


ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

****************************************** 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีศักยภาพที่ส าคัญใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ศักยภาพเป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถเป็นแหล่ง  
ผลิตอาหารทั้งด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ ๒) ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓) ศักยภาพด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน โดยมีการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบยีบเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในการเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม และเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยง
ภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จึงก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาว่า “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว
คุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม 
ที่รัฐบาลก าหนด จึงมีข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย 

1.ด้านเกษตร 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1มีศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่
มีระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและท าการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว 
อ้อย ผลไม้ พืชผัก มันส าปะหลังรวมทั้งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือการส่งออกอย่าง 
ครบวงจร ดังนั้นเพ่ือเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรโดยอาศัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
จึงขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

๑.๑ โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานเพื่อลดต้นทุน ลด
มลพิษลดการสูญเสีย ลดความเดือดร้อนของชุมชนและนักท่องเที่ยวด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยและโรงงานน้ าตาลจ านวนมาก ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อเข้าสู่โรงงานน้ าตาลจะประสบปัญหา
การเผาอ้อย เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหามลพิษจากอ้อยเป็นการส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จึงขอรับการสนับสนุนด าเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ 

- พัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานเพ่ือลดต้นทุน ลดมลพิษ และ
ลดการสูญเสีย ลดความเดือดร้อนของชุมชนและนักท่องเที่ยว  

- การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนการเก็บเกี่ยวอ้อย 
- การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย 
- การติดตามและเฝ้าระวัง และตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
- การศึกษารูปแบบศูนย์การบริหารขนส่งและตรวจวัดคุณภาพอ้อย และคัดแยกสิ่งปนเปื้อน

ออกจากอ้อย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy)  
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๑.๒  โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมชุมชนเพ่ือ ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ไปสู่เชิงพาณิชย์ เชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมและการค้า 
ในพ้ืนที่ จึงขอรับการสนับสนุนการด าเนินโครงการ โดยการน าความรู้นวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร พัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมหรือสินค้าเกษตรจากวัสดุเหลือใช้ผ่าน
กระบวนการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมผลผลิตให้ได้มาตรฐานการรับรอง รวมถึงการพัฒนา
เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

2. ด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง ๑ มีแหล่ งท่องเที่ ยวที่น่ าสนใจที่ สามารถสร้ างรายได้ 

จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันและเพ่ิมศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

  ๒.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น ้าแควน้อย     
แควใหญด่้วยภาคประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีมีความต้องการพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีในด้านต่างๆ ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ภูมิเมืองกาญจน์เล่าเรื่องเมืองกาญจน์จากอดีตถึงปัจจุบันแบบสื่อผสม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สถานที่ออกก าลังกาย พ้ืนที่ส าหรับประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น ห้องประชุม ห้องแสดงงานศิลปะ และมีความ
ต้องการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าล าน้ าและน้ ากัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าแม่กลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ จึงขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว      
โดยแบ่งการด าเนินงาน ๕ กิจกรรม ดังนี้  
   กิจกรรมที่ ๑ ขอเร่งรัดการขอใช้พ้ืนที่และการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยการจัดซื้อสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
(เครื่องจักร) ภายในอาคารโรงงานกระดาษเก่าคืนจากภาคเอกชนที่รัฐได้ขายไปออกแบบและปรับปรุงตัวอาคาร
โรงงานกระดาษและพ้ืนที่ภายในส าหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิเมืองกาญจน์ออกแบบและปรับปรุงตัวอาคารและ
พ้ืนที่ภายในอาคารสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างก าแพงบริเวณโดยรอบ
โรงงานกระดาษ 
   กิจกรรมที่ 2 ปรับภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ าโดยการปรับปรุงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งบริเวณดงบัวและบึงบัวก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากสะพานสมเด็จพระสังฆราช - บึง
บัว ระยะทาง 165 เมตรปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และท่าเทียบเรือ (พ้ืนที่ตั้งทัพ
รับศึก บ้านลิ้นช้าง) 
     กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เมืองเก่ากาญจนบุรี โดยการส ารวจและออกแบบก่อสร้างด าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่ากาญจนบุรี 
     กิจกรรมที่ 4 โครงการออกแบบและก่อสร้างจุดชมวิว Sky Walk ในพ้ืนที่เมืองเก่า
กาญจนบุรี โดยการส ารวจและออกแบบก่อสร้างและก่อสร้างจุดชมวิว Sky Walk ในพ้ืนที่เมืองเก่ากาญจนบุรี 
     กิจกรรมที่ ๕ โครงการออกแบบและก่อสร้างหอคอยชมวิวแม่น้ าสามสาย ในพ้ืนที่
เมืองเก่ากาญจนบุรี โดยการส ารวจและออกแบบก่อสร้าง และก่อสร้างหอคอยชมวิวแม่น้ าสามสายในพ้ืนที่เมือง
เก่ากาญจนบุรี 
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๒.๒ โครงการก่อสร้างเส้นทางพุทธธรรม และปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลประจ้าจังหวัด
สุพรรณบุรีด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวคิดในการประสานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
ในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดีและพุทธศาสนา โดยการพัฒนาต่อยอดพ้ืนที่พุทธมณฑล
ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ด าเนินการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๘๘ เมตร สูง ๑๐๘ เมตรนามสมเด็จพระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
หรือหลวงพ่ออู่ทองไว้เป็นพระประธานในพุทธมณฑล บริเวณเขาท าเทียม เนื้อที่ ๑๕๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
เมืองโบราณอู่ทอง จึงขอรับการสนับสนุนกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางพุทธธรรมและกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธ
มณฑลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดีให้ได้มาตรฐาน  

๒.๓ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มการส่งเสริมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี
กิจกรรมย่อย ดังนี  

(๑) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน 
- วัดอรัญญิกาวาส ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
- วัดขนอน ต าบลสร้อยฟ้า อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
- วัดคงคาราม  ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
- วัดมหาธาตุวรวิหาร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
- วัดคุ้งกระถิน ต าบลคุ้งน้ าวน อ าเภอเมืองราชบุรี 
- วัดม่วง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
- วัดโขลงสุวรรณคีรี ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
- ก าแพงเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
- วัดโบสถ์ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

(๒) การจัดท้าสื่อน้าชมโบราณสถาน จังหวัดราชบุรี เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบ QR 
CODE 

(๓) การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชุมชนต้าบลคุ้งกระถิน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
(๔) การส่งเสริมและต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนจีนแคะ 

3. ด้านการบริหารจัดการน ้า 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีแม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าแควไหลผ่าน มีเขื่อน
ขนาดใหญ่ ๒ แห่ง ประกอบด้วยเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าขนาดเล็กและ
ระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ แต่ยังคงมีบางพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานยังประสบปัญหา 
ขาดแคลนน้ า ประกอบกับแหล่งน้ าธรรมชาติประสบปัญหาตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ไม่สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มักเกิดน้ าท่วมพ้ืนที่ท าการเกษตรเสียหายเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

๓.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและแหล่งน ้าล้าสมุห์ อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรีและอ้าเภอ 
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยการขุดลอกเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การกักเก็บความกว้าง ๒๐ - ๓๓๒ เมตร ความยาว ๒,๑๑๒ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๖ เมตร ปริมาณน้ ากักเก็บ
รวม ๒,๔๓๓,๖๘๘ ลบ.ม. บรรเทาปัญหาอุทกภัย พ้ืนที่ประมาณ ๙,๓๗๕ ไร่ บรรเทาภัยแล้ง พ้ืนที่เกษตร 
๔,๒๐๐ ไร่  
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  ๓.๒ โครงการการพัฒนาแหล่งน ้าลุ่มน ้าแม่กลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพ้ืนที่
ประสบภัยแล้งซ้ าซาก ๕ อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอ
ห้วยกระเจา อ าเภอเลาขวัญและอ าเภอพนมทวน ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ า เพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 ขอสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่แห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 9 แห่งประกอบด้วย ฝาย ๘ แห่ง และแก้มลิง  
๑ แห่ง และกิจกรรมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ า ลุ่มน้ าแม่กลอง โดยปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูต้นน้ าและพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ า 
  กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติในหลักการเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายโครงการขยายความจุ 
อ่างเก็บน้ าล าอีซู ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี  แผนด าเนินการระยะเวลา ๔ ปี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘)  
   กิจกรรมที่ ๓ ขออนุมัติในหลักการเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายโครงการอ่างเก็บน้ า 
ล าตะเพินบน จังหวัดกาญจนบุรีแผนด าเนินการระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘) 

 ๓.๓ โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบด้วย 
   (๑) ขออนุมัติในหลักการเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบาย จ านวน 1 โครงการ ประกอบด้วย  
    - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทวีป อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   (๒) ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อด้าเนินการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
1 โครงการ ประกอบด้วย 
    - โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
   (๓) ขอสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 จ านวน ๕ โครงการ 
ประกอบด้วย 
    - โครงการสถานีสูบน้ าปากคลองมะขามเฒ่า – กระเสียว 
    - โครงการปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ 
    - โครงการสถานีสูบน้ ากระเสียว กม. 47+290 คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
    - โครงการขุดลอกบึงปลายน้ าเทศบาลต าบลท่าเสด็จ หมู่ที่ 4 อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
    - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูน้ าตกพุม่วง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๓.๔ โครงการพัฒนาแหล่งน ้าลุ่มแม่น ้ากลอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บ
กักน ้าระบบกระจายน ้า และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักและกระจายน ้าเดิมให้สูงขึ น จังหวัดราชบุรี 
ประกอบด้วย 
 (๑) ขออนุมัติในหลักการเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายจ านวน 9 โครงการ ประกอบด้วย  

 - โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านโป่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลยางหัก อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
    - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าวัดอัมพวัน 
    - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านคลองแค 
    - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านลาดเมธังกร 
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    - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านคุ้งน้ าวน 
    - อาคารบังคับน้ ากลางคลองระบายน้ าสายใหญ่บางป่า กม.16+300 
    - ประตูระบายน้ ากลางคลอง ร.2 ซ้าย บางป่า (ล าถ่อแพ) กม.5+500 
    - คลองส่งน้ า 1 ซ้าย – 1 ขวา – 3 ขวา – 12 ซ้าย 
    - โครงการคลองขุดลัดราชบุรี 
   (2) ขอสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 กิจกรรม
ประกอบด้วย 
    - กิจกรรมก่อสร้างฝาย จ านวน 4 แห่ง 
    - กิจกรรมก่อสร้างระบบกระจายน้ า จ านวน 4แห่ง 
    - กิจกรรมก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า จ านวน 11 แห่ง 

  ๓.๕ โครงการศึกษาและส้ารวจออกแบบแหล่งน ้าบึงโชคบัญชา (แก้มลิง)  

 4.  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
       เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
และการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชนต่างๆ          
ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดได้รับบริการของรัฐที่มีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้ งต่อยอดโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในพ้ืนที ่จึงขอรับการสนับสนุนประกอบด้วย 

  ๔.๑ ด้านการคมนาคม 
 ขอให้เร่งรัดด้าเนินการ 

   (๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท ๔๐๕๙ แยก ทล. ๓๒๖๔ - อ้าเภออู่ทอง 
อ้าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

   (๒) โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3510 
   (๓) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน จ านวน ๔ รายการ 
 - กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแม่น้ าแม่กลองบน
ทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ)์ 
   - กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน – ห้วยชิน
สีห ์ในช่วง กม.102+200 – กม.108+000 จังหวัดราชบุรี ระยะทาง5.8 กม.  
   - กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ราชบุรี – แก้มอ้น ในช่วง 
กม.0+000 – กม.3+800 จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 3.8 กม. 
   - กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับหมายเลข 330 สะพานธนะ
รัชต์ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 330 บริเวณ กม.1+166 ทางเข้าจังหวัดราชบุรี ระยะทาง 150 เมตร 
   (๔) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางและระบบระบายน ้าหมายเลข 
3291 เจดีย์หัก – หนองหอย ช่วง กม.0+000 – กม.9+242 จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 9.242 กม. 
   (๕) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3208 น ้าพุ – เหมืองผาปกค้างคาว 
จังหวัดราชบุรี 
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   (๖) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3291 เตาปูน – เบิกไพร ช่วง 
กม.32+382 – กม.41+000 จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 8.618 กม. 
    (๗) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3273 โคกสูง – หนองเป็ด ช่วง 
กม.0+000 –กม.16 + 457 ระยะทาง 16.457 กม. จังหวัดราชบุรี 
   (๘) โครงการก่อสร้างอุโมงค์และทางลอด ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง
ถึงหลุมดินที่ กม. 82+600 (บ้านฆ้อง) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
   (๙) โครงการก่อสร้างอุโมงค์และทางลอดทางหลวงหมายเลข 4 ตอน  
สระกระเทียม – คลองอีจาง กม.74+500 (แยกหัวทุ่ง) หนองโพ จังหวัดราชบุรี  
   (๑๐) โครงการปรับปรุงถนนตามผังเมืองสายมนตรีสุริยวงศ์ เชื่อมถนนสาย
บายพาส  

  - กิจกรรมก่อสร้างถนนตามผังเมืองสายมนตรีสุริยวงศ์ เชื่อมถนนสายบายพาสสาย ข.7 
  - กิจกรรมปรับปรุงถนนตามผังเมืองสายมนตรีสุริยวงศ์ เชื่อมถนนสายบายพาส สายซอย

วาสนาด ี
  ๔.๒ ด้านไฟฟ้า 
  ขอรับการสนับสนุนการศึกษาแนวทางการปรับปรุงสายไฟฟ้าลงดินในบริเวณเขตพื นที่
เมืองเก่า จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอรับการสนับสนุนเป็นกิจกรรมน า
ร่องที่จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่เขตเมืองเก่าบริเวณถนนวรเดช ถนนอัมริมนร์ และถนนไกรเพชร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใจกลาง
เมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวและอาคารอนุรักษ์ที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ส าคัญๆ  

๔.๓ ด้านประปา 
  ขอรับการสนับสนุน 
   (๑) งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าในพื นที่จังหวัดกาญจนบุรี๑ รายการ 
    - บริเวณต าบลดอนตาเพชร 

(๒)งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ รายการ 
    (๑) บริเวณเทศบาลต าบลบ้านดอน 
    (๒) บริเวณหมู่บ้านสามชุก - วัดล าพญา ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก 
    (๓) บริเวณต าบลทัพหลวง อ าเภอหนองหญ้าไซ 
    (๔) บริเวณต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

(๓) งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าในพื นที่จังหวัดราชบุรี ๒๐ รายการ 
     (๑) บริเวณหมู่ 1 – 4 ต าบลคุ้งกระถิน อ าเภอเมืองราชบุรี    
     (๒) บริเวณซอยถนนหนองสะเดาบน หมู่ที่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 
ต าบลหินกอง อ าเภอเมืองราชบุรี  
     (๓) บริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ที่ 9 ต าหินกอง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี และงานวางท่อขยายเขตน้ าบริเวณชุมชนบ้านต้นมะม่วงพัฒนา หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอ
เมืองราชบุรี  
     (๔) บริเวณวัดลาดเมธังกร หมู่ที่ 6 ต าบลบางป่า อ าเภอเมืองราชบุรี ถึง 
แยกวัดท่าเรือ หมู่ที่ 2 ต าบลแพงพวย อ าเภอเมืองราชบุรี  
     (๕) แยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี-สี่แยกห้วยชินสีห์ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง  
     (๖) บริเวณโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยอ าเภอปากท่อ 
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     (๗) บริเวณบ้านหนองรี ต าบลบ้านเลือก อ าเภอโพธาราม  
     (๘) บริเวณหมู่ 3 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง  
     (๙) บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านเขาช้าง ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ  
     (๑๐) บริเวณหมู่ที่ 1,5 ต าบลชัฏป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง  
     (๑๑) บริเวณโรงสูบบ่อ 2 ถึงถนนบายพาสจอมบึง (3087) หมู่ที่ 3 ต าบล
จอมบึง อ าเภอจอมบึง  
     (๑๒) บริเวณหมู่ที ่5 บ้านเขาถ่าน ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ  
     (๑๓) บริเวณปากทางเข้าบ้านขุนพิทักษ์ถึงสี่แยกบ้านรางห้าต ารึงต าบล    ขุน
พิทักษ์ อ าเภอด าเนินสะดวก 
     (๑๔) บริเวณปากทางเข้าวัดศรประดิษฐ์ ม.3 ถึงวัดปรกเจริญ หมู่ 6 ต าบล
ตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก 
     (๑๕) บริเวณตลาดเสรีเก่าถึงโรงเรียนอภิบาลกุลบุตร หมู่  3 ต าบล         
ศรีสุราษฎร์ อ าเภอด าเนินสะดวก  
     (๑๖) บริเวณปากทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง หมู่ 10 ต าบลด าเนินสะดวก 
อ าเภอด าเนินสะดวก  
     (๑๗) บริเวณบ้านสนามชัยซอย 10 หมู่  4 ต าบลดอนกรวย อ าเภอ   
ด าเนินสะดวก  
     (๑๘) บริเวณโรงแรมผึ้งหลวงรีสอร์ท หมู่ 8 ต าบลศรีสุราษฎร์ อ าเภอ  
ด าเนินสะดวก  
     (๑๙) บริเวณปากคลองเต็กเฮง หมู่ 8 ต าบลศรีสุราษฎร์ อ าเภอ        
ด าเนินสะดวก  
     (๒๐) บริเวณบ้านหนองสลิตและซอยบ้านตาหลวง หมู่ 2 ต าบลตาหลวง 
อ าเภอด าเนินสะดวก  

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีประชากรทั้งสิ้น ๒.๖ ล้านคน และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรในทุกจังหวัด ส าหรับความหนาแน่นของประชากรพบว่า จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี  
มีประชากรหนาแน่นเพ่ิมขึ้นเนื่องที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเมือง
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในกลุ่มจังหวัดจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการให้บริการของรัฐ   
ทั้งบริการด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยขอรับการสนับสนุนดังนี้ 
  ๕.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัด
ราชบุรี ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 

- การจัดสร้างอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  
- จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพ่ือพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญส าหรับการรักษาระดับตติยภูมิข้ันสูง 
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5.๒ โครงการจัดหาอาคารเรียนและอาคารที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
- อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น แบบ สอศ.๔๙A๐๔เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอนอย่างครบวงจร  
- อาคารเรียน ๕ ชั้น และปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์แบบ สอศ.๕๑A๐๔/๕๓ เพ่ือรองรับผู้เรียน

ในการจัดการเรียนการสอน  
- อาคารแฟลต ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์แบบ สอศ.๕๐A๑๙ 

 ๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง โดยมีการขยายตัวของตัวเมืองและ
ชุมชนออกไปพ้ืนที่โดยรอบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอรับการสนับสนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบท่อรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองราชบุรีเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
ออกไปตามถนนสายเลี่ยงเมือง โดยการปรับปรุงพัฒนาสถานีบ าบัดน้ าเสียเดิม จ านวน ๑ แห่ง ปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางและระบบการบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๙ แห่ง และเพ่ิมเติมตามการส ารวจ สามารถรองรับน้ าเสียตามการ
ออกแบบ ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวัน 

 7. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  ขอรับการสนับสนุน 
  ๗.๑ การปรับรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื นที่จังหวัดราชบุรี
ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธารามและอ าเภอปากท่อ ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบอาชีพ เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนในการสัญจรหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย  
ปิดทางน้ าของคลองชลประทานและในช่วงเวลาฝนตกหนักเกิดน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน จึงขอรับ 
การสนับสนุนให้มีการจัดวางระบบการจราจรที่ดีในอนาคต เช่น จุดกลับรถ จุดตัดการจราจร และอุโมงค์  
ทางลอด ตลอดจนค านึงถึงการใช้งานที่ไม่กระทบกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๒ โครงการศึกษาแผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์  
เพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ฝั่งตะวันตก WEC และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยการศึกษา
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมเพ่ือการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อและอ านวยความสะดวก 
การเดินทางเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ที่เหมาะสม อาทิ โครงข่ายทางหลวงสายหลัก  
ทางหลวงสายรอง สิ่งอ านวยความสะดวกการขนส่ง ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า และสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
  ๗.๓ การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ (Meeting, Incentive , Convention and 
Exhibition :MICE)ในพ้ืนที่ภาคตะวันตกเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๗.๔ การศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรณีอุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก การศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับชุมชนโดยรอบและการจัดท าแผนการบริหารจัดการ 

 ************************************* 


