ขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
(จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ' จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร)
ลําดับ
ที่
1

ประเด็นขอเสนอ

รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)

การบริหารจัดการน้ํา 1.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยและแกไขป6ญหาน้ําทวมพื้นที่เพชรบุรีตอนลาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบประมาณ 573 ลานบาท

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
โครงการชลประทานเพชรบุรี

นายสันต จรเจริญ
จ.เพชรบุรีไดรับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ&มน้ําเพชรบุรีตอนล&าง ทําใหเกิดน้ําท&วมใน อ. ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี เกิดป+ญหาต&อการคมนาคมในจังหวัดและเสนทางคมนาคม ถ.เพชรเกษม ซึ่งเป1นเสนทาง หมายเลขโทรศัพท 081-445-4736
หลักลงสู&ภาคใต รวมทั้งประชาชนไดรับผลกระทบเสียหายต&อเนื่องเป1นเวลา 2 ป4ติดต&อกัน โครงการ
ชลประทานเพชรบุรีไดเสนอโครงการเพื่อแกไขป+ญหาดังกล&าวตั้งแต&ป4 2559 โดยการจัดทําคลองผัน
น้ําออกจากแม&น้ําเพชรบุรีก&อนที่จะเขาตัวเมืองเพชรบุรี ในวงเงิน 8,500 ลานบาท ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 ป4
กลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป4 2560 (เพิ่มเติม) ในวงเงิน
327 ลานบาท เริ่มดําเนินการในคลองส&งน้ําสายใหญ&ฝ+Bงขวา 3 ของเขื่อนเพชร เพื่อใหระบายน้ําออก
ออกแม&น้ําเพชรบุรีไดในเบื้องตนก&อนในปริมาณ 100 ลบ.ม./วินาที และจําเป1นตองใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น จํานวน 1,100 ลานบาท ดังนี้
(1) งบประมาณป4 2560 (เพิ่มเติม) ดําเนินการแลวเป1นเงิน 327 ลานบาท
(2) งบประมาณป4 2561 จะไดรับงบประมาณ (งบกลาง) เป1นเงิน 200 ลานบาท
(3) ป4งบประมาณ 2561 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) จาก ครม.สัญจร เพื่อ
ดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและแกไขป+ญหาน้ําท&วมพื้นที่เพชรบุรีตอนล&างอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อีกเป1นเงิน 573 ลานบาท
สําหรับงบประมาณที่เหลืออีกเป1นเงิน 7,400 ลานบาท จะเสนอเป1นโครงการขนาดใหญ&ต&อไป

ลํา
ดับที่
1

ประเด็นขอเสนอ
การบริหารจัดการน้ํา

รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
1.2 โครงการระบบทอสงน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ําประปา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ'งบประมาณ 755 ลานบาท
เนื่องจาก อ.หัวหิน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การท&องเที่ยวในอัตราที่สูงส&งผลใหการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท&องเที่ยวสูงขึ้นตามไปดวย
ทําใหปริมาณน้ําดิบเพื่อใชในการผลิตน้ําประปามีปริมาณที่ไม&เพียงพอต&อความตองการ ประกอบกับ
เขื่อนปราณบุรี ที่เป1นแหล&งน้ําดิบอีกทางหนึ่งในการผลิตน้ําประปาของเทศบาลเมืองหัวหินประสบป+ย
หาฝนแลง ปริมาณน้ําในเขื่อนลดลงอย&างรวดเร็ว และมีผลกระทบโดยตรงต&อการส&งน้ําดิบเพื่อการผลิต
ประปาของเทศบาลเมืองหัวหิน ทําใหป+จจุบันเมืองหัวหินเกิดสภาวะขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิต
น้ําประปาเป1นอย&างมาก
จากขอมูลการใชน้ําประปาเทศบาลเมืองหัวหินพบว&าเทศบาลเมืองหัวหินมีแผนงานที่จะผลิต
น้ําประปาในอัตรา 60,000 ลบ.ม.ต&อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลบ.ม.ต&อชั่วโมง จึงเพียงพอต&อ
ความตองการใชน้ําของประชากรและนักท&องเที่ยว รวมทั้งรองรับความเจริญเติบโตของผูประกอบการ
โรงแรม รีสอรท รานอาหาร กลุ&มคอนโดมิเนียมและบานจัดสรรในอนาคตไดอย&างยั่งยืนในระยะ 20 ป4
จึงจําเป1นตองใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 995 ลานบาท ดังนี้
(1) ป4งบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ไดรับงบประมาณดําเนินการแลว เป1นเงิน 90 ลานบาท
(2) ป4งบประมาณ 2561 จะไดรับงบประมาณ (งบกลาง) เป1นเงิน 150 ลานบาท
(3) ป4งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ครม.สัญจร
เพื่อดําเนินโครงการระบบท&อส&งน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ําประปา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรีถึง อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ (เริ่มจากจุดเริ่มตนคลองส&งน้ํา 1 ขวา สายใหญ& ถึงบริเวณสระน้ํา บานพัก กปร.
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ อีกเป1นเงินงบประมาณ755 ลานบาท

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
โครงการชลประทานเพชรบุรี
นายสันต จรเจริญ
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
เพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท 081-445-4736

ลํา
ประเด็นขอเสนอ
ดับที่
1
การบริหารจัดการน้ํา

รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
1.3 โครงการกอสรางเขื่อนป>องกันน้ําทวมริมแมน้ําเพชรบุรี (ระยะที่ 3) ฝ6@งซายตั้งแตสะพาน
วัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี ความยาว 250 เมตรงบประมาณ 25 ลานบาท
เนื่องจากประชาชนบริเวณ ต.คลองกระแชง ชุมชนใกลเคียงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีพื้นที่
ติดแม&น้ําเพชรบุรีช&วงน้ําหลากกระแสน้ําก&อใหเกิดน้ําท&วมชุมชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ก&อใหเกิดความเสียหายเป1นประจํา หากไม&ดําเนินการก&อสรางเขื่อนปLองกันน้ําท&วมอาจเกิดการพังทลาย
ของตลิ่งและน้ําท&วมชุมชน รวมทั้งตองประสบป+ญหาอุทกภัยอย&างรุนแรงเหมือนที่ผ&านมาก&อใหเกิด
ความเสียหายต&อพื้นที่ดานเศรษฐกิจแบบประเมินค&ามิได
เพื่อเป1นการปLองกันน้ําท&วมจากแม&น้ําเพชรบุรี และเพื่อปLองกันความเสียหายแก&ใหแก&บานเรือน
ประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งเป1นการเพิ่มพื้นที่สันทนาการของชุมชนใกลเคียง จึงเสนอโครงการ
ดังกล&าว เพื่อดําเนินกิจกรรม ก&อสรางเขื่อนแบบตอกเสาเข็ม สอดแผ&น คสล. ดานบนเสริมครีบผนัง
คสล. หนาเขื่อนเปMดดวยหินทิ้ง ความยาว 250 เมตรในวงเงินงบประมาณ 25 ลานบาท โดยกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน
1.4 โครงการกอสรางเขื่อนป>องกันตลิ่งแมน้ําเพชรบุรี หมูที่ 4 ต.บานลาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
งบประมาณ 9.897 ลานบาท

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบุรี
นายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท 081-651-4140

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบุรี

เนื่องจากประชาชนบริเวณ หมู&ที่ 4 ต.บานลาด อ.บานลาด และพื้นที่ 8 ชุมชนบริเวณใกลเคียง นายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์
1490 ครัวเรือนมีพื้นที่ติดแม&น้ําเพชรบุรี จึงมีกระแสน้ําก&อใหเกิดการกัดเซาะตลิ่งพังทลายน้ําท&วม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรเป1นประจํา หากไม&ดําเนินการอาจเกิดการพังทลายของคันดินกั้นน้ําและพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท 081-651-4140
ราบลุ&มตองประสบกับป+ญหาอุทกภัยอย&างรุนแรง
เพื่อเป1นการปLองกันการพังทลายของตลิ่งแม&น้ําเพชรบุรีและเพื่อความปลอดภัยของบานเรือน
ประชาชนริมแม&น้ําเพชรบุรี จึงเสนอโครงการดังกล&าวโดยดําเนินการก&อสรางเขื่อนแบบตอกเสาเข็ม
สอดแผ&น คสล.หนาเขื่อนเปMดดวยหินทิ้ง ความยาว 104 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 9.897 ลานบาท
โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน

ลํา ประเด็นขอเสนอ
ดับที่
2

การป>องกันการ
กัดเซาะชายฝ6@ง

รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)

2.1 โครงการฟGHนฟูปIาชายเลนในพื้นที่เลนงอกใหม ในทองที่จังหวัดเพชรบุรีงบประมาณ
84,493,750บาท
จ.เพชรบุรีเป1นจังหวัดชายทะเลที่มีความยาวของชายฝ+Bงทะเลเกือบรอยกิโลเมตร ประกอบดวย หาดโคลนใน
ดานทิศเหนือดานที่ติด จ.สมุทรสงคราม เรื่อยลงมามาจนจรดตําบลแหลมผักเบี้ยและต&อดวยหาดทรายไปจนถึง
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ต&อไปจนถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ในบริเวณหาดโคลนเป1นหาดโคลนที่กําลังเซ็ตตัว
และเป1นพื้นที่ที่กําลังก&อตัวขึ้นของสังคมพืชปQาชายเลน แต&บางฤดูมักจะปรากฏลมมรสุมพัดเขาปะทะแนวปQา
ชายเลนที่กําลังก&อตัวขึ้นบนพื้นเลนงอกใหม&นี้ ทําใหพันธุพืชเบิกนําที่เกิดขึ้นเสียหายตองใชเวลาปรับตัวและเริ่ม
กระบวนการก&อตั้งปQาชายเลนขึ้นมาใหม& โครงการดังกล&าวมีวัตถุประสงค เพื่อใหระบบนิเวศปQาชายเลนและ
สภาพแวดลอมของจังหวัดมีความสมดุลและอุดมสมบูรณโดยเร็ว ,ใหปQาชายเลนเป1นกําแพงปLองกันการกัดเซาะ
ของคลื่นลมในฤดูมรสุม,เพิ่มพื้นที่ปQาตามนโยบายของรัฐบาล,ช&วยเร&งกระบวนการในการฟTUนฟูปQาชายเลนใน
พื้นที่เลนงอกใหม&ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหปQาชายเลนเป1นแหล&งอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิด
ก&อใหเกิดอาชีพต&อชุมชน และสรางรายไดต&อชุมชนชายฝ+BงจากผลผลิตจากปQาชายเลนอย&างยั่งยืนระยะเวลา
ดําเนินการ 8 เดือน ดําเนินการบริเวณแนวชายฝ+Bงทะเลในตําบลบางตะบูน ตําบลบางตะบูนออก ตําบลบาน
แหลม ตําบลบางขุนไทร
- ขั้นตอนการดําเนินงาน
- สํารวจขอบเขต จัดทําแผนที่ แนวไมไผ&ชะลอคลื่น
- สํารวจขอบเขต จัดทําแผนที่ แปลงปลูกปQาชายเลนหลังแนวไมไผ&
- ป+กไผ&ชะลอความรุนแรงของคลื่น ตามแบบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ+Bงระยะทาง ๒๐ กม.
- จัดหากลาไมปQาชายเลนและดําเนินการปลูกไมปQาชายเลนหลังแนวไมไผ&ในพื้นที่กวาง ๔๐ เมตร
ยาว ๒๐ กิโลเมตร คิดเป1นเนื้อที่ จํานวน ๖๒๕ ไร&
- ตรวจนับอัตราการรอดตายและดําเนินการปลูกซ&อม
- กิจกรรมตามโครงการฯ รวม 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) ป+กไผ&ชะลอคลื่น ระยะทาง ๒๐ ก.ม. (ก.ม.ละ ๔,๐๒๕,๐๐๐บาท) เป1นเงิน ๘๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(2) ปลูกปQาชายเลน จํานวน ๖๒๕ ไร& อัตราไร&ละ ๖,๓๙๐ บาท รวมเป1นเงิน ๓,๙๙๓,๗๕๐ บาท

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ+Bงที่ 4
นายบรรณรักษ เสริมทอง
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ+Bงที่ 4
โทรศัพท

ลํา ประเด็นขอเสนอ
รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
ดับที่
2 การป>องกันการ 2.2 โครงการป>องกันและแกไขป6ญหาการกัดเซาะชายฝ6@งทะเลอาวไทยฝ6@งตะวันตก
กัดเซาะชายฝ6@ง งบประมาณ 47,000,000 บาท
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีความจําเป1นเร&งด&วนในการปLองกันและแกไขป+ญหาการกัดเซาะชายฝ+Bงทะเล
อ&าวไทย ฝ+Bงตะวันตก และฟTUนฟูระบบนิเวศชายฝ+Bงทะเล บริเวณตามแนวปLองกันใหอยู&ในสภาพที่สมบูรณ
จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีประสงคจะก&อสรางแนวปLองกันโดยการป+กไมไผ&ชะลอคลื่น ยาว 5,300 เมตร
พรอมทางเดินเทา ยาว 1,000 เมตร ในพื้นที่ หมู&ที่ 6,9 และ 10 ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ 47,000,000 บาท โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป4
3 สงเสริมการ
3.1 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน'สายบานดอนจั่น – บานยี่สาร
ทองเที่ยว
(สส.ถ.1 – 0020) งบประมาณ 41,500,000 บาท
เนื่องจากการท&องเที่ยวในเสนทาง กรุงเทพ – เพชรบุรี มีแนวโนมเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย&างต&อเนื่องทุก
ป4 ในขณะที่ถนนซึ่งเป1นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะใชรองรับนักท&องเที่ยวยังมีไม&เพียงพอ หรือชํารุดเสียหาย
จังหวัดจึงมีความจําเป1นตองพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนเสนรองใหมีสภาพดี ได
มาตรฐาน และช&วยลดอุบัติเหตุ เพื่อใหนักท&องเที่ยวใชสัญจรอีกเสนทางหนึ่ง
(ขอเร&งรัดแผนงาน/โครงการที่อยู&ในแผนการดําเนินงานของหน&วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
3.2 การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวชุมชน ของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
ควรสนับสนุนแหล&งท&องเที่ยวชุมชน เพื่อไม&ใหจังหวัดในกลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 เป1นเพียงแค&
จังหวัดผ&านเพียงอย&างเดียว ขอใหมองเห็นว&าการท&องเที่ยวชุมชนเป1นวิถีประชารัฐ ดวยการท&องเที่ยวของ
จังหวัดและกลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 สรางรายได และดวยความหลากหลายดานสถานที่ท&องเที่ยว
ชุมชนของแต&ละจังหวัดในกลุ&มจังหวัด เช&น บานท&าคา จังหวัดสมุทรสงคราม แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
บานท&าครอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และหมู&บานเบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร เป1นตน ขอใหหาจุดเชื่อมโยง
การท&องเที่ยวชุมชมและใหจังหวัดในกลุ&มจังหวัดดําเนินการตลาดและการประชาสัมพันธ
3.3คนหาแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัดเพื่อสงเสริมและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
(ส&งเสริมการท&องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม
กลุ&มงานวิชาการโยธาธิการ
081-345-4880

องคการบริหารส&วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
นายกองคการบริหารส&วนจังหวัด
สมุทรสงคราม081-406-5506
ผอ.กองช&าง อบจ.สส.
081-559-0843
สมาคมธุรกิจการท&องเที่ยวเพชรบุรี
นายวสันต กิตติคุณ
นายกสมาคมธุรกิจการท&องเที่ยวเพชรบุรี

ผูเสนอ: นายวรวุฒิ บุญเพ็ง
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมกรอ.
จังหวัดสมุทรสาคร

ลํา ประเด็นขอเสนอ
รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
ดับที่
3
สงเสริมการ
3.4 นําเสนอแนวคิดโครงการศึกษาความเปOนไปไดการเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
แบบพํานักระยะยาว(Long stay) พื้นที่กลุมภาคกลางตอนลาง 2
พื้นที่ในกลุ&มจังหวัดภาคกลางตอนล&าง 2 ก็เป1นพื้นที่มีศักยภาพดานการท&องเที่ยวค&อนขางสูง มีทรัพยากร
การท&องเที่ยวที่หลากหลายมากมายแต&ยังขาดการบริหารจัดการใหเชื่อมโยงภายในกลุ&มจังหวัดเองหรือกลุ&ม
จังหวัดใกลเคียง จาการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจแบบฉับพลันทันที ที่มีผลกระทบไปทั่วโลก ประกอบ
กับการเขาสู&ยุคสังคมผูสูงอายุ ( Aging Society ) ในหลายๆประเทศ รูปแบบการท&องเที่ยวแบบเดิมๆจําเป1น
ไดรับ การปรับปรุงแบบเพื่ อปรับ ตัวใหเหมาะสมกับสถานการณป+จจุบั น ตั วอย&างที่มองเห็ นไดชัดเจน ใน
ป+จจุบัน คือรูปแบบการท&องเที่ยวแบบเดินทางท&องเที่ยวเองเป1นส&วนตัว( Foreiqner individual traveling )
ที่เพิ่มขึ้นการพักผ&อนหย&อนใจในรูปแบบการใชชีวิตร&วมกับชุมชนทองถิ่นเป1นระยะเวลาเกินกว&า 2 สัปดาห
เพื่อดูแลสุขภาพเรียนรูวิถีชีวิต ฝuกภาษา ทั้งผูอยู&ในวัยเกษียณอายุและวัยอื่นๆ ที่มีความตองการรองรับใน
พื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล& า ง 2 มี ลั ก ษณะทางกายภาพที่ พ รอมปรั บ เปลี่ ย นมาสู& ก ารรั บ รองการ
ท&องเที่ยวในรูปแบบที่เปลี่ยนไป จะทําอย&างไรใหเกิดการหมุนเวียนนักท&องเที่ยวจากพื้นที่ท&องเที่ยวชายทะเล
ใหเคลื่อนยายมาพํานักในพื้นที่ๆเปลี่ยนไปไดรับประสบการณแปลกใหม&เป1นระยะเวลาหนึ่ง เช&น มาพักตาม
โฮมเสตยที่เป1นบานทรงไทยโบราณริมแม&น้ําที่ไดรับการยกระดับมาตรฐานแลวของกรมการท&องเที่ยวก&อนที่
จะไปเชียงใหม&แลวบินกลับประเทศ
การที่จะดําเนิน ในเรื่องนี้ใหเป1 นรูป ธรรม อาจตองใชการบูร ณาการจากหลายหน& วยงานที่จะตอง
ร&วมมือผลักดันโครงการนี้หาใช&เป1นเรื่องที่หน&วยงานๆหนึ่งจะรับไปดําเนินการไดทั้งหมดแต&สามารถเป1 น
เจาภาพในเรื่องนี้ภายใตความร&วมมืออย&างจริงจัง เพื่อใหบรรลุเปLาหมาย
เนื่องจากยังไม&มีผลการศึกษาโครงการนี้อย&างเป1นทางการที่เชื่อถือไดในการเดินหนาสู&การปฎิบัติการ
ศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อใหทราบความตองการของนักท&องเที่ยวและความพรอมของพื้นที่ใน
มิติอื่นๆเช&นเรื่องโครงข&ายการขนส&งเชื่อมโยงในพื้นที่จึงมีความจําเป1นที่ตองไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ที่มีคุณภาพเชื่อถือไดและมีกรอบที่กวางขวางพอที่จะนําไปใชประโยชนไดจึงขอเสนอโครงการศึกษาวิจัย
ดังกล&าวเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต&อไป

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
หอการคากลุ&มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล&าง 2
นายสัมพันธ พงษพรรณากูล
ประธานหอการคากลุ&มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล&าง 2
เบอรโทรศัพท 081-434-8242

ลํา ประเด็นขอเสนอ
ดับที่
4

5

สงเสริมการ
จําหนายและ
แปรรูปสัตว'น้ํา
ทะเล
(ขอเร&งรัด
แผนงาน/โครงการ
ที่อยู&ในแผนการ
ดําเนินงานของ
ส&วนราชการ)
ขอสนับสนุนการ
ชดเชยการปลูกปIา
ชายเลน

รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)

- โครงการกอสรางอาคารจําหนายและแปรรูปสัตว'น้ําทะเล ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ 120 ลานบาท
1.เป1นขอเสนอที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่กลุ&มจังหวัด/ภาค และเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของ
ส&วนราชการที่รับผิดชอบ
2.อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบแลว แต&กรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่น ยังไม&ไดลงขอมูลในระบบ E budgeting
มีความเสี่ยงที่จะไม&ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

องคการบริหารส&วนจังหวัดสมุทรสงคราม

- โครงการสนับสนุนการชดเชยการปลูกปIาชายเลนใหแกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6@ง
จังหวัดสมุทรสงครามงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เปOนเงินจํานวน 563,394,982 บาท
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับการผ&อนผันใหใชพื้นที่ปQาชายเลนตามมติ ค.ร.ม. บริเวณ หมู&ที่ 3 บาน
ตนลําแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จํานวน 2,310 ไร& 3 งาน 56 ตารางวา เพื่อดําเนินโครงการแกม
ลิงทุ&งหิน สําหรับปLองกันภาวะน้ําท&วมน้ําแลง และจําเป1นตองจ&ายค&าชดเชยการปลูกปQาใหแก&กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ+Bง จํานวน 20 เท&า วงเงินประมาณ 563,394,982 บาท [( 2,310 ไร& 56 ตารางวา (2,310.89 ไร&)
(ขอรับการ
สนับสนุนแผนงาน/ ค&าชดเชย ไร&ละ 12,190 บาท จํานวน 20 เท&า (2,310.89 x 12,190 x 20) คิดเป1นเงิน 563,394,982
โครงการ ที่ยังไม& บาท)] ซึ่งหากจะใชงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด จะทําใหจังหวัดสมุทรสงคราม ตองขาดงบประมาณในการ
พัฒนาจังหวัดเป1นระยะเวลาหลายป4ติดต&อกัน เนื่องจากในแต&ละป4งบประมาณ ไดรับจัดสรรเพียงประมาณ 190
อยู&ในแผนการ
ดําเนินงานของ
ลานบาทเท&านั้น
หน&วยงานราชการ ประเด็นที่ตองพิจารณา
(มีความพรอมใน 1.มีความจําเป1นอย&างยิ่งที่จะตองขอรับการช&วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี
การดําเนินการ)
2.การดําเนินโครงการแกมลิงทุ&งหิน เพื่อแกป+ญหาน้ําท&วมน้ําแลงและน้ําอุปโภคบริโภคใหแก&ประชาชน ทั้งในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรีบางส&วน สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่กลุ&มจังหวัด
3. หากไม&ไดรับการจัดสรรงบประมาณในส&วนนี้ จังหวัดจะตองใชงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ดําเนินการ ซึ่งอาจจะส&งผลใหไม&มีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดนานหลายป4ติดต&อกัน

นายกองคการบริหารส&วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
081-406-5506
ผอ.กองช&าง อบจ.สส.
081-559-0843
จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป1น
ผูดําเนินการ
รายชื่อ/เบอรติดต&อผูประสานงาน
นายวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน
ผูอํานวยการกลุ&มงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคราม
089-254-4689

ลํา ประเด็นขอเสนอ
รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
ดับที่
6 เกษตรปลอดภัย 1.1 มีการใชสารเคมีในพืชผลทางการเกษตร เช&น ใชสารเคมีในมะพราวน้ําหอม
ทํามีสารตกคางจึงควรใหกรมส&งเสริมการเกษตรใหความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
ที่ปลอดภัยและการกําจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี
1.3 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําจึงควรหาแนวทางการเพิ่มมูลค&าสินคาการเกษตร

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
ผูเสนอ : นายวรวุฒิ บุญเพ็ง
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม
กรอ.จังหวัดสมุทรสาคร

7

นครครัวโลก

ใหจังหวัดสมุทรสาครเป1นประตูสู&ภาคใต (South Gate)และชูประเด็นอาหาร
ทะเล (Seafood) เพื่อดึงดูดนักท&องเที่ยว สนับสนุนการท&องเที่ยวในภาพรวม
ของกลุ&มจังหวัด

ผูเสนอ : คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
สมุทรสาครพัฒนาเมือง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
(SKCD)

8

การพัฒนา
บุคลากร

ใหมีการจัดทําแผนการศึกษาเพื่อรองรับกับ Positioning ของจังหวัด/กลุ&มจังหวัด
หลักสูตรช&างฝ4มือแรงงาน และส&งเสริมเยาวชนใหเป1น Young Smart Farmer

ผูเสนอ : ผูเสนอ : นายวรวุฒิ บุญเพ็ง
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมกรอ.
จังหวัดสมุทรสาคร
และนายวิลาศ สุริวงษ ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

ลํา ประเด็นขอเสนอ
รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
ดับที่
9 จุดผอนปรน
1.ความเปOนมา ด&านสิงขรเป1นช&องทางในพื้นที่ชายแดนดานจังหวัดประจวบคีรีขันธกับเมืองมะริด ภาคตะนาว
พิเศษดานสิงขร ศรี สาธารณรั ฐ แห& งสหภาพเมี ย นมาด& านสิ ง ขรไดถู ก ทิ้ ง รางมาเป1 น เวลานานและกลั บ มา เป1 น ช& อ งทาง
ธรรมชาติตามแนวชายแดนอีกครั้งในช&วงการสู&รบระหว&างทหารเมียนมากับชนกลุ&มนอย ต&อมาเมื่อการสูรบ
(ขอรับการ
ยุติลงช&องทางแห&งนี้ไดกลายเป1นช&องทางในการเดินทางขามแดนไปมาหาสู&ของประชาชนทั้งสองประเทศตาม
สนับสนุนและ
วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนตามแนวชายแดน และเริ่ ม มี ก ารคาขายแลกเปลี่ ย นสิ น คากั น มากขึ้ น จั ง หวั ด
ส&งเสริมดาน
ประจวบคีรีขันธ จึงไดประกาศใหด&านสิงขรเป1นจุดผ&อนปรนการคา มาตั้งแต&ป4 2541
นโยบาย)
2. พัฒนาการและสถานภาพป6จจุบันของดานสิงขร
ภายหลั งประกาศเป1 น จุ ด ผ& อนปรนการคาแลวปรากฏว& า มู ล ค& าการคาชายแดนไดเพิ่ มขึ้ น อย& างต& อเนื่ อ ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงไดเสนอยกระดับจุดผ&อนปรนการคาด&านสิงขร เป1นจุดผ&านแดนถาวร แต&ยังไม&
สามารถดําเนินการได ดวยติดป+ญหาสําคัญคือ ยังไม&มีการลงนามรับรองผลการสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศร&วม
โดยคณะกรรมาธิ ก ารเขตแดนไทย-เมี ย นมา หรื อ JBC ทั้ งที่ การสํ ารวจรายละเอี ย ดภู มิป ระเทศร& ว มได
ดําเนินการแลวเสร็จตั้งแต&ป4 พ.ศ.2556
การไม& สามารถยกระดั บขึ้ นเป1 นจุ ดผ& านแดนถาวร เป1 นอุ ปสรรคต& อการสั ญจรขามแดน การพํ านั ก การคา
การลงทุน และการท&องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงไดเสนอขอยกระดับจุดผ&อนปรนการคาด&านสิงขร
ขึ้นเป1นจุดผ&อนปรนพิเศษด&านสิงขร และกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศเป1นจุดผ&อนปรนพิเศษด&านสิงขร
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1.เปMดทําการระหว&างเวลา 06.30 – 18.30 น.
2.ใชหนังสือเดินทาง บัตรผ&านแดนและบัตรผ&านแดน
ชั่วคราวเป1นเอกสารเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
3.อนุญาตใหเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติเมียนมา ที่เดินทางเขามาในหรือออก ไปนออก
ราชอาณาจักร
4.อนุญาตใหบุคคลสัญชาติเมียนมา ที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร สามารถเดินทางภายในเขต
พื้นที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เท&านั้น โดยใหพํานักไดครั้งละไม&เกิน 4 วัน
(พักคางคืนได 3 คืน) และตองเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผ&านช&องทางเดิม

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นางสาวอันธิกา แกวยะรัตน
ผูอํานวยการกลุ&มงานยุทธศาสตรและ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เบอรโทรศัพท 084-855-4515

-10ลํา ประเด็นขอเสนอ
ดับที่

รายละเอียดขอเสนอ (โดยยอ)
5.หามมิใหมีการดําเนินการที่เป1นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ บริเวณด&านสิงขร โดยใหปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2548 อย&างเคร&งครัด
เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ไดมีการประชุมคณะกรรณการเขตแดนร&วม (joint boundary
committee - JBC) ระหว&างไทย- เมียนมา ครั้งที่ 9 ณ ที่กรุงเทพมหานครโดยมีผลสรุป ดังนี้ คือฝQายเมียน
มาไม&รับรองผลการสํารวจภูมิประเทศร&วม ( Joint detail Survey-JDS) จึงทําใหฝQายไทยไม&สามารถ
ยกระดับจากจุดผ&อนปรนพิเศษด&านสิงขรเป1นจุดผ&านถาวรได
3. ขอเสนอ
1. ขอขยายระยะเวลาการพํานักในพื้นที่ออกไปจากเดิม 4 วัน เป1น 7 วัน
2. ขอขยายพื้นที่การเดินทางเขามาในเขตราชอาณาจักรจากอําเภอเมือง เป1นอําเภอหัวหิน เพื่อเป1น
การกระตุนเศรษฐกิจการคาชายแดน และส&งเสริมการท&องเที่ยว

ผูนําเสนอ(หนวยงานที่นําเสนอ
รายชื่อ และเบอร'ติดตอผูประสานงาน)

***** จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่ตองการชี้เป#าใหหน%วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจดําเนินการ
ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนากลุ%มจังหวัด/ภาคอย%างมีนัยสําคัญ(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
ลําดับ
ความสําคัญ
ของโครงการ

1.

ประเด็นขอเสนอ

โ ค รงก า รปรั บ ปรุ ง อ& างเก็ บ น้ํ า เขา คั น หอ ก
(สนั บ สนุ น เปM ด ด& า นสิ งขร) หมู& ที่ 6 ต.คลองวาฬ
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร' ภ าคที่ 4 บริ ห ารจั ด การน้ํ า
และทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อแกไขป+ญหาน้ําท&ว ม
ภัยแลง และคงความสมดุ ลของระบบนิเ วศอย&าง
ยั่งยืนงบประมาณ 40,000,000 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

ความสําคัญของโครงการ
โครงการชลประทาน
เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการพัฒนาด&านสิงขรใหมีการเปMดด&านการคาถาวร ประจวบคีรีขันธ
ตามแนวชายแดนกับ ประเทศเพื่อนบานระหว&างประเทศไทยและประเทศเมียนมารซึ่ ง
ป+จจุบันเป1นจุดผ&อนปรนพิเศษและกําลังดําเนินการใหเป1นจุดผ&านแดนถาวร และเปนการ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวในการนี้จึงจําเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในดานตางๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สําหรับในดานแหลงน้ํา ดวยสภาพ
ภูมิประเทศบริเวณชายแดนดานสิ งขรมีพื้นที่ลักษณะเปนที่สูง จึงยังประสบป3ญหาขาด
แคลนน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแลง และหากในอนาคต
ดานสิงขรไดรับการผลักดันใหเปนดานถาวร เปนประตูของภาคกลางในการเชื่อมตอไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน ป3ญหาแหลงน้ําดังกลาวก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ
รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตในอนาคตของดานสิ ง ขรจึ ง มี ค วามจํ า เปนตองปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของอ&างเก็บน้ําเขาคันหอก ซึ่งถือเป1นแหล&งน้ําที่มีความสําคัญ
ในพื้นที่
วัตถุประสงค'ของโครงการ
ดําเนิน การเพื่ อปรั บปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ กักน้ํ าของอ& างเก็บ น้ําเขาคัน หอก ต.
คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ เพื่อเป1นแหล&งน้ําสําหรับใชในการผลิตน้ําประปาเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคการเกษตร และใชในกิจกรรมต&างๆที่จะรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคตของด&านการคาชายแดนด&านสิงขร
กิจกรรมของโครงการ
- งานปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนใหสูงขึ้น ๐.๗๕ เมตร ทําใหเพิ่มการเก็บกักน้ํา๐.๑๔๖
ลาน ลบ.ม. เดิม ๐.๖๕๔ ลาน ลบ.ม. รวมเป1น ๐.๘๐๐ ลาน ลบ.ม.
- งานปรับปรุงฐานรากทํานบดินอ&างเก็บน้ํา
- งานขุดลอกและขุดขยายพรอมขนยายดินอ&างเก็บน้ํา

ลําดับ
ความสําคัญ
ประเด็นขอเสนอ
ของโครงการ
2
โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรการจัดการน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร' ภ าคที่ 4 บริ ห ารจั ด การน้ํ า
และทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อแกไขป+ญหาน้ําท&ว ม
ภัยแลง และคงความสมดุ ลของระบบนิเ วศอย&าง
ยั่งยืน
งบประมาณ 154,822,560 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

ความสําคัญของโครงการ
การประปาส&วนภูมิภาค
เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป+จจุบันยังประสบป+ญหาในเรื่องน้ําอุปโภค – บริโภค สาขาประจวบคีรีขันธ
ทั้งในเรื่องของปริมาณน้ําและความสะอาดในหลายพื้นที่ของจังหวัด
วัตถุประสงค'ของโครงการ
เพื่ อพั ฒ นาปรั บ ปรุ งน้ํ า สะอาดเพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภคใหมี คุ ณภาพตามมาตรฐานของ
WHO
กิจกรรมของโครงการ
- งานวางท&อเสริมแรงดันจากสถานีจ&ายน้ําทับสะแกถึงสถานีจ&ายน้ําชางแรกอ.บางสะพาน
งบประมาณ 92,040,000 บาท
- งานวางท& อ ขยายเขตจ& า ยน้ํ า บริ เ วณ ถนนเพชรเกษม-บานหนองจั น ทรหอม ม.2
ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอยงบประมาณ 2,550,000 บาท
- งานวางท& อขยายเขตจ&ายน้ําบริเ วณถนนเพชรเกษมแยกไร& ใน – บานหวยยาง หมู& 2
ตําบลแสงอรุณ อ.ทับสะแกงบประมาณ 6,420,560 บาท
- งานวางท&อขยายเขตจ&ายน้ําบริเวณ ต.เขาลาน อ.ทับสะแก งบประมาณ 5,640,000
บาท
- งานวางท& อ ขยายเขตจ& ายน้ํ า บริ เ วณ ถนนเหมื อ งแร& วั ด นาหู กวาง – ตลาดนาหู ก วาง
หมู& 10ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก งบประมาณ 3,420,000 บาท
- ก&อสรางระบบผลิตน้ําแบบเคลื่อนที่ขนาด 300 ลบ.ม./ซม. พรอมระบบสูบส&งบริเวณ
สถานีสูบน้ําแรงต่ําบานปลายน้ํา อ.ปราณบุรี งบประมาณ 44,752,000 บาท

ลําดับ
ประเด็นขอเสนอ
ความสําคัญ
ของโครงการ
3
โครงการสรางนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู&ตลาดโลก พื้นที่ภาค
กลาง
ประเด็น ยุ ทธศาสตร' ภาคที่ 3 ยกระดั บ การผลิ ต
สิ น คาเกษตรและอุ ต สาหกรรมโดยใชนวั ต กรรม
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคเพื่อใหสามารถ
แข&งขันไดอย&างยั่งยืน
งบประมาณ 99,000,000 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานอุตสาหกรรม
ความสําคัญของโครงการ
ป+จจัยสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข&งขันในดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในป+จจุบัน ไดแก& การสํารวจศักยภาพ
ของวัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อส&งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยใชความรู
ความคิ ด สรางสรรค ตลอดจนภู มิ ป+ ญ ญาทองถิ่ น และใหคั ด สรรสิ น คาเพื่ อ พั ฒ นา
เป1น Product Championภาคกลางและจังหวัดประจวบคีรีขันธเป1นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
ดานการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดังนั้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข&งขันตามป+จจัยดังกล&าว จึงจําเป1นตองสรางนวัตกรรม
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู&ตลาดโลก
วัตถุประสงค'ของโครงการ
เพื่อพัฒนาและส&งเสริมระบบของอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร
ของจังหวัดสู&ตลาดโลก
กิจกรรมของโครงการ
จัดการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
สู&ตลาดโลก ตามขั้นตอนดังนี้
- ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไดรับการพัฒนา
องคความรู เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข& ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 600 ราย
- ผู ประกอบการอุต สาหกรรมอาหารและอุต สาหกรรมแปรรูป การเกษตรที่ มีศักยภาพ
ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยการใชนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค&าและมูลค&าทางธุรกิจ จํานวน 60 รายจากผูเขาร&วมโครงการ
- ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ไดรับการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑและบรรจุ ภั ณ ฑเขาร& ว มทดสอบการตลาดเชิ ง พาณิ ช ยทั้ ง ในประเทศและ
ต&างประเทศ

ลําดับ
ประเด็นขอเสนอ
ความสําคัญ
ของโครงการ
4
โครงการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหม&จากวัสดุ
ที่ไม&ใชแลวโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R
ประเด็นยุทธศาสตร'ภาคที่ 3 ยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคเพื่อใหสามารถ
แข&งขันไดอย&างยั่งยืน
งบประมาณ 50,000,000 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานอุตสาหกรรม
ความสําคัญของโครงการ
การประกอบธุรกิจในป+จจุบันนอกจากจะเนนกําไรสูงสุดแลว การใหความสําคัญกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติถือเป1นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง การเกษตร การท& อ งเที่ ย ว หรื อภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง
กิจกรรมต&างๆลวนมีผลกระทบทั้งดานบวกและลบต&อกันทั้งสิ้น ดังนั้นในดานอุตสาหกรรม
นอกจากจะตองหาเทคโนโลยีใหม&ๆมาช&วยในการผลิตแลว ป+จจุบันยังตองหากระบวนการ
ผลิ ต หรื อ การเปลี่ ย นวั ต ถุ ดิ บ ที่ ทํ า ใหเกิ ด ผลพลอยไดที่ ไ ม& เ ป1 น อั น ตราย รวมทั้ งการลด
ปริมาณและความเขมขนขององคประกอบในของเสียดวยการนําไปใชซ้ํา (Reuse) หรือ
การนํากลับไปใชใหม& (Recycle) จนไม&สามารถนําของเสียไปใชประโยชนไดแลว ก็จะ
นําไปบําบัดใหถูกตองตามหลักวิชาการต&อไป โดยมีการดําเนินการอย&างเป1นระบบและ
ต&อเนื่อง นอกจากนี้ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปLาหมายไดนั้นยังตองประกอบดวย
ทัศนคติที่ดีและการร&วมมือกันอย&างเต็มที่จากบุคคลากรทุกฝQายอีกดวย
วัตถุประสงค'ของโครงการ
เพื่อสรางและส&งเสริมพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหม&จากวัสดุที่ไม&ใชแลวโดยเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด 3R
กิจกรรมของโครงการ
ผูประกอบการโรงงานอุ ตสาหกรรม (SMEs) ในกลุ& มจังหวั ดภาคกลาง ไดรับการอบรม
พัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหม&จากวัสดุที่ไม&ใชแลวโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3Rทํา
ใหเกิ ด ความตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ และผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหคุมค&าและเกิดประโยชนสูงสุด

ลําดับ
ความสําคัญ
ประเด็นขอเสนอ
ของโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมให
5
มีการผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน GAP
ประเด็นยุทธศาสตร'ภาคที่ 3 ยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคเพื่อใหสามารถ
แข&งขันไดอย&างยั่งยืน
งบประมาณ 9,307,000 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

ความสําคัญของโครงการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
นมและอุ ต สาหกรรมเป1 น อาหารที่ สํ าคั ญในพื้ น ที่ จั งหวัด ภาคกลาง เป1 น ฐานการผลิ ต ที่ ประจวบคีรีขันธ
สํ า คั ญ ของประเทศ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป1 น การเพิ่ ม ความสามารถในการแข& ง ขั น จึ ง มี ค วาม
จําเป1นตองพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใหมีการผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน GAP
วัตถุประสงค'ของโครงการ
1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ํานมดิบให
ไดมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ํานมดิบในภาพรวมของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
กิจกรรมของโครงการ
- พั ฒ นาความรู ความเขาใจในการผลิ ต น้ํ านมคุ ณภาพดี และไดมาตรฐาน งบประมาณ
235,400 บาท
- พัฒนาและปรับปรุงฟารมและการจัดการในฟารมเพื่อใหไดน้ํานมดิบที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน งบประมาณ 8,970,000 บาท
- การติดตามและประเมินผลพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใหมีการผลิตน้ํานมที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน GAP งบประมาณ 101,600 บาท

ลําดับ
ความสําคัญ
ประเด็นขอเสนอ
ของโครงการ
6
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน นิทรรศการและตูจัด
แสดงภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําหวากอ
ประเด็นยุทธศาสตร'ภาคที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
แหล&งท&องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ
สรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท&องเที่ยวทั่ว
ทั้งภาคงบประมาณ 5,000,000 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

ความสําคัญของโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรพระ
อุทยานวิ ทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ เป1 น แหล& งท&องเที่ย วที่สํ าคั ญของจังหวั ด จอมเกลา ณ หวากอ
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปสู&แหล&งท&องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ภาคกลาง
รวมถึงพื้นที่ภาคใต กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งใหอุทยานฯ เป1นสถานศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสในการเรี ย นรู ดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป+ จ จุ บั น ที่ นี่ คือแหล& งเรี ย นรู นอก
หองเรี ย นที่ สํ าคั ญมากแห& งหนึ่งของเมื องไทยมี การจั ด กิ จ กรรมทั้ งดานวิ ช าการและการ
ท&องเที่ยวที่หลากหลาย แต&ในป+จจุบันภูมิทัศน นิทรรศการและตูจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ
สัตวน้ําหวากอซึ่งเป1นแหล&งท&องเที่ยวหลักของอุทยานฯ มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
จึงมีความจําเป1นในการปรับปรุงซ&อมแซม
วัตถุประสงค'ของโครงการ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน นิทรรศการและตูจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ําหวากอ
กิจกรรมของโครงการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน'ดานหนาพิพิธภัณฑ'สัตว'น้ํา
1) ปรับปรุงบ&อน้ําโลมา
2) ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบบ&อน้ําพุ
3) ปรับปรุงบริเวณบันไดและตัวหนอนหนาบ&อน้ําพุและบันได
- ปรับปรุงนิทรรศการและพื้นที่จัดแสดง สวนจัดแสดง 7 สวน
1) อัศจรรยโลกสีคราม 2) จากขุนเขาสู&สายน้ํา
3) สีสันแห&งทองทะเล 4) เปMดโลกใตทะเล
5) พิพิธภัณฑแสดงตัวอย&างสัตวน้ํา6) กิจกรรมปฏิบัติการ
7) เติมความรูดวยตัวเอง
- ปรับปรุงตูจัดแสดง 17 ตู

ลําดับ
ประเด็นขอเสนอ
ความสําคัญ
ของโครงการ
7
โครงการปรับปรุงและซ&อมแซมอาคารดาราศาสตร
และอวกาศ
ประเด็นยุทธศาสตร'ภาคที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
แหล&งท&องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ
สรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท&องเที่ยวทั่ว
ทั้งภาคงบประมาณ 11,500,000 บาท

รายละเอียด และขอเสนอ (โดยยอ)

หนวยงานรับผิดชอบ

ความสําคัญของโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ เป1นแหล&งท&องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด พระจอมเกลา ณ หวากอ
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปสู&แหล&งท&องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ภาคกลาง
รวมถึงพื้นที่ภาคใต กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งใหอุทยานฯ เป1นสถานศึกษาเพื่อขยาย
โอกาสในการเรียนรูดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป+จ จุบั นที่นี่ คือแหล& งเรี ยนรู นอก
หองเรียนที่สําคัญมากแห&งหนึ่งของเมืองไทยมีการจัดกิจกรรมทั้งดานวิชาการและการ
ท& องเที่ ย วที่ ห ลากหลาย แต& ในป+ จ จุ บั น อาคารดาราศาสตรและอวกาศภายในอุ ทยาน
วิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ มี ส ภาพทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลา จึ งมี ความ
จําเป1น ในการปรับปรุงซ&อมแซม
วัตถุประสงค'ของโครงการ
ปรับปรุงและซ&อมแซมอาคารดาราศาสตรและอวกาศ
กิจกรรมของโครงการ
- ซ&อมแซมอาคารดาราทัศนีย
1) ซ&อมสีภายในอาคาร
2) ซ&อมสีภายนอกอาคาร
3) ปรับปรุงช&องแสงใตโดมกระจกอาคาร
- ซ&อมแซมอาคารพันพินิจจันทรา และอาคารพันทิวาทิตย
1) ซ&อมผนังและฝLาเพดาน
2) ติดตั้งกระจกดานขางทางเดินเชื่อมระหว&างอาคารดาราทัศนีย ถึงอาคารพันพินิจ
จันทราถึงอาคารพันทิวาทิตย
3) ซ&อมแซมผนังหองน้ํา
4) ปรับพื้นทางลาดต&างระดับสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
5) ซ&อมแซมเชิงชายอาคารพันพินิจจันทรา และอาคารพันทิวาทิตย

