภาค
บริการอยู่ในลำดับ 13 สะท้อนถึงคุณภาพของการให้บริการยังอยู่ในระดับไมสู่ง
ทำให้ดึงดูดเงินได้น้อย 
 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมือง
ท่องเที่ยวหลัก และนโยบายด้านการท่องเที่ยวกำหนดให้จังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองต้องห้ามพลาด โดยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ระบุให้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ให้จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์ กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน 
โดยความต้องการจากประชาชนเพื่อการมีสวนร่วมในการพัฒนาและเป็นต้นทุน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 นอกจากนี้ยังมุ ่งเน้นให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที ่ยวได้ใช้เวลาพักผ่อนท่องเที ่ยวในพื ้นที ่เพิ ่มมากขึ ้นรวมทั ้ง ให้
ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ ในด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนเพราะกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมกำลังได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียว ตลอดจนการท่องเท่ียวแบบครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่บนฐานของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม จะเป็นการส่งเสริมและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น เพื่อรักษาความ
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หัวข้อ รายละเอียด 
อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไว้อย่างดียิ ่งอีก
ด้วย 
 จากสภาพปัญหาอุปสรรคและความต้องการต่าง ๆ ข้างต้น องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 
ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม
ทวารวดี ซึ ่งเป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการในการส่งเสริมและก่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีใน 3 จังหวัด 
อันประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งประกอบไปดว้ย
กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าว ให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที ่ยวท่ี
สามารถสร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ภายหลัง
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทำให้การใช้จ่ายของประชาชนลดลง และการดำรงชีวิตใน
ยุควิถีชีวิตใหม่ (new normal) ทำให้วิถีการบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

  1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นท่ีต้ังทัพรับศึกบ้านล้ินช้าง) ระยะท่ี 3 
รองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 2. เพื่อก่อสร้างเส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้เช่ือมโยงให้กับกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 
 3. เพื่อก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน
เมืองเก่าราชบุรี 
 4. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะท่ี 2  
 5. เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดี สู ่การท่องเที่ยวเชิง
อาหารอย่างสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่น 
 6. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด “นิยามแห่งทวารวดี - Defining Dvaravati : ต้นทาง
สำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย”  
 7. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มอารยธรรม
ทวารวดี (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี)   
 8. เพื่อสร้างการรับรู้ของอารยธรรมทวารวดีเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ่าน
การจัดกิจกรรม วิ่ง - ปั่น สองน่องท่องทวารวดี 
 9. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือขุนแผน ระยะ 3 รองรับการ
พัฒนาการท่องเท่ียวแพ  
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6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

 1. รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว 
 2. จำนวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึน 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ  3 4 5 6 7  

7. พื้นที่เปา้หมาย  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1   

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ  

 

ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ (พื้นท่ีต้ังทัพรับศึกบ้านล้ินช้าง) ระยะท่ี 3  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบรุี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

120,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 
 
งบประมาณ  
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ
บริการเส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง 
(Sky walk)  

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 7  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

100,422,146 50,000,000 50,422,146 - - - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
  
 
งบประมาณ  
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเมืองเก่า
ราชบุรี  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 
 - 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

55,304,800 55,304,800 - - - - 
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8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

  
 
 
งบประมาณ 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบรุี 
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

70,000,000 35,000,000 35,000,000 - - - 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

 
 

 งบประมาณ 
 

  
 
 
 

 งบประมาณ 

  

 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 
 1. กจิกรรมสร้างเชฟชุมชน จำนวน 1 หลักสูตร 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว “เส้นทางท่องเท่ียวอาหารเมืองอารยธรรม
ทวารวดี” 

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
 - 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

3,694,000 738,800 738,800 738,800 738,800 738,800 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ภายใต้แนวคิด “นิยามแห่งทวารวดี – Defining Dvaravati : ต้นทางสำคัญของ
อารยวัฒนธรรมไทย 
 - การจัดทำหนังสือ และคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด “นิยามแห่งทวารวดี-Defining Dvaravati: ต้นทาง
สำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย” และบรรจุในรูปแบบส่ือออนไลน์ 
 - การจัดกิจกรรมประกวดการออกแบบสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที ่ยว
ประจำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยนำเอาอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีมาใช้ (Design of Dvaravati) 
 - การแถลงข่าวและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าท่ี
ระลึกเพื่อการท่องเท่ียวประจำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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 งบประมาณ 
  
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 7  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

 5,200,000 5,200,000 - - - - 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 

 
 

 งบประมาณ 
 
  
 
 
 

 งบประมาณ 
  
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มอารยธรรมทวารวดี 
     1. ก ิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม   

     2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 

 งบประมาณ 
  
 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิ่ง - ปั่น สองน่องท่องทวารวดี  

สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

75,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 

 งบประมาณ 
  
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ระยะท่ี 3 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุ ี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบรุี  
- 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

150,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - - 
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9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี, สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดราชบุรี, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี, สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และ
สำนักงานพื้นท่ีพิเศษ ๗  

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2570 

11. งบประมาณ 
 

รวมปี  
66-70 

พ.ศ.  
2566 

พ.ศ.  
2567 

พ.ศ.  
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

639,620,946 263,243,600 203,160,946 117,738,800 27,738,800 27,738,800 

12. ผลผลิต (Output)  1. ท่าเทียบเรือ (พื้นท่ีต้ังรับทัพศึกบ้านล้ินช้าง) ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ระยะท่ี 3  
 2. เกิดเส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณ
อู่ทอง (sky walk)  
 3. เกิดศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองเก่า
ราชบุร ี 
 4. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในระยะท่ี 2 
 5. เกิดการสร้างเชฟชุมชนประจำถิ่น 
 6. มีเมนูอาหารสร้างสรรค์ประจำถิ่น 
 7. มนีักท่องเท่ียวและประชาชนท่ีเข้าร่วมเทศกาลอาหารสร้างสรรค์ 
 8. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีหนังสือ และคู่มือเส้นทางท่องเที ่ยว
เชื ่อมโยง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด “นิยามแห่งทวารวดี-
Defining Dvaravati: ต้นทางสำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย” และบรรจุใน
รูปแบบส่ือออนไลน์ 
 9. เกิดสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวประจำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
โดยนำเอาอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีมาใช้ (Design of Dvaravati) 
ผ่านกิจกรรมการประกวดออกแบบ 
 10. เกิดงานแถลงข่าวและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบสินค้า
ท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียวประจำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 11. เกิดการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มอารยธรรม
ทวารวดี (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี)    
 12. เกิดกิจกรรม วิ่ง-ปั่น สองน่องท่องทวารวดี 
 13. ท่าเทียบเรือขุนแผน ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในระยะท่ี 3 
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13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

 1. ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ทางน้ำ ท่ีสร้างรายได้เช่ือมโยงให้กับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 2. เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สร้างรายได้เช่ือมโยงและเพิ่มจำนวนนักท่องเท่ียวให้กับกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 3. ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองเก่า
ราชบุรี สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่สามารถรองรับ
กิจกรรมการศึกษาท่ีหลากหลาย 
 4. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 5. ชุมชนท่องเที่ยวมีทักษะและองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารที่สามารถ
นำมาต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 6. เกิดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด “นิยามแห่งทวารวดี - Defining Dvaravati : ต้นทาง
สำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย” 
 7. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม สร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สู่ช่องทางตลาด
ออนไลน์ รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางกลุ่มจังหวัด 
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวิ่ง - ปั่น สองน่องท่องทวารวดี 
 9. ท่าเทียบเรือขุนแผน ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ สร้างรายได้เช่ือมโยง
ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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สรุปรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 

ครั้งที่ 5/2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
1. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์     หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1/  ประธานกรรมการ 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
2. นายชูชีพ พงษ์ไชย       แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   รองประธานกรรมการ 
3. นายชำนาญ ชื่นตา       แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวกิรดา ลำโครัตน์      ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี   กรรมการ 
5. นายวรวสั แก้วศรีงาม       ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   กรรมการ 
6. นางสาวพจนา เสมา       เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี   กรรมการ 
7. นายสุพัฒน์ อ่อนคง       แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี     กรรมการ 
8. นายไพศาล สิทธิพงศ์       แทนพาณิชย์จังหวัดราชบุรี     กรรมการ 
9. นางสาวภัคจิรา ศรีหิรัญ      แทนพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี    กรรมการ 
10. นายชัชชมน์ เกษศรี       แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
11. นางเสริมสุข หล่อวัฒนากูล    แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  กรรมการ 
12. นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ     แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
13. นางสาวชโลทร เขียวสอาด    แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา   กรรมการ 
14. นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา     นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี   กรรมการ 
15  นางเรณู พลเสน       นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา    กรรมการ 
16. นายวชิรวิชญ์ บัวม ี       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  กรรมการ 
17. นายชุมพล เอ่ียมสุวรรณ     แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย  กรรมการ 
18. นายพิษณุ ถิ่นทุ่งทอง       แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  กรรมการ 
19. นายประสิทธิ์ เทียมเดช      ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม   ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์    ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
22. นางทิวาพร ศรีวรกุล       ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการ 
23. นายสามารถ หนูทอง       ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี  กรรมการ 
24. นางสาววภิาศศิ ช้างทอง     ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี  กรรมการ 
25. นายสุเทพ มิตรเกื้อกุล      ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  กรรมการ 
        ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน     
26. นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร   ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กรรมการ 
        ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
27. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์       รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี    กรรมการและ   

                     เลขานุการ 
28. นางปนัดดา เพ็งแป้น       หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการและ 
                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี   กรรมการและ 
                     ผู้ช่วยเลขานุการ  
30. นางสาวลักษณ์นารา เลาวัฒนารัศมี  แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี  กรรมการและ 
                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์    รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
2. นายนักปราชญ์ ไชยานนท์     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
3. นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ       เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี   
4. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล       อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
5. นายประวิทย์ ละออบุตร      ประมงจังหวัดราชบุรี   
6. นายอนันต์ สิริพฤกษา       โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
7. นายอัศนีย์ สุภานัย       ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
8. ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่       ผู้จัดการสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 7 
9. นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดวง     ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกาญจนบุรี 
10. นายวิณัย สืบทรง       ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดกาญจนบุรี 
11. นางกิติมา ตั้งตระกูล       ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุพรรณบุรี 
12. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์    หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
13. นายสมมาท ขุนบรรเทา     หัวหน้ากลุ ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุส ัตว์  สำนักงานปศุส ัตว์     

จังหวัดกาญจนบุรี 
14. นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และและสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดสุพรรณบุรี 
15. เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 
16. นางสาวสุวรรณี ลิ้มจิตสมบูรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรรม

จังหวัดกาญจนบุรี 
17. นางยลกานต์ เที่ยงแท้       นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 
18. นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์   นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
19. นางพรธิพา จันทลือชา      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
20. นางสาวชนัตพร เหี้ยมหาญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
21. นายกรีฑา เชื้อชูชาติ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
22. นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
23. นายมาโนช สุวัฒน์เมฆินทร์    สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง  
        สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 
24. นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุร ี
25. นายเติมศักดิ์  คงสำราญ     นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
26. นางสาวพัชรา โพธิพัฒน์     นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
27. นายรัฐฐวิชญ์ ธนานิรันดร์กุล   วิศกรโยธาปฏิบัติการแขวงทางหลวงราชบุรี 
28. นางสาวรติรัตน์ เสาร์ทอง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดราชบุรี 
29. นายณฐชน วงษ์ขำ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
30. นางสาวดรุณี วิริยะเอ่ียมนิกุล   เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 7 
31. นายเจตนา พัฒนจันทร์      เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 7 
32. นายประจักษ์ คุณดิลกคุณากร   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.3 แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
33. นางสาววิกานดา จันทร์แก้ว    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
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34. นางอภิรดา ชนะบวรบุตร     ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
35. นางสาวพิณนภา อบเชย     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
36. นางสาวกรกมล กุลกมลมั่น    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
37. นางสาวสุวรรดี แซ่อ่ึง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
38. นายเกียรติภูมิ เพชรป้อม     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
39. นางสาววารินทร์ อบเชย      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
40. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทาริกา สุขภักดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
41. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ คำนันดา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธ ีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด        
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้จังหวัดและ         
กลุ ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด พร้อมจัดส่ง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ทีมบูรณาการกลางภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และส่งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
ทั้งนี้ กำหนดให้กลุ่มจังหวัดดำเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกา   
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดแนวทาง คือ กรณี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง  ๆในกลุ่มจังหวัด และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้นำผล
การประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

         ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 
– 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีของ           
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เรียบร้อยแล้ว และในช่วงบ่ายของวันนี้ จึงได้นำผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    นอกจากนี้ สถานการณ์ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ 
แม้ว่าตัวเลขของประเทศจะลดลงและมีผู้หายป่วยมากกว่าผู้ป่วย แต่ก็ยังต้องระมัดระวัง ทราบว่า
ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ประชุม ศบค.จะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ ฝากจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย เรื่องสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ต้องวางแผนให้ดี เพราะหลายกิจกรรมอาจจะดำเนินการไม่ได้ ทั้ง
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณราชบุรี อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมาตรการ
ใหม่ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน ซึ่งขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยมีแบบสำรวจความคิดเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่กับมาตรการและให้จังหวัดส่งไป
ที่ ศบค. คิดว่าน่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้น แต่ในขณะที่ผ่อนคลายต้องมีการระมัดระวัง ถึงแม้
จะไม่เกี่ยวกับงานของกลุ่มจังหวัดก็ตาม แต่ถ้าเกิดปัญหาแล้วจะกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริหารยุทธศาสตร์ (Cisco Webex Meetings) ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 7 หน้า และ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง แจ้งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีรายการใดแก้ไขขอให้แจ้งฝ่าย 
ตอนล่าง 1 เลขานุการทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ผลปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงาน     

การประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ  

     3.1 ผลการดำเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ 
 ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) และผลการดำเนินงาน

และติดตามเร่งร ัดการใช้จ ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564     

          1) ผลการดำเนินงานและติดตามเร่งร ัดการใช้จ ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร         ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 
บริหารยุทธศาสตร์ 223,076,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และไดน้ำเข้าพระราชบัญญัติ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 29,329,000 บาท (ยี่สิบ 
ตอนล่าง 1  เก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม 1 

รายการ งบประมาณ 193,747,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) และมีโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายจำนวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม จำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 19,941,333 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)                  
โดยบางโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่บางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ สำหรับ
โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการกันเงินไว้
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เบิกเหลื่อมปีแล้ว จำนวน 120,984,427.20 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่น                
สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)  

    ทั้งนี ้ ตามข้อมูล ณ วันที ่ 27 สิงหาคม 2564 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1        
ได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วจำนวน 
141,150,070.26 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) 
คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 47,058,549 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    1.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ   
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(หลังเก่า) เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

 - วงเงินตามสัญญา จำนวน 19,470,000 บาท  
 - กันเงินเหลื่อมปี จำนวน 19,470,000 บาท  
 - ผลการเบิกจ่ายหลังกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 681,450 บาท  
 - คงเหลือ จำนวน 18,788,550 บาท  

 หน่วยดำเนินการคือ สำนักงานจังหวัดราชบุรี 
นางปนัดดา เพ็งแป้น    ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  และนำส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน 
หัวหน้าสำนักงาน วันที่ 10 กันยายน 2564 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่ง
จังหวัดราชบุรี ยอดเบิกจ่าย 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 19 งวดงาน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,788,550 บาท 

 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    1.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับ     
 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงที่ทำการเป็นอาคารนิทรรศการ 
 บริหารยุทธศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง         - วงเงินตามสัญญา 8,600,000 บาท  
 ตอนล่าง 1        - กันเงินเหลื่อมปี จำนวน 8,600,000  
        - ผลการเบิกจ่ายหลังกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 3,010,000 บาท  
        - คงเหลือ จำนวน 5,590,000 บาท  
    หน่วยดำเนินการ คือ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์    ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 4 โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน 
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร งวดที่ 5 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือ 3 งวดงาน โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
จังหวัดราชบุรี        - ตัวอาคารดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 95 อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บสี  

        - บริเวณโดยรอบอาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ  
        - งวดงานที่ 6 – 8 เป็นงานตกแต่งภายในห้องจัดนิทรรศการซึ่งเกี่ยวกับรูปปั้น 

เสื้อผ้า ประวัติศาสตร์ของตำรวจ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 90  
  ทั้งนี ้ ได้จัดประชุมเร่งรัดผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู ้ร ับจ้างแจ้งว ่าจะ
ดำเนินการเสร็จสิ ้นภายในวันที ่ 20 กันยายน 2564 และพร้อมที ่จะเบิกจ่ายทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประธาน   กำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ใช่หรือไม่ 
พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์   วันที่ 20 กันยายน 2564 จะดำเนินการแล้วเสร็จ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย  
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
จังหวัดราชบุรี    
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ประธาน   ขอให้เบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพราะหากเบิกไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินจะตกพับไป 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   ขอให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กับสำนักงานจังหวัดราชบุรี อย่างช้าภายในวันที่  
บริหารยุทธศาสตร์ 27 กันยายน 2564 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง    1.3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และ 
 ตอนล่าง 1 การเรียนรู้ทางธรรมเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรมปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวพื้นที่พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  

       - วงเงินตามสัญญา จำนวน 26,999,999 บาท  
       - กันเงินเหลื่อมปี จำนวน 26,999,999  
       - ผลการเบิกจ่ายหลังกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 4,320,000 บาท  
        - คงเหลือ จำนวน 22,679,999 บาท  
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 

นางสาวดรุณี วิริยะเอ่ียมนิกุล ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ เพ่ือส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะ 
เจ้าหน้าที่พัฒนา เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564  
พ้ืนที่พิเศษ 7 

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ขอนำเรียนเพ่ิมเติมจากสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 7 ดังนี้ วงเงินตามสัญญา  26,999,999 บาท 
หัวหน้าสำนักงาน ในงวดงานแต่ละงวดงานจะมีเงินบริจาคเข้ามาดำเนินการ การดำเนินงานในบางงวดตามสัญญา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเงินบริจาคไปเบิกจ่ายแล้ว จึงทำให้เนื้องานที่ใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1 ลดลง และต้องมีการแก้ไขสัญญา โดยนำงวดงานที่ใช้เงินบริจาคออกไปจากสัญญา
เดิม คงเหลือเฉพาะงวดงานที่ใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ทั้งนี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพื้นที่
พิเศษ 7 สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบรุี 
และสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติในที่ประชุมเห็นควรแก้ไขสัญญา และจัดงวดงานใหม่ 
โดยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จะลดลง ขณะนี้อยู่
ระหว่างลงนามแก้ไขสัญญา หลังจากแก้ไขสัญญาเรียบร้อยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีจะเร่ง
ดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดงวดงานใหม่เพ่ือเบิกจ่ายตามยอดที่ใช้จ่ายจริง และจะเร่ง
ทำการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประธาน  เนื่องจากมีเงินบริจาคและมีการปรับงวดงาน หมายความว่าจะต้องมีเงินส่งคืนใช่หรือไม่ 

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ  มีเงินส่งคืน โดยสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 7 จะได้รายงานข้อเท็จจริงในส่วนนี้เพ่ิมเติมต่อไป 
หัวหน้าสำนักงาน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธาน    ต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้รายงาน
อย่างชัดเจนว่าจำนวนเงินบริจาคหักแล้วคงเหลืองบประมาณท่ีใช้จำนวนเท่าไร และให้เร่งส่งคืน
เงินให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝากนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้ทราบ
เรื่องนี้ด้วย 
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นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ  รับทราบ 
หัวหน้าสำนักงาน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  2) ผลการดำเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 โครงการ 13 กิจกรรม 1 รายการ  
บริหารยุทธศาสตร์ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด) รวมงบประมาณ 313,128,100 บาท (สามร้อย           
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบรายจ่ายประจำ  
ตอนล่าง 1 จำนวน 18,461,400 บาท (สิบแปดล้านสี ่แสนหกหมื ่นหนึ ่งพันสี ่ร้อยบาทถ้วน) และ        

งบลงทุน จำนวน 294,666,700 บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ ตามข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ทั้งสิ ้นจำนวน 88.43 ล้านบาท โดยมี     
ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 26.63 และกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 พบว่ามีการเบิกจ่าย จำนวน 88,681,032.71 บาท 
(แปดสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียด 
ดังนี ้
  1. งบรายจ่ายประจำ 
    1.1 งบดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 14,461,400 บาท 
(สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
   1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
     - งบประมาณ จำนวน 4,170,600 บาท  
     - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,119,998 บาท 
     - ส่งเงินคืนจากการดำเนินการตามกิจกรรมและจากการยกเลิก
กิจกรรม จำนวน 1,080,212 บาท 
     - คงเหลือ จำนวน 970,390 บาท 
     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 970,390 บาท 
   หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

นายสุพัฒน์ อ่อนคง   ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตรวจประเมินแปลงโดยบุคคลภายนอก (ตรวจ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ รับรองมาตรฐาน GAP) งบประมาณ 400,000 บาท และกิจกรรมอื่นๆ จะดำเนินการและ
สารสนเทศ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564 
สำนักงานเกษตร 
จังหวัดราชบุรี 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   1.1.2 โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
บริหารยุทธศาสตร์       - งบประมาณ จำนวน 2,040,800 บาท  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง       - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,126,406.16 บาท  
ตอนล่าง 1       - ขอยกเลิกกิจกรรม จำนวน 315,715 บาท 

237



      - คงเหลือ จำนวน 598,678.84 บาท 
      - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 598,678.84 บาท 
   หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 

นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์  กิจกรรมที่ 1 – 3 ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่  3 
หัวหน้ากลุ่มนโยบาย มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 3,500 บาท  
และแผนงานสำนักงาน   กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   กิจกรรมที่ 5 Pre Audit ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
   กิจกรรมที่ 6 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ดำเนินการเสร็จสิ้น 

 แล้วและเบิกจ่าย จำนวน 7,200 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเพ่ิม จำนวน 14,400 บาท  
   กิจกรรมที่ 7 ยกเลิกกิจกรรมเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 2019   

  กิจกรรมที่ 8 กำกับและติดตามประเมินผล มีผลการเบิกจ่าย 12,180 บาท มีเงิน
เหลือจ่ายและขอส่งเงินคืน จำนวน 117,820 บาท  
  สรุปได้ว ่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ีเหล ือเง ินส่งคืนรวมทั ้ งสิ้น  
177,700 บาท โดยเป็นยอดส่งคืนเพิ่ม เนื่องจากดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  

นางสาวสุวรรณี ลิ้มจิตสมบูรณ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 6 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 1-3, 5,6,8) กิจกรรมที่ 4   
นักวิเคราะห์นโยบาย ศึกษาดูงาน จะดำเนินการในวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีการปรับรูปแบบดำเนินการและ           
และแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มเป้าหมายจาก 40 ราย เหลือเพียง 25 ราย ซึ่งได้สอบถามผู้ประกอบการที่มีความสนใจและประสาน 
สำนักงานอุตสาหกรรรม กับสถานที ่ด ูงานเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นกิจกรรมจังหวัดกาญจนบุรีดูงานภายในจังหวัด
กาญจนบุรี ไม่ได้ข้ามจังหวัด และได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด 
 ที่ได้กำหนดไว้  

   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน      
ขอยกเลิกกิจกรรมและส่งหนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้
และมีเงินส่งคืนทั้งสิ้นจำนวน 116,186 บาท  

นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ   สำหรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
หัวหน้าสำนักงาน 642,550 บาท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ 
จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาไม่สามารถดำเนินการได้ โดยจะขอส่งเงินคืนจำนวน

ทั้งสิ้น 235,898 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือส่งคืนเงิน  
นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    1.1.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทวารวดี กิจกรรม ปั่นทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดี  
บริหารยุทธศาสตร์      - งบประมาณ จำนวน 8,250,000 บาท   
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง      - วงเงินตามสัญญา จำนวน 7,470,000  
ตอนล่าง 1      - เงินเหลือจ่าย จำนวน 780,000 บาท  

     - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,494,000 บาท  
     - คงเหลือ จำนวน 5,976,000 บาท  
     - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 5,976,000 บาท 
   หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 7 
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นางสาวดรุณี วิริยะเอ่ียมนิกุล  เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1,494,000 บาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ 
เจ้าหน้าที่พัฒนา งานงวดที่ 1 ตามขอบเขตของงาน ข้อ 9.1 - 9.4 ในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการ แนวคิด 
พ้ืนที่พิเศษ 7 รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดการจัดงานมีมติที่ประชุมเห็นควรจัด

งานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีมาตรการเรื่องขอปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานหาก
ดำเนินการไม่ได้ตามที่กรมควบคุมโรคติดต่อกำหนด ก็อาจดำเนินการในรูปแบบออนไลน์แทน 
โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานต่อไปในช่วงเดือนธันวาคม 2564 และขอเชิญผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ปั่นทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดี ได้นำเรียนชี้แจง รายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายเจตนา พัฒนจันทร์  ตามสัญญาแบ่งจ่ายเป็น 5 งวด ได้เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน           
เจ้าหน้าที่พัฒนา 1,494,000 บาท คงเหลือ 5,976,000 บาท และขอกันเงินเหลื่อมปีจำนวน 5,976,000 บาท           
พ้ืนทีพิ่เศษ 7 ในเบื้องต้นได้ประสานกับผู้รับจ้างไว้ว่าต้องขอสงวนสิทธิ์การขยาย ส ัญญาตามพระรากำหนด   

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันผู้รับจ้าง
คาดว่าจะจัดกิจกรรมได้ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะดำเนินการขยาย
สัญญาภายในเดือนตุลาคม 2564 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    1.2 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน    - งบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท 
บริหารยุทธศาสตร์    - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,118,487.64 บาท  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง    - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 639,925 บาท 
ตอนล่าง 1    - คงเหลือ จำนวน 1,241,587.36 บาท  

   หน่วยดำเนินการ คือ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่
สามารถจัดโครงการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) และการพิจารณาข้อเสนอโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
จัดทำแผนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ในสถานที่เอกชนได้ แต่เปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์แทน 
  จึงคาดว่าจะมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,241,587.36 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
   2. งบลงทุน จำนวน 7 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณ 294,666,700 บาท  
(สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้
    2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อยกระดับการผลิตภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอนขาม 
(คลองท่าล้อ – อู่ทอง) ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร    
ยาว 4.00 เมตร สูง 5.00 เมตร  
     - งบประมาณ จำนวน 24,800,000 บาท  
     - เงินเหลือจ่าย จำนวน 1,128,984.66 บาท  
     - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,091,367.61 บาท  
     - คงเหลือ จำนวน 9,579,647.73 บาท  
     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 5,965,817.13 บาท 
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     - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3,613,830.60 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ โครงการชลประทานกาญจนบุรี 

นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์ ภายในเดือนกันยายน 2564 คาดว่าจะเบิกจ่าย จำนวน 5,965,817.13 บาท
นายช่างชลประทานอาวุโส  และขอกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 3,613,830.60 บาท ซึ่งเป็นค่าวัสดุพร้อมติดตั้งบาน 
โครงการชลประทาน ระบายน้ำและคอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมทั้งค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า 
กาญจนบุรี  เนื ่องจากติดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และหน้างานติด

สถานการณ์ฝนตกหนัก 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   2.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรม ปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
บริหารยุทธศาสตร์ (หลังเก่า) เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สิ้นสุด
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565 
ตอนล่าง 1     - งบประมาณ จำนวน 35,179,900 บาท  

     - วงเงินตามสัญญา จำนวน 23,469,000 บาท  
     - เงินเหลือจ่าย จำนวน 11,710,900 บาท  
     - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 23,469,000 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

นางยลกานต์ เที่ยงแท้   ลงนามในสัญญาวันที ่ 30 มิถ ุนายน 2564 สัญญาเริ ่มว ันที ่ 1 กรกฎาคม 
นักวิชาการวัฒนธรรม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2565 วงเงินตามสัญญา จำนวน 23,469,000 บาท 
ชำนาญการพิเศษ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 11,710,900 บาท ซึ่งได้ส่งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
สำนักงานวัฒนธรรม ดำเนินการงวดงานที่ 1 โดยคาดว่างวดงานที่ 1 จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2564         
จังหวัดราชบุรี เพราะเป็นงานรื้อถอนต้นไม้เดิม สิ่งก่อสร้างและอาคารเดิม 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร     2.3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรม 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอน  
บริหารยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
กลุ่มจังหวัด     - งบประมาณ จำนวน 49,800,000 บาท  
ภาคกลางตอนล่าง 1     - วงเงินตามสัญญา จำนวน 42,222,222 บาท   

     - เงินเหลือจ่าย จำนวน 7,577,778 บาท  
     - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,333,333.30 บาท 
     - คงเหลือ จำนวน 35,888,888.70 บาท  
     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2,533,333.32 บาท 
     - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 33,355,555.38 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวรวัส แก้วศรีงาม   สัญญาเริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิถุนายน 2565 มี
ท่องเที่ยวและกีฬา งวดงานทั้งสิ ้น 36 งวด ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วจำนวน 6 งวด ซึ่งขอกันเงินเหลื่อมปีจำนวน           
จังหวัดสุพรรณบุรี 33,355,555.38 บาท และได้ส่งเอกสารขอกันเงินเหลื่อมปีให้กับสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี      
 เรียบร้อยแล้ว 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    2.4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติใน      
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นทาง 
บริหารยุทธศาสตร์ เข้าน้ำตกสไลด์เดอร์เพ่ิมเติม อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์  
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กลุ่มจังหวัดภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร  
ตอนล่าง 1 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 

     - งบประมาณ จำนวน 2,200,000 บาท  
     - วงเงินตามสัญญา จำนวน 2,180,000 บาท  
     - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 20,000 บาท  
     - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 545,000 บาท  
     - คงเหลือ จำนวน 1,635,000 บาท  
     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,635,000 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี 

นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดวง   เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน จำนวน 545,000 บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงวดงานครบแล้ว
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
สำนักงานทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    2.5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน     2.5.1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ 
บริหารยุทธศาสตร์ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สิ้นสุด 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สัญญาวันที่ 4 กันยายน 2565 
ตอนล่าง 1       - งบประมาณ จำนวน 60,986,800 บาท  

       - วงเงินตามสัญญา จำนวน 46,710,000 บาท  
       - เงินเหลือจ่าย จำนวน 14,276,800 บาท  
       - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 700,650 บาท 
       - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 46,009,350 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่  ผู้รับจ้างจะส่งงวดงานที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 และงวดงานที่เหลือ
ผู้จัดการสำนักงาน จะขอกันเงินเหลื่อมปี ซึ่งได้ส่งเรื่องขอกันเงินเหลื่อมปีให้กับสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้ว      
พ้ืนที่พิเศษ 7     

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร     2.5.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พ้ืนที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20  
บริหารยุทธศาสตร์ มีนาคม 2565 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง       - งบประมาณ จำนวน 39,800,000 บาท 
ตอนล่าง 1       - วงเงินตามสัญญา จำนวน 39,800,000 บาท  

       - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 35,374,240 บาท               
       - คงเหลือ จำนวน 4,425,760 บาท  
       - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 4,425,760 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

นายอนันต์ สิริพฤกษา   ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35,374,240 บาท คงเหลือ จำนวน 4,425,760 บาท         
โยธาธิการและผังเมือง โดยขอกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 4,425,760 บาท  
จังหวัดกาญจนบุรี 
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นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    2.5.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3208 ตอนควบคุม 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 0102 ตอนน้ำพุ – เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.51+087 – กม.57+100 งานทาง
บริหารยุทธศาสตร์ จักรยาน (ระยะที่ 2) ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ตุลาคม 2564 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง       - งบประมาณ จำนวน 40,000,000 บาท  
ตอนล่าง 1       - วงเงินตามสัญญา จำนวน 35,008,000 บาท 

       - เงินเหลือจ่าย จำนวน 4,992,000 บาท  
       - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,251,200 บาท  
       - ยอดคงเหลือ จำนวน 29,756,800 บาท  
       - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 29,756,800 บาท 
     หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงราชบุรี  

นายรัฐฐวิชญ์ ธนานิรันดร์กุล สัญญาเริ ่มว ันที ่ 30 มีนาคม 2564 สิ ้นสุดสัญญาวันที ่ 3 ตุลาคม 2564              
วิศกรโยธาปฏิบัติการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,251,200 บาท คงเหลือ 29,756,800 บาท โดยจะขอกันเงินเหลื่อมปี  
แขวงทางหลวงราชบุรี จำนวน 29,756,800 บาท ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสัญญา 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    2.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื ่อมโยงการค้าผ่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน แดน กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง
บริหารยุทธศาสตร์ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 0.470 กิโลเมตร 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง หนา 0.07 เมตร สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มกราคม 2565 
ตอนล่าง 1     - งบประมาณ จำนวน 24,900,000 บาท  

     - วงเงินตามสัญญา จำนวน 24,880,000 บาท  
     - เหลือจ่าย จำนวน 20,000 บาท  
     - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,732,000 บาท  
     - ยอดคงเหลือ จำนวน 21,148,000 บาท  
     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2,985,600 บาท 
     - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 18,162,400 บาท 
    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

นายอนันต์ สิริพฤกษา   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เบิกจ่ายเพิ่ม จำนวน 2,985,600 บาท รวมเบิกจ่าย 
โยธาธิการและผังเมือง แล้วทั้งสิ้น 6,717,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 ได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของ 
จังหวัดกาญจนบุรี  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากปิดพื้นที่และปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวจึงขอกันเงิน

เหลื่อมปี จำนวน 18,162,400 บาท  
นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    2.7 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน      2.7.1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่ง 
บริหารยุทธศาสตร์ กระทิง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แบบ LED ขนาด 120 วัตต์ เสาไฟสูง 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 9.00 เมตร  
ตอนล่าง 1       - งบประมาณ จำนวน 8,500,000 บาท  

       - วงเงินตามสัญญา จำนวน 8,000,000 บาท  
       - เงินเหลือจ่าย จำนวน 500,000 บาท  
       - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,000,000 บาท  
       - ไม่มียอดคงเหลือ  
     หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
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     2.7.2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวธารน้ำร้อนบ่อคลึง 
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แบบ LED ขนาด 120 วัตต์ เสาไฟสูง 9.00 เมตร  
       - งบประมาณ จำนวน 8,500,000 บาท  
       - วงเงินตามสัญญา จำนวน 8,495,000 บาท  
       - เงินเหลือจ่าย จำนวน 5,000 บาท  
       - ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,495,000 บาท 
       - ไมม่ียอดคงเหลือ  
     หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
   3. โครงการที ่ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม จำนวน 
25,872,300 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

    3.1 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก 
     3.1.1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่ง
กระทิง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ตุลาคม 2564 
      - งบประมาณ 4,723,000 บาท 
      - วงเงินตามสัญญา จำนวน 4,724,000 บาท 
      - เงินเหลือจ่าย จำนวน 2,000 บาท 
      - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 4,724,000 บาท 
     หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
     3.1.2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวธารน้ำร้อนบ่อคลึง 
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ตุลาคม 2564 
      - งบประมาณ 771,000 บาท  
      - วงเงินตามสัญญา จำนวน 770,000 บาท 
      - เงินเหลือจ่าย จำนวน 1,000 บาท 
      - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 770,000 บาท 

นายประจักษ์ คุณดิลกคุณากร กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ขณะนี้ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มสัญญาวันที่ 3 
พนักงานขับเครื่องจักรกล  กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ        
ขนาดกลาง ช.3  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา 
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน      - งบประมาณ 5,000,000 บาท  
บริหารยุทธศาสตร์         - วงเงินตามสัญญา จำนวน 4,975,000 บาท  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง     - เงินเหลือจ่าย จำนวน 25,000 บาท  
ตอนล่าง 1     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 4,975,000 บาท 

    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวรวัส แก้วศรีงาม   ขณะนี้ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80 คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายภายในวันที่ 28 
ท่องเที่ยวและกีฬา กันยายน 2564  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธาน  ฝากเป็นข้อสังเกตหลังจากส่งมอบงานแล้วให้คำนึงเรื่องความคุ้มค่า เพราะงบประมาณ
ค่อนข้างสูง 
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นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    3.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน     3.3.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ 
บริหารยุทธศาสตร์ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง      - งบประมาณ 15,056,800 บาท  
ตอนล่าง 1      - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 15,056,800 บาท 

     หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7  

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่  ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 และคาดว่าจะลงนาม      
ผู้จัดการสำนักงาน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564  
พ้ืนที่พิเศษ 7 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    3.4 โครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กิจกรรมย่อย ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (GAP) 
บริหารยุทธศาสตร์     - งบประมาณ 321,500 บาท  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง     - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 21,500 บาท 
ตอนล่าง 1     - ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 300,000 บาท 

    หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 

นายประวิทย์ ละออบุตร  ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างลงนามข้อบันทึก
ประมงจังหวัดราชบุรี สั่งจ้าง ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน เสร็จสิ้นโครงการภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยจะ 
 เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และส่งเอกสารขอกันเงินเหลื่อมปีภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

      3.2 ขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หน่วยดำเนินการ 
คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน   
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  
บริหารยุทธศาสตร์ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ราชบุรี (หลังใหม่) ผ่านระบบ Video Conference System (VCS) ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่อง  
ตอนล่าง 1 ขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  โดยสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ขอยกเลิกกิจกรรมดังนี ้

   1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ขอยกเลิก 2 กิจกรรม คือ 
  1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  1.2 ก ิจกรรมสร ุปผลการดำเน ินงานและจ ัดน ิทรรศการแสดงผลงาน 

งบประมาณ 97,315 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

  2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ขอยกเลิก 1 กิจกรรม คือกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน งบประมาณ 96,700 บาท (เก้าหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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   3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ขอยกเลิก 1 กิจกรรม คือกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน งบประมาณ 96,700 บาท (เก้าหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับการประสานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าเนื่อง
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 
กำหนดให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ
รวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบห้าคน และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 
3979/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกลุ่มเกินยี่สิบห้าคน 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
เพ่ิมเติม ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงาน งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   ดังนั ้น รวมยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินทั ้งสิ ้น จำนวน 
340,715 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพือ่พิจารณา 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการ 
บริหารยุทธศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมจัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ทีม 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง บูรณาการกลางภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ตอนล่าง 1 งบประมาณ พ.ศ. 2566ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ 

กำหนดให้กลุ่มจังหวัดดำเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดแนวทาง คือ กรณี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง  ๆในกลุ่มจังหวัด และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้นำผล
การประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

    ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารงานตาม
ประเด็นการพัฒนา ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ระหว่างวันที่ 19 – 20 
สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยขอนำผลความคิดเห็นเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ดังนี ้
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    4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ พ.ศ.๒๕๖6 –     
๒๕70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

       การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis 
          1) จุดแข็ง  
           (1) ที่ตั ้งของกลุ ่มจังหวัดมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลาง

การค้าที่สำคัญของภาคกลางและภาคตะวันตก รวมทั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบจากประเทศเมียนมา 
สามารถเป็นธนาคารอาหาร (Food Bank) ให้กับพ้ืนที่อ่ืนในภูมิภาค 

           (2) มีระบบการคมนาคมพื้นฐานที่ดีมีการพัฒนาพื้นที่เชื่ อมโยง   
การคมนาคมอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และมีความพร้อมใน   
การรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

           (3) เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที ่รองรับผลิตผลทาง
การเกษตรและจุดกระจายสินค้าเกษตร 

           (4) มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ เป็นอันดับ 3 จาก 18 
กลุ่มจังหวัด 

           (5) มีจำนวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP เป็นอันดับ 4 จาก 
18 กลุ่มจังหวัด 

           (6) มีความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาติพันธ์ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 

           (7) มีมหาวิทยาลัยในพื ้นที ่ สามารถสนับสนุนวิทยาการและ
เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ 

          2) จุดอ่อน 
           (1) แรงงานในภาคการผลิตยังไม่ครอบคลุม เกิดจากปัจจัยการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน การเลือกทำงานของกลุ่มแรงงานใหม่ การมีอายุเพ่ิมสูงขึ้นของกลุ่มผู้ที่อยู่  
  ในกำลังแรงงานเดิม และขาดแคลนกลุ่มแรงงานเฉพาะ 
           (2) รายได้จากการท่องเที่ยวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ในขณะที่การ

ขยายตัวของภาคบริการ สะท้อนถึงคุณภาพของการให้บริการยังอยู่ในระดับไม่สูงทำให้ดึงดูด
เงินได้น้อย  

           (3) ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจจึงทำให้
การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างล่าช้า 

           (4) กลุ ่มอาชีพภาคการผลิตและภาคการบริการไม่ได้ร ับก าร
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคราชการยังมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การพัฒนาและส่งเสริม มากกว่า 

      มุ่งเน้นที่วิธีการพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนต่อจำนวนหมู่บ้านยังคงมีสัดส่วนที่น้อย 

           (5) ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การตัดต้นไม้ ขยายพื้นที่กสิกรรม
รุกล้ำพื้นที่ป่าต้นน้ำ การถือครองพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และขาดการ
บริหารจดัการน้ำอย่างเป็นระบบ 

           (6) บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน
ไม่เพียงพอต่อการตลาดในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม  

           (7) ผู้ประกอบการและแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ ขาดทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT) รวมทั้งโลจิสติกส์  
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          3) โอกาส 
          (1) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มา

พร้อมโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 
          (2) แผนภาค ระบุให้พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื ่อผลิตอาหาร

ปลอดภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรีและให้พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งแปร
รูปผลผลิตเกษตรและปศุสัตว์ 

          (3) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและนโยบายด้าน
การท่องเที่ยวกำหนดให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองต้องห้ามพลาด/เมืองรอง 

          (4) แผนภาค ระบุให้พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ให้จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี 

          (5) แผนภาค ระบุให้ป้องกันการทำลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี 

          (6) การขยายตัวทางจำนวนประชาการในเมืองหลวงส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

          (7) กระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ต้องการอาหารที่ปลอดสารเคมี นำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัย
และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

          (8) นโยบายการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนให้นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชั ้นสูง ตลอดจนระบบหุ ่นยนต์มาให้ในสถานประกอบการในพื้นที ่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือลดหย่อนภาษีการนำเข้าเครื่องจักรและภาษีนิติบุคคล เป็นการเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจการค้าให้สูงขึ้น 

          (9) จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพ้ืนที่เป้าหมายใน
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก 

          4) อุปสรรค 
           (1) ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้นโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาจทำงานไม่เต็มที่เนื่องจากยังมีข้อกำจัดในการส่งสินค้าผ่านไปยั ง
ประเทศเมียนมา 

           (2) นโยบายด้านการท่องเที ่ยวและความสัมพันธ์กับผู ้จัดทัวร์
ต่างประเทศสำคัญ เช่น จีน ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย และ 

      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
           (3) ราคาสินค้าเกษตรผันผวน ทำให้รายได้ของเกษตรกรผันผวน

ตามไปด้วย 
            (4 )  Disruptive Technology ทำให ้ ธ ุ รก ิจแบบเด ิมส ูญเสีย

ความสามารถในการแข ่งขันและถูกทดแทนด้วยธุรกิจแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 
           (5) กฎหมาย กฎระเบียบ การบังคับใช้ที ่ยังไม่สอดรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและกลุ่มจังหวัด จึงยังคงมีข้อจำกัดในการ
พัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ 

           (6) การดำรงชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal ทำให้วิถีการ
บริโภคและการท่องเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง 

           (7) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทำให้รายได้และการใช้จ่ายของประชาชนลดลง 
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    จากที่กล่าวมาข้างต้น มีท่านใดจะขอเสนอแก้ไขหรือไม่ 

ประธาน    จังหวัดสุพรรณบุรีมีข้อเสนอแก้ไขหรือไม ่

นายชูชีพ พงษ์ไชย    ไม่มี 
รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธาน   จังหวัดกาญจนบุรีมีข้อเสนอแก้ไขหรือไม ่

นายชำนาญ ชื่นตา   ไม่มี 
รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตามการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานตาม  
บริหารยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดังนี้ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง       เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร 
ตอนล่าง 1 อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ และการค้าภาคตะวันตก 

     ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเมินจากเศรษฐกิจ
มั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน โดย  

      1. เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวม
ของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 2.5 โดยลดลงจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 พ.ศ. 2562 – 2565 จากเดิม ร ้อยละ 3.5 เนื ่องจากสถานการณ์ไม่มี         
ความแน่นอน หากสถานการณ์ดีขึ้น สามารถขอทบทวนแผนได้ในปีต่อไป 

      2. ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ย 2,455 บาท/คน 

      3. ความสุขที ่ยั ่งยืน ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได ้(GINI INDEX) กลุ่มจังหวัด ลดลงเฉลี่ย 0.005 

ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 -
2570 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ 
กลุ่มจังหวัด (ร้อย
ละ) 

(ข้อมูลเฉลี่ยร้อยละ  
ปี 2558 – 2562) 

1.92 

2 2.25 2.5 2.75 3 2.5 

(ข้อมูลเฉลี่ย  
ปี 2558 – 2562 
217,734  บาท) 

222,088 
(เพ่ิมขึ้น 
4,354) 

226,987 
(เพ่ิมขึ้น 
4,899) 

232,430 
(เพ่ิมขึ้น 
5,443) 

238,417 
(เพ่ิมขึ้น 
5,987) 

244,949 
(เพ่ิมขึ้น 
6,532) 

232,974 
(เพ่ิมขึ้น 
5,443) 

 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มจังหวัดเฉลี่ย
ต่อหัว (บาท/คน) 

(ข้อมูลปี 2562) 
160,725 
(บาท/คน) 

163,000 
(เพ่ิมขึ้น 
2,275) 

165,500 
(เพ่ิมขึ้น 
2,500) 

168,000 
(เพ่ิมขึ้น 
2,500) 

170,500 
(เพ่ิมขึ้น 
2,500) 

173,000 
(เพ่ิมขึ้น 
2,500) 

168,000 
(เพ่ิมขึ้น 
2,455) 
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    ประเด็นการพัฒนา 
       ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยังคงเดิม คือ พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

และบริการด้วยนวัตกรรมสู่มาตฐานสากล  
       ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์กลางการท่องเที ่ยว

คุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก
และอารยธรรมทวารวดี  

       ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยังคงเดิม คือ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่ การกระตุ้นให้เกิด
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  

นายประสิทธิ์ เทียมเดช    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อช่วงเช้า ได้มีการเพิ่ม 
ผู้แทนภาคประชาสังคม คำว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
จังหวัดราชบุรี  

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    ขอแก้ไข ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็น พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

นายประสิทธิ์ เทียมเดช    ตัวชี้วัดในการประเมินความสุขที่ยั่งยืน นอกจากประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่ 
ผู้แทนภาคประชาสังคม เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) กลุ่มจังหวัดแล้ว ขอเสนอตัวชี้วัด ดัชนี 
จังหวัดราชบุรี ความก้าวหน้าของคน (HAI) 

นายนักปราชญ์ ไชยานนท ์  ในการทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2562 – 2565 เคย 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  บรรจุดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ในตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  
การพัฒนาภาคกลาง    กลุ่มจังหวัดแล้ว ซึ่งในดัชนีความก้าวของคนจะครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาคน แต่ในการ 
   ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จะเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเกษตร  
 การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ซึ่งไม่มีในมิติของด้านสังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 

แต่จะเป็นในระดับของแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดจึงได้เน้นในเรื่องของการกระจายรายได้ 
เรื่องเศรษฐกิจแทน 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์    หากมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องสังคม ต้องมีโครงการที่รองรับ ซึ่งในส่วนของจังหวัดได้ใส่ 
รองผู้ว่าราชการ ประเด็นของเรื่องสังคมไว้แล้ว 
จังหวัดราชบุรี 

ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 -
2570 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ 
(GINI INDEX) กลุ่ม
จังหวัดลดลง 

(ข้อมูลปี 2562) 
0.375 

 

0.37 
(ลดลง 

0.005) 

0.37 
- 

0.36 
(ลดลง 
0.01) 

0.36 
- 

0.35 
(ลดลง 
0.01) 

0.36 
(ลดลง 

0.005) 
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นายนักปราชญ์ ไชยานนท ์  ในตัวชี้วัดความสุขที่ยั่งยืน จึงปรับจากเดิมประเมินจากดัชนีความก้าวหน้าของคน  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ (HAI) เป็นประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX)  
การพัฒนาภาคกลาง  กลุ่มจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาว่าจะเพิ่มดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เป็น

ตัวชี้วัดที่ 4 หรือคงไว้แค่ 3 ตัวชี้วัด 

ประธาน    จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไร 

นายชูชีพ พงษ์ไชย    จังหวัดสุพรรณบุรีเห็นควรว่าควรคงไว้ที่ 3 ตัวชี้วัด 
รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธาน    ผมมีความคิดเห็นว่าควรมีแค่ 3 ตัวชี้วัด เชิญท่านรองวิสาห์ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายวิสาห ์พูลศิริรัตน์    มีความคิดเห็นให้คงไว้แค่ 3 ตัวชี้วัด เนื่องจากกลุ่มจังหวัดไม่มีโครงการที่จะรองรับ  
รองผู้ว่าราชการ ด้านสังคม ควรให้จังหวัดทำเรื่องของด้านสังคมไปก่อน แล้วจึงผลักดันให้กลุ่มจังหวัดต่อไป  
จังหวัดราชบุรี เพราะในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดไม่มีประเด็นในด้านนี้ 

 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร    ขอให้เจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นการพัฒนา นำเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน แนวทางการพัฒนา ขอเรียนเชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำเสนอในประเด็นการพัฒนาที่ 1 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

  นายสุพัฒน์ อ่อนคง    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตฐานสากล      
และสารสนเทศ    วัตถุประสงค์  
สำนักงานเกษตร    1. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพสู่  
จังหวัดราชบุรี มาตรฐานสากล    

     2. เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชกรรม อุตสาหกรรม  
 สู่เทคโนโลยีดิจิทัล  
    มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ 

นายนักปราชญ์ ไชยานนท ์   ในการรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่องช่วงเช้าที่ผ่านมามีท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เสนอว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจ 
การพัฒนาภาคกลาง  ห้องปฏิบัติการในการตรวจสารพิษ การรับรอง GAP ฯลฯ จึงอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ

กลุ่มจังหวัด ฝากให้หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตร
จังหวัดอีก 2 จังหวัด หรือจะเป็นในเรื่องของปศุสัตว์ ประมง หากต้องการยกระดับมาตรฐาน
หรือนวัตกรรม ควรมีการร่วมมือกับศูนย์ AIC และเขียนโครงการ ปีนี้อาจจะไม่ทัน แต่ในปี 
2567 – 2570 ควรมีโครงการด้านนี้เสนอเพ่ิมมากข้ึน 
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สุพัฒน์ อ่อนคง     ตัวชี้วัด 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ 
สำนักงานเกษตร 
จังหวัดราชบุรี 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 
2570 

1. ร้อยละของ
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการด้าน 
การเกษตร
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน  
(GAP/GFM/ 
Organic และ
มาตรฐาน
อาหาร
ปลอดภัยอื่นๆ) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
: 
ด้านการเกษตร 
 
 
 
 
ด้านประมง 
 
 
 
 
 
ด้านปศุสัตว์ 

N/A N/A จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
375 
GAP 375 
 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 
75 
 
เป้าหมาย 
300 
GFM 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
375 
GAP 375 
 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP ม ก ษ 
75 
 
เป้าหมาย 
300 
GFM 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
400 
GAP 400 
 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 
75 
 
เป้าหมาย 
300 
GFM 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
400 
GAP 400 
 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 
75 
 
เป้าหมาย 
300 
GFM 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
400 
GAP 400 
 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 
75 
 
เป้าหมาย 
300 
GFM 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
ร้อยละ 
80 จาก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
390 
GAP 390 
 
เป้าหมาย 
190 
GAP 115 
GAP มกษ 
75 
 
เป้าหมาย 
300 
GFM  
300 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 
2570 

2. จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้
การรับรอง
มาตรฐานเข้าถึง
ช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า 
(ใช้ข้อมูลจาก
การเกษตร
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
รับรอง
มาตรฐานในแต่
ละปี) 

N/A N/A จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่าย
สินค้าร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่าย
สินค้าร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่าย
สินค้าร้อย
ละ 80 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่าย
สินค้าร้อย
ละ 80 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่าย
สินค้าร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
เข้าถึงช่อง
ทางการ
จำหน่าย
สินค้าร้อย
ละ 80 

3. จำนวน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
ภาค
เกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน 
ที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

N/A N/A เพ่ิมข้ึน 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20  

เทคโนโล
ยีและ

นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

เพ่ิมข้ึน 
20  

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม 

     
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ ่มพื ้นที ่การทำเกษตรปลอดภัย และเตรียมความพร้อมเพื ่อการทำเกษตร

อินทรีย์ 
     2. ส่งเสร ิมผ ู ้ผล ิต ผ ู ้ประกอบการแรงงาน ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม 

อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ
ตลาด และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
     4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
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นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   ต่อไปขอเรียนเชิญสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  นำเสนอใน 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

นายวรวัส แก้วศรีงาม    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์  
ท่องเที่ยวและกีฬา สุขภาพ วัฒนธรรมในพื้นถ่ินประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 
จังหวัดสุพรรณบุรี    วัตถุประสงค์ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้สู่

ชุมชน 
    ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 
2570 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน ของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เฉลี่ย 2 ปี ย้อนหลัง 
 
รายได้จากการท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

- 34.53 
 
 
 

25,077.23 

N/A 2% 
 
 
 
 

2% 2% 2% 2% 2% 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ่ งอำนวยความสะดวกเพื ่อเชื ่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2. สนับสนุนกิจกรรมการตลาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 
   4. พ ัฒนาศ ักยภาพบุคลากรด้านการท ่องเที ่ยว ท ั ้ งผ ู ้ประกอบการด้าน              
การท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
  5. ส ่งเสร ิมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี และนว ัตกรรมมาใช ้สน ับสนุน              
การท่องเที่ยวแผนงานและโครงการสำคัญ  

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ หากไม่มี ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสำนักงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอในประเด็นการพัฒนาที่ 3 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

นางสาวภัคจิรา ศรีหิรัญ  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี 
นักวิชาการพาณิชย์ ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน 
ชำนาญการ ระหว่างประเทศ 
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สำนักงานพานิชย์  วัตถุประสงค์ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
จังหวัดกาญจนบุรี  ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วดั ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลเฉลีย่  

ปี พ.ศ. 
2559 - 
2563 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 
2570 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดน (ไม่รวม
ก๊าซธรรมชาติ) 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 
ต่อปี 

2,465.74   
ล้านบาท 

2,490.40 
ล้านบาท 

2,515.30 
ล้านบาท 

2,540.45 
ล้านบาท 

2,565.86 
ล้านบาท 

2,591.52 
ล้านบาท 

2,540.71 
ล้านบาท 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์

และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  2. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
  4. พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการค้า การนำเข้าและการส่งออก 
  5. ยกระดับผู ้ประกอบการและแรงงานของกลุ ่มจังหวัดให้มีความสามารถใน    

การแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
  6. พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและ

ผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 
  7. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร  มีท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ให้ความเห็นชอบ 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

  4.2 การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   หน่วยงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้เสนอขอรับงบประมาณ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
บริหารยุทธศาสตร์   ส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตามความต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด รวม 14 โครงการ 
ตอนล่าง 1 28 กิจกรรม งบประมาณ 379,718,280 บาท 
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   ขอแก้ไขเอกสาร หน้า 53 จำนวนทั ้งสิ ้น เป็น 16 โครงการ 26 กิจกรรม 
งบประมาณ 319,718,280 บาท และขอแก้ไขกิจกรรมเพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการ
ก่อสร้างขยายไหล่ทางเป็นความกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.18+515 – กม.21+515 เป็น
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลนางแก้วและตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงราชบุร ี  และ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 
3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.68+000 – กม.
69+900 (เป็นช่วงๆ) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 30,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงราชบุรี 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

   ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำเสนอโครงการใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  

นายสุพัฒน์ อ่อนคง  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล จำนวน 9 โครงการ 13 กิจกรรม  
และสารสนเทศ รวมงบประมาณ 189,935,880 บาท ดังนี้ 
สำนักงานเกษตร 
จังหวัดราชบุรี 

ลำดับ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนล่าง 1 
26,000,000 

 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านทุ่งแหว่ง 26,000,000 
2 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตร 110,000,000 

 กิจกรรมหลัก 1 เพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้างข้างละ 2.50 เมตร 
ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.53+700 – 
กม.56+700 เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

30,000,000 

 กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 
0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+565 – กม.16+457 (เป็นช่วงๆ) เป็นระยะทางไม่
น้อยกว่า 4.9 กิโลเมตร ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

20,000,000 

 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มมาตรฐานทางช้ัน 1 โดยการก่อสร้างขยายไหลท่างความกว้างข้างละ 2.50 เมตร 
ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.59+200 – 
กม.62+200 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

30,000,000 

 กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มมาตรฐานทางช้ัน 1 โดยการก่อสร้างขยายไหลท่างความกว้างข้างละ 2.50 เมตร 
ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.28+600 – กม.
32+200 เป็นระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

30,000,000 

3 โครงการการพัฒนาผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 10,770,400 
 กิจกรรมหลัก พัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 10,770,400 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

12,911,600 

 กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ 3,076,300 
 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้เลี้ยงแพะภาคกลางตอนล่าง ๑ 9,835,300 

5 โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัติวิถีที่ย่ังยืน 13,587,000 
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสู่ชมรมและตลาดออนไลน์ 13,587,000 
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ลำดับ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
6 โครงการพัฒนาสินค้า สัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 4,318,280  
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 4,318,280 

7 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออก ๖,๓๑๐,๐๐๐ 
 กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออก ๖,๓๑๐,๐๐๐ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 4,083,600 
 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 4,083,600 

9 โครงการส่งเสริมการตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป 1,955,000 
 กิจกรรมหลัก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI,OTOP,SMEs และสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1 ด้วยตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์ (O2O) 
1,955,000 

 
นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอ  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โครงการในประเด็นการพัฒนาที่ 2 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

นายวรวัส แก้วศรีงาม  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพ เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ 
ท่องเที่ยวและกีฬา ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี มีด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่ หรือ

แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ ่มจังหวัด จำนวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม รวม
งบประมาณ 125,397,400 บาท ดังนี้ 

 
ลำดับ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียวเพ่ือยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 66,574,400 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์งานถนนและทางจักรยานช่วงถนนสองแควถึงถนนคนเดินปากแพรก 45,000,000 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขาชานหมากเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการ

ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
๒๑,๕๗๔,400 

2 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

6,610,000 

 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

5,012,000 

 กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 1,598,000 
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 2,133,000 
 กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 2,133,000 

4 โครงการเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 20,550,000 
 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโคกหนอง นา อารยเกษตรวิถีชุมชนทวารวดี 5,550,000  
 กิจกรรมหลักที่ 2 ปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทวารวดี 10,000,000 
 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว “แรลลี่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์

ท้องถิ่น” 
5,000,000  

 
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 7,530,000 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี    4,030,000 
 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาการสื่อความหมายท้องถิ่นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 

256



ลำดับ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 22,000,000 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ภาคกลางตอนล่าง 1” 10,000,000 
 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ โดยใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
12,000,000 

  และในส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนา
ในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด 
จำนวน 1 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ ๒๗๘,๒๔๓,๖๐๐ บาท ดังนี ้

ลำดับ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี 278,243,600 

 กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อส่งเสริม      
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลดอนเจดีย์อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

50,000,000 

 กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) ระยะที่ 3 40,000,000 
 กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ระยะ 3 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
50,000,000 

 กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (sky walk)  

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 กิจกรรมหลักที่ 5 ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองเก่า
ราชบุรี 

๕๕,๓๐๔,๘๐๐ 

 กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง ๑ ภายใต้
แนวคิด “นิยามแห่งทวารวดี-Defining Dvaravati: ต้นทางสำคัญของอารยวัฒนธรรมไทย” 

5,2๐๐,๐๐๐ 

 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง ๑ 

5,738,800 

 กิจกรรมหลักที่ 8 การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มอารยธรรมทวารวดี 7,000,000 
 กิจกรรมหลักที่ 9 วิ่ง-ปั่น สองน่องท่องทวารวดี ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

นายประสิทธิ์ เทียมเดช  โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในกลุ่ม 
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรมก่อสร้างบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง  
จังหวัดราชบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ รายละเอียดเป็นอย่างไร 

นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดวง อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ บ้านพักนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ จึงขอสร้าง 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ บ้านพักจำนวน 2 หลัง  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ประธาน  ต้องขออนุญาตจากอุทยานหรือไม่ และบ้านพักท่ีมีอยู่เป็นของอุทยานหรือเอกชน 

นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดวง ขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว บ้านพักเป็นของอุทยาน 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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นายประสิทธิ์ เทียมเดช  เนื่องจากเราเป็นส่วนราชการ การทำบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว จะเหมาะหรือไม่  
ผู้แทนภาคประชาสังคม หากส่งเสริมให้ชุมชนทำบ้านพักรับรอง เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้จะดีกว่าหรือไม่ ขอฝากไว้พิจารณา 
จังหวัดราชบุรี 

นางปนัดดา เพ็งแป้น  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่ง 
หัวหน้าสำนักงาน ท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขาชานหมากเพ่ือเชื่อมโยง 
จังหวัดราชบุรี เส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เมื่อมาดูกิจกรรมย่อย จะมีค่าระบบสูบ

น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งานเตรียมการก่อสร้าง งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์    
งานโครงสร้างหลังคาและรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เกรงว่าลักษณะงานไม่ใช่ภารกิจของ
หน่วยงาน อพท.7 อาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง  

นางสาวดรุณี วิริยะเอ่ียมนิกุล กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเขาชานหมากเพ่ือเชื่อมโยง 
เจ้าหน้าที่พัฒนา เส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ อพท.7 ได้หารือร่วมกับจังหวัด 
พ้ืนที่พิเศษ 7 สุพรรณบุรี และแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ในการดำเนินงานร่วมกัน พื้นที่ที่จะ

ดำเนินการอยู่ในบริเวณเขาชานหมาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายชายแดนเมืองอู่ทองที่จะเชื่อมไปยัง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งเส้นทางนี ้เป็นเส้นทางที ่นักท่องเที ่ยวนิยมใช้ในการเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี และยังเป็นจุดแวะพัก เดิมยัง
เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร หน่วยงานได้หารือว่าเป็นจุดที่เหมาะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดแวะพัก โดยมีการทำน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์  และมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ งานสร้างสุขา ป้ายเฉลิมพระเกียรติ และไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและอพท. 7 มีแผนจะเสนอโครงการ
บรรจุในแผนจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื ่องการค้าเกี ่ยวกับคาราวานพาร์ค สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางคล้ายรถคาราวานพาร์ค มาใช้พื้นที่ในการจอดรถพักแรม สามารถ
เดินทางท่องเที่ยวใกล้เคียงในบริเวนจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีได้ 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร  ขอนำไปประสานกับอพท. 7 อีกครั้ง โดยอาจเพ่ิมหน่วยดำเนินการอ่ืนให้มาร่วม 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ดำเนินการ 
บริหารยุทธศาสตร์  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่ง 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์งานถนนและทางจักรยานช่วงถนนสองแควถึงถนนคนเดิน 
ตอนล่าง 1 ปากแพรก ได้รับการประสานจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ว่าจะไม่ 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แต่จะขอเปลี่ยนเป็นกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
 การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคนเดินและ

ทางจักรยานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ช่วงถนนสองแควถึงเกาะรัตนกาญจน์  ขอเรียนเชิญท่าน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอรายละเอียดโครงการ  

นายอนันต์ สิริพฤกษา  เนื่องจากบริเวณถนนสองแควมีโครงการเยอะพอสมควร ทั้ง Sky Walk และ 
โยธาธิการและผังเมือง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ฝั่งตรงข้ามคือเกาะรัตนกาญจน์ มีแผนที่จะให้แพท่องเที่ยวไปอยู่ 
จังหวัดกาญจนบุรี อีกฝั่ง แต่มีปัญหาคือไม่มีทางเชื่อมระหว่างสองฝั่งนี้ เดิมจะมีสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณ

สังวร แต่เป็นสะพานรถวิ่ง และเกาะรัตนกาญจน์จะเป็นจุดหลักในการนำรถท่องเที่ยวไปจอด 
จึงต้องมีทางเชื่อมระหว่างสองจุดของแหล่งท่องเที่ยว  
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นางอภิรดา ชนะบวรบุตร  มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ หากไม่มีจะขอบรรจุโครงการนี้ลงในแผนปฏิบัติ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
บริหารยุทธศาสตร์  ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอโครงการใน  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ตอนล่าง 1 

นางสาวภัคจิรา ศรีหิรัญ  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้ 
นักวิชาการพาณิชย์ มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน  
ชำนาญการ เพ่ือให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม รวมงบประมาณ 
สำนักงานพาณิชย์ 4,385,000 บาท ดังนี ้
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ลำดับ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือการส่งออก   4,385,000 

 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง 1 เพื่อการส่งออก 4,385,000 
   
นายนักปราชญ์ ไชยานนท ์ เกี่ยวกับวงเงินในส่วนที่ 1 มีกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด 164.0863 ล้านบาท  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สามารถเสนอได้ไม่เกิน 2 เท่า ประมาณ 328 ล้าน ซึ่งตอนนี้เกินมาประมาณ 50 – 60 ล้านบาท 
การพัฒนาภาคกลาง  จึงต้องมีการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ หากโครงการใดไม่มีความพร้อม อาจจะ

บรรจุในปีถัดไป ในส่วนที่ 2 ไม่มีการจำกัดวงเงิน แต่ต้องพิจารณาภาพรวมของกลุ่มจังหวัด      
ภาคกลางทั้ง 4 กลุ่ม วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท อาจดูจากฐานส่วนที่ 1 กรอบวงเงิน
ไม่ควรเกิน 200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อดูโครงการที่เสนอขอมาแล้วน่าจะเกินไปพอสมควร ต้องมา
หารือว่าโครงการในส่วนที่ 2 กิจกรรมไหนมีลำดับความสำคัญสูง จะบรรจุใน 200 ล้านแรก 
ถ้าโครงการไหนยังไม่มีความพร้อมอาจจะบรรจุไปในปีถัดไป โดยเฉพาะงบก่อสร้าง ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีการกันเงินเหลื่อมปีค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อสำนักงบประมาณ
พิจารณา โครงการต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการไม่เกิน 270 วัน แต่เมื่อหน่วยงานดำเนินการจริง ใช้ระยะเวลา 300 – 400 วัน 
เมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน หากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จะเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา
งบประมาณประจำปีพ.ศ. 2566 ทำให้กรอบวงเงินของทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลดลงทุกปี 
จึงอยากให้หน่วยงานที่เสนอโครงการมา พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ความพร้อมในการดำเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นแบบรูปรายการ 
ความสามารถในการดำเนินการ ฯลฯ หากยังไม่มีความพร้อมในปีพ.ศ. 2566 สามารถบรรจุ
ลงในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 ได ้

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร หากคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่มีความคิดเห็น ฝ่ายเลขาฯ ขออนุญาตให้คณะกรรมการฯ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เห็นชอบในหลักการก่อน และจะไปดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
บริหารยุทธศาสตร์ งบประมาณ ซึ่งบางโครงการบางกิจกรรมอาจไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.บ.ภ. กำหนด หรือไมเ่ป็น 
จังหวัดภาคกลาง ไปตามทีส่ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเคยเสนอแนะตามที่เคยมีการตรวจสอบในเรื่องของตัวชี้วัด 
ตอนล่าง 1  ว่าสามารถวัดผลในระดับผลลัพธ์และผลผลิตได้หรือไม่ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือจะ

ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาและปฏิบัติราชการให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนจะส่งให้ส่วนกลางภายในเดือน
กันยายนต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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       4.3 การพิจารณาโครงการที ่กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนล่าง 1 ขอรับ             
การสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร  ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 2570 ข้อ 2 การจัดทำแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการ  
บริหารยุทธศาสตร์ สนับสนุนจากกระทรวง/กรม ในการจัดทำแบบสรุปแผนงานโครงการที่กลุ่มจังหวัดขอรับการ 
จังหวัดภาคกลาง สนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนกลุ่ ม 
ตอนล่าง 1  จังหวัด ให้กลุ ่มจังหวัดเสนอแผนงานโครงการที ่มีลำดับความสำคัญสูงและมีผลกระทบ 

(Impact) สูงต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยให้เสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกิน 10 โครงการ 
พร้อมทั้งจัดเรียงความสำคัญ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประมวลรวบรวม และประสานแจ้ง
กระทรวงเพ่ือรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวง/กรมต่อไป 

   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับการประสานจากสำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดราชบุรี เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

    4.3.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
อุทยานหินเขางู อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วงเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถว้น) 
ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

   4.3.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที ่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 วงเงิน 15,000,000 บาท       
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) ดำเนินการโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  และ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

นางสาวรติรัตน์ เสาร์ทอง  สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
นักวิเคราะห์นโยบาย อุทยานหินเขาง ูและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ 
แผนปฏิบัติการ  การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ทั้งสองโครงการได้รับ 
สำนักงานการท่องเที่ยว การมอบหมายจากจังหวัดให้เสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ โดยทั้ง 2 โครงการเป็นการศึกษา  
และกีฬา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาในพ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
จังหวัดราชบุรี และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่ด้วยลักษณะของการศึกษาจำเป็นต้อง

ขอไปที่งบฟังก์ชัน จึงขอให้กลุ ่มจังหวัดเสนอไปยังกระทรวง สำหรับความจำเป็นที ่ต้อง
ทำการศึกษา เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ขึ้นมา
เพิ่มเติม โดยสถานที่ทั้ง 2 แห่งนี้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสูง แต่ด้วย
ความเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ให้ดีก่อนจะทำแผน
เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดต่อไปได้ 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ทั้ง 2 โครงการเคยเสนอเข้าครม.สัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 2 โครงการต้อง 
รองผู้ว่าราชการ ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือรองรับโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการไป หาก 
จังหวัดราชบุรี ไม่ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปดำเนินการ

ได้เลย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีเคยเสนอขอเข้างบกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลายครั้งแล้ว แตไ่ม่สามารถตั้งงบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เลย จึงจะขอไปที่กระทรวง
ผ่านกลุ่มจังหวัดแทนเนื่องจากเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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    4.4  ขอความเห็นชอบโอนสินทร ัพย์อ ันเก ิดจากโครงการงบประมาณของ         
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ขออนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการ 
บริหารยุทธศาสตร์  วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยได้อนุมัติ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณ 
ตอนล่าง 1   ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงาน

ของรัฐ โดยให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที ่และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
หน่วยงานผู้รับโอน ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง และให้กลุ่มจังหวัดที่ประสงค์โอน
พัสดุคุณภาพดีให้เร ่งดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 นั้น  

    กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย และคณะกรรมการวินิจฉัยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้
งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้
ให้กับหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เป็นกรณีเฉพาะราย 

    จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดังนี้  

    4.4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กลุ่มเดิม) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐมเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 
2561 

     1.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 1 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
      1.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 1 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 1 รายการ 
    1.3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 1 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 5 รายการ 
    1.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 2 รายการ 
     1.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 6 รายการ 
     1.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 31 รายการ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 
     1.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 8 รายการ 
     1.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 16 รายการ 

    4.4.2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กลุ่มปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ 3 รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ
  รายละเอียด ดังนี้ 

     

 

 

 

261



ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

1. เตำชีวมวลขนำดกลำง 100 ใบ 4,500              
2. เตำชีวมวลขนำดเล็ก 50 ใบ 2,300              
3. ตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ 190 ตู้ 4,964.80         

2554

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554
(จังหวัดรำชบุรี)

ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ในขบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมและ
กำรประหยัดพลังงำนในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร

1
ครุภัณฑ์
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ครุภัณฑ์ 1. ตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ 310 ตู้ 4,995.83         

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
(จังหวัดรำชบุรี)

1
ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ในขบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมและ
กำรประหยัดพลังงำนในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร 2555
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

1. ระบบผลิตแก๊สชีวภำพแบบหมักรำง 50 ลบ.ม. 1 ชุด 398,400          
2. ระบบสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ชุด 397,600          
3. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอุโมงค์ลม 1 ชุด 339,000          
4. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอุโมงค์ลม 1 ชุด 798,000          
5. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก 2 ชุด 339,000          

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
(จังหวัดรำชบุรี)

1

ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ในขบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และกำรประหยัดพลังงำนในกลุ่มวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร

2556
ครุภัณฑ์
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

1. สถำนีสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำด 1,200 วัตต์ 2 หลัง 1,000,000       
2. ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 2 ชุด 1,000,000       

1

ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร

2557
ครุภัณฑ์

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
(จังหวัดรำชบุรี)
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

1. สถำนีสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 หลัง 1,178,000       
2. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก 1 ชุด 393,300          
3. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอุโมงค์ลม 1 ชุด 397,353          
4. ระบบสูบน  ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ชุด 398,407          
5. ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ชุด 1,300,940       
6. ระบบสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์ไม่น้อยกว่ำ 2,280 วัตต์ 1 ชุด 1,176,000       

1

ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร

2558
ครุภัณฑ์

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
(จังหวัดรำชบุรี)
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

ส ำนักงำน
พลังงำนจังหวัด
รำชบุรี

1. ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 3,000 วัตต์ 2 หลัง 987,300          
2. สถำนีสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ชุด 998,000          
3. ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก 1 ชุด 400,000          
4. ระบบสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1 ชุด 986,000          

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

ครุภัณฑ์ 1. ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ 7 ตู้ 12,000            
ส่ิงก่อสร้ำง 2. โรงเรือนเลี ยงไก่ 7 หลัง 138,285          

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

1. เคร่ืองช่ังแบบดิจิตอล 2 เคร่ือง 50,000            
2. เคร่ืองบดวัตถุดิบ 2 เคร่ือง 50,000            
3. เคร่ืองสับละเอียด 1 เคร่ือง 70,000            
4. เคร่ืองผสมอำหำรสัตว์แนวนอน 2 เคร่ือง 187,500          
5. ซองคลอดแม่สุกร 3 ซอง 20,000            
6. สุกรพ่อพันธ์ุ 6 ตัว 15,000            
7. สุกรแม่พันธ์ุ 15 ตัว 6,000              
8. ถังอำหำรสุกรอลูมิเนียมชนิดหมุน(รำงกล) ควำมจุ 
     80 กก. 14 รำง

3,200              

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
(จังหวัดรำชบุรี)

2 2559

3

1

ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร

2559ครุภัณฑ์

ช่ือโครงกำร...เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย (ไก่)

ครุภัณฑ์

2559

ช่ือโครงกำร...เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรผลิตสัตว์เล็ก (สุกร)
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

1

ช่ือโครงกำร...ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์ในครัวเรือนและเกษตรกร

2559

9. ถ้วยให้น  ำส ำหรับสุกรขุน - สแตนเลส ขนำดใหญ่
    ( กว้ำง 14 ซม. ยำว 21 ซม. สูง 29 ซม.) 10 รำง

950                 

10. ถ้วยให้น  ำส ำหรับลูกสุกร - สแตนเลส ขนำดเล็ก
       (กว้ำง 9 ซม. ยำว 15 ซม. สูง 21 ซม.) 13 รำง

850                 

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

1. เคร่ืองตัด-สับหญ้ำ/กระถิน 10 เคร่ือง 42,470            
2. ถังพลำสติกขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 120 ลิตร มีฝำปิด 750 ถัง 497                 
3. รำงอำหำรส ำหรับแพะ-แกะ 150 รำง 3,000              

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

1. เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำยหลัง 10 เคร่ือง 9,000              
2. เคร่ืองผสมวัตถุดิบ 1 เคร่ือง 170,000          
3. เคร่ืองอัดไฮโดรลิก 1 เคร่ือง 150,000          
4. เคร่ืองโม่ละเอียด 1 เคร่ือง 50,000            
5. ท่ีเจำะกระเพำะโค 10 อัน 650                 
6. ชุดอุปกรณ์ผ่ำซำกโค 2 ชุด 8,500              
7. โซ่ช่วยคลอด ยำว 1.5 เมตร 10 เส้น 860                 
8. อุปกรณ์ถ่ำงช่องคลอดโค 10 ชุด 500                 
9. อุปกรณ์ท ำหมันโคชนิดหนีบ 10 ชุด 1,500              
10. ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 30 ลิตร 3 ถัง 20,000            
11. ถังน  ำเชื อแช่แข็ง ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 30 ลิตร 3 ถัง 26,000            
12. ถังผสมเทียมสนำม 3 ลิตร 10 ถัง 11,000            
13. เคร่ืองผสมวัตถุดิบท ำอำหำรส ำเร็จรูป 1 เคร่ือง 170,000          

ช่ือโครงกำร...พัฒนำอำชีพกำรเลี ยงแพะ - แกะ อย่ำงย่ังยืน

4 2559
ครุภัณฑ์

5

ช่ือโครงกำร...เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรผลิตและกำรจัดกำรสินค้ำปศุสัตว์ ด้ำนโค
เนื อ - โคนม

2559

ครุภัณฑ์

3

ครุภัณฑ์

2559
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

ครุภัณฑ์ 1. เคร่ืองผสมวัตถุดิบท ำอำหำรส ำเร็จรูป 1 เคร่ือง 170,000          
ส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

1. ตู้เก็บเอกสำร 2 ตู้ 6,500              
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง 6,500              
3. เคร่ืองผสมวัตถุดิบท ำอำหำรส ำเร็จรูป 1 เคร่ือง 170,000          

แขวงทำงหลวง
รำชบุรี

แขวงทำงหลวง
รำชบุรี

1. เสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงสูง 9 ม. ก่ิงเด่ียว 17 ต้น 42,935            
2. เสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงสูง 9 ม. ก่ิงคู่ 44 ต้น 44,656            
3. เสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงสูง 9 ม. ก่ิงเด่ียว 6 ต้น 46,377            
4. เสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงสูง 9 ม. ก่ิงคู่ 46 ต้น 48,099            

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
(จังหวัดรำชบุรี)

1
ช่ือโครงกำร...เพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0 กลุ่มจังหวัดภำค
กลำงตอนล่ำง 1 2560

ช่ือโครงกำร...ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงไปแหล่งท่องเท่ียวอ ำเภอสวนผ้ึง จังหวัด
รำชบุรี

3 2560
ส่ิงก่อสร้ำง

2

ช่ือโครงกำร...โคเน้ือ - โคนม สร้ำงเศรษฐกิจขับเคล่ือนกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภำค
กลำงตอนล่ำง 1

2560
ส่ิงก่อสร้ำง
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนปศุ
สัตว์จังหวัด
รำชบุรี

ครุภัณฑ์ 1. เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดง 1 เคร่ือง 30,000            

อ ำเภอด ำเนิน
สะดวก

อ ำเภอด ำเนิน
สะดวก

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงท่ี
ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม
ปลอดภัยท่ัวไปควำมละเอียด ไม่น้อยกว่ำ 2 Megapixels

23 ชุด 180,000

2. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง

2 ชุด 25,000

3. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 k VA (1,200 watts) 1 เคร่ือง 5,000
4. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 k VA (480 watts) 5 เคร่ือง 7,500
5. ตู้ส ำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนำด 42 U) 1 เคร่ือง 18,000
6. ถำดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelf ขนำดไม่น้อยกว่ำ 95 cm 5 ใบ 7,500
7. ตู้เหล็กส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์วงจรปิดภำยนอก 5 ตู้ 16,500

8. ระบบน ำสัญญำณโครงข่ำยใยแก้วน ำแสงแบบภำยนอก
อำคำร 12 Core

1,800 
เมตร

25

9. สำยน ำสัญญำณชนิดนอกอำคำร (UTPCABLE) 1,200 
เมตร

15

10. สำยไฟฟ้ำ VCT ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2x2.5 sq.mm. 200 
เมตร

18

11. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media 
Convertor) 10/100/10000 Mbps

5 ชุด 3,528

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(จังหวัดรำชบุรี)

1

ช่ือโครงกำร...เครือข่ำยเกษตรกรเล้ียงแพะเน้ือแพะนม กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนล่ำง 1 2561

2

ช่ือโครงกำร...พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรท่องเท่ียวเพ่ือยกระดับกำรเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวกลุ่มทวำรวดี

2562

ครุภัณฑ์
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

12. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก (Media 
Convertor) 10/100/10000 Mbps และมี Port Lan 4 
port POE

9 ชุด 12,000

13. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง 1 ชุด 9,000
14. จอแสดงภำพ แอลอีดีทีวี ขนำด 55 น้ิว พร้อมขำยึด 2 เคร่ือง 4,500
15. ชุดโต๊ะและเก้ำอ้ี 1 ชุด 2,000

2 2562

ครุภัณฑ์
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ล ำดับ ประเภทสินทรัพย์
ช่ือโครงกำร

ย่ีห้อ ชนิด ขนำด และลักษณะ รำยละเอียดสินทรัพย์
ส่วนรำชกำร

หน่วยด ำเนินกำร
หน่วยรับโอน

ทรัพย์สิน

หมำยเลข
ครุภัณฑ์
หรือรหัส
ทรัพย์สิน

จ ำนวน
หน่วย

รำคำ/หน่วย/
ชุด/กลุ่ม

ปีงบประมำณ
ท่ีได้มำ

อำยุกำรใช้
งำน (ปี)

อัตรำค่ำ
เส่ือม

รำคำ/ปี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำนโยธำธิ
กำรและผังเมือง
จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำน
โยธำธิกำรและ
ผังเมืองจังหวัด
รำชบุรี

1. AIR VENT Dia 250 มม. 4 ชุด 13,764
2. GATE VALVE Dia 250 มม. 3 ชุด 27,434
3. เคร่ืองสูบน  ำชนิดหอยโข่ง END SUCTION 1 เคร่ือง 587,038
1. ห้องน  ำ 1 ห้อง 847,000
2. ท่อส่งน  ำ HDPE Dia 250 มม. 1 งำน 2,800,829
3. รำงระบำยน  ำ และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 งำน 548,760
4. ทำงเดินเท้ำตัวหนอน 1 งำน 98,432
5. อำคำรโรงสูบ 1 ห้อง 258,263

แบบรำยงำนโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(จังหวัดรำชบุรี)

1

ช่ือโครงกำร...พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวพื นท่ี กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 1 
กิจกรรมพัฒนำพื นท่ีอุทยำนหินเขำงูและพื นท่ีเช่ือมโยงโดยรอบ

2562

ครุภัณฑ์

ส่ิงก่อสร้ำง

272



    ขอเรียนเชิญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี นำเรียนชี้แจงเนื่องจากเป็นงบกลุ่มเดิม 
แต่ในหลักการถ้าตั้งกลุ่มใหม่ ให้เอารายการสินทรัพย์เข้าประชุม ก.บ.ก. กลุ่มใหม่ และแจ้งไป
ที่กลุ่มเดิมเพื่อดำเนินการ ซึ่งเป็นรายการที่จังหวัดราชบุรียังไม่ได้นำเข้าที่ประชุม จึงได้นำมา
เข้าประชุมในวันนี้ก่อน เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ กลุ่มจังหวัดจะแจ้งไปที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม) ต่อไป  

ประธาน    จังหวัดอื่น ๆ จะทราบได้อย่างไรว่าสินทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นของจังหวัด
ไหนบ้าง 

นางอภิรดา ชนะบวรบุตร   สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดจะทราบเนื่องจากเป็นหน่วยเบิกจ่าย 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
บริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 1 

นางปนัดดา เพ็งแป้น    ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ แล้วจะส่งเรื่องนี้กลับไปยังกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
หัวหน้าสำนักงาน  ตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม) เมื่อโอนสินทรัพย์เสร็จจะมาหักล้างในระบบ GF ว่าโอน 
จังหวัดราชบุรี  สินทรัพย์ให้กับหน่วยงานที่ขอมา จึงขออนุมัติในหลักการเบื้องต้น แต่ในเรื่องของบัญชี ค่า

เสื่อมราคา ฯลฯ จะเป็นระบบการคิดที่ลงรายละเอียด    

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์  ในรายการที่เสนอขอเข้ามา เช่น กรณีครุภัณฑ์จะโอนให้สำนักงานพลังงาน  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ จังหวัดราชบุรี หน่วยงานยืนยันจะเป็นหน่วยรับใช่หรือไม่  
การพัฒนาภาคกลาง 

นางปนัดดา เพ็งแป้น    ในการขอตั้งงบประมาณ หน่วยดำเนินการจะต้องเขียนยอมรับอยู่แล้วว่าจะเป็น 
หัวหน้าสำนักงาน  หน่วยรับโอนสินทรัพย์ จึงนำเข้าที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
จังหวัดราชบุรี   

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์  จังหวัดราชบุรีที่เป็นหน่วยเบิกแทนกันจะทำเรื่องโอนสินทรัพย์กลับไปท่ีกลุ่มจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม) เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
การพัฒนาภาคกลาง  กลางตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม) จะทำเรื่องโอนสินทรัพย์ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง

พลังงานเกรงว่าตอนที่แจ้งไป ส่วนกลางของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ถ้าเข้าใจตรงกัน
จะต้องเป็นผู้รับ จึงขอยืนยันว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีได้ประสานไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการโอนสินทรัพย์จากกลุ ่มจังหวัดเดิมให้กับ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตัวสินทรัพย์อยู่ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีแต่ ผู้ที่จะ
รับในระบบได้คือสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ถ้าสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรียืนยัน
มา เราก็จะดำเนินการต่อไปได ้

นางปนัดดา เพ็งแป้น     ขออนุมัติในหลักการไว้ก่อน เข้าใจว่าหน่วยงานคิดว่าจังหวัดโอนให้หน่วยงานได้เลย  
หัวหน้าสำนักงาน  เพราะระบบอยูใ่นจังหวัดราชบุรี หน่วยเบิกจ่ายอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ระบบการหักล้างทั้งหมดอยู่ 
จังหวัดราชบุรี  ในจังหวัดราชบุรี โอนให้สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 

273



274




