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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ภาพที่ 1.1 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ลัดติจูด : 14 01N เเละ ลองจิจูด: 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคีย ง
ดังภาพที่ 1.1
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
2

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้าสาคัญสองสายคือ แม่น้าแควใหญ่
และแม่น้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้าแม่กลอง ที่บริเวณอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วยทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้า พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเป็น
เทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่าไม้
และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่
แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่ง
ออกได้เป็น 3 เขต
เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจากเทือกเขา
ถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธาร
ของจังหวัดบริเวณอาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี อาเภอศรีสวัสดิ์ และอาเภอไทรโยค
เขตที่ ร าบลู ก ฟู ก ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของจั ง หวั ด ซึ่ ง ลั ก ษณะเป็ น
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอาเภอเลาขวัญ อาเภอบ่อพลอย อาเภอหนองปรือ อาเภอห้วย
กระเจา และบางส่วนของอาเภอพนมทวน
เขตที่ร าบลุ่มแม่น้า ได้แก่ พื้ นที่ทางด้านทิศ ใต้มีลัก ษณะเป็ นที่ราบ ดินมีค วามอุด มสมบูร ณ์
บริเวณอาเภอท่าม่วงอาเภอท่ามะกา อาเภอเมือง และบางส่วนของอาเภอพนมทวน

ภาพที่ 1.2 เขาช้างเผือก : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

3

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ และทิ ศตะวั นตก มีลั ก ษณะเป็ นป่ า ไม้แ ละภูเ ขา พื้ น ที่ ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง
พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบจะ
มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขาจะ
แตกต่างไปคือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคมในปี พ.ศ. 2561 มีฝนตกประมาณ 116 วัน ปริมาณน้าฝนวัดได้ 769.2 มิลลิเมตร
ตารางที่ 1.1 อุณหภูมิ และความกดอากาศเป็นรายเดือน พ.ศ. 2562 – 2563
เดือน
เฉลี่ย
ทั้งปี
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

29.3
27.2
29.8
31.1
32.4
31.5
29.6
29.8
28.4
28.7
29.4
27.7
26.2

2562
2563
อุณหภูมิ
ความกด
อุณหภูมิ
ความกด
เฉลี่ย เฉลี่ย สูงสุด ต่าสุด อากาศ เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลีย่ สูงสุด ต่าสุด อากาศ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
สูง
ต่า
สูง
ต่า
38.1
33.0
36.5
38.5
39.9
37.7
34.5
34.6
33.1
33.3
34.6
32.9
32.6

20.5
20.8
23.3
23.8
25.3
24.9
23.6
24.4
24.1
23.7
23.5
21.2
19.3

42.5
35.3
39.0
41.4
42.5
41.2
38.0
37.7
37.5
36.5
36.6
35.5
36.0

14.1
17.3
20.7
21.1
22.0
21.7
22.1
21.1
23.0
22.4
21.4
18.6
14.1

1009.7
1015.6
1011.9
1009.8
1008.0
1006.9
1006.6
1007.3
1006.1
1009.5
1010.3
1011.4
1013.4

28.5
28.6

35.1
35.3

21.5
21.2

37.5
38.0

18.7
18.7

ที่มา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี
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1011.7
1012.7

ตารางที่ 1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรายเดือน พ.ศ. 2562 – 2563
เดือน
ทั้งปี
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

เฉลี่ย

2562
สูงสุด

ต่าสุด

67.18
64.77
64.45
57.01
60.36
64.81
75.60
68.08
74.68
74.54
72.59
68.76
60.46

98
96
92
91
95
96
98
97
95
97
95
97
89

16
27
27
16
24
34
43
40
46
44
31
34
29

เฉลี่ย

2563
สูงสุด

ต่าสุด

61.13
58.60
-

93
92
-

19
22
-

ที่มา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี

ตารางที่ 1.3 ปริมาณน้าฝนที่ตกและจานวนวันฝนตก จาแนกเป็นรายอาเภอ ปี พ.ศ. 2561 – 2562
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี
ไทรโยค
บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์
ท่ามะกา
ท่าม่วง
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
พนมทวน

ปี พ.ศ 2561
ปี พ.ศ 2562
จานวนน้าฝนรวม จานวนวันฝนตก จานวนน้าฝนรวม จานวนวัน
(มิลลิเมตร)
(วัน)
(มิลลิเมตร)
ฝนตก (วัน)
769.2
116
687.4
87
1527.6
144
1379.1
129
1251.2
85
456.2
45
1113.7
135
491.0
62
513.6
51
231.1
37
954.0
66
633.5
44
1925.7
161
1477.4
146
2829.6
126
2526.3
99
622.0
43
638.2
41

5

ลาดับที่
10
11
12
13

อาเภอ
เลาขวัญ
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
ห้วยกระเจา

ปี พ.ศ 2561
ปี พ.ศ 2562
จานวนน้าฝนรวม จานวนวันฝนตก จานวนน้าฝนรวม จานวนวัน
(มิลลิเมตร)
(วัน)
(มิลลิเมตร)
ฝนตก (วัน)
927.4
62
506.3
48
704.0
85
760.7
92
918.2
81
682.2
57
66.6
2
113.3
9
ที่มา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี

1.4 โครงสร้างพื้นฐาน
1.4.1 ด้านการคมนาคม
(1) ทางบก
 การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปตามถนนเพชร
เกษม หรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าเรือ ท่าม่วง ถึงจังหวัด
กาญจนบุรี ระยะทาง 129 กิโลเมตร
 การเดินทางโดยรถโดยสาร
รายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจาทาง หมวด 1,2,3 และ หมวด 4 ในความ
รับผิดชอบของสานักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจาทางหมวด 1 จังหวัดกาญจนบุรี
รถโดยสารประจาทางหมวด 1 จังหวัดกาญจนบุรี
ลาดับ สายที่
ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ
ระยะทาง
เวลาเดินรถ
จานวนรถ จานวนเที่ยว อัตราค่าโดยสาร
(กม.)
(คัน)
(เที่ยว)
(บาท)
1
1 ศาลาสองแคว – โรงเรียนวัดท่าล้อ
11.5
05.00-20.00
36-139
300
7
2
2 ศาลาสองแคว – เชิงสะพาน
18
05.00-20.00
30-85
300
7
แก่งเสี้ยน

6

ตารางที่ 1.5 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจาทางหมวด 2 จังหวัดกาญจนบุรี
ลาดับ

สายที่

ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ

3

81

กรุงเทพฯ–กาญจนบุรี
ช่วงกรุงเทพฯ–พุทธมณฑลกาญจนบุรี

ช่วงกรุงเทพฯ–พุทธมณฑลกาญจนบุรี-ลาดหญ้า

4

9918

กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์
ตัดช่วงกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์
ตัดช่วงกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

ระยะทาง
เวลาเดินรถ
(กม.)
129
04.00-20.00
119
04.00-20.00

จานวนรถ จานวนเที่ยว ค่าโดยสาร
(คัน)
(เที่ยว)
(บาท)
20-108
60
87
25-108
96
91

119
119

04.00-20.00
04.00-20.00

22-108
27

119

04.00-20.00

18

131

04.00-20.00

75

131

04.00-20.00

18

384
149

06.00-18.55
06.00-18.00
06.00-18.55
06.00-18.00

3-7
3-5
12
10

5

994

ช่วงกรุงเทพฯ-หนองปรือ

205

06.00-18.00

กรุงเทพฯ-ด่านช้าง-บ้านไร่
ช่วงกรุงเทพฯ-บ้านไร่
ช่วงกรุงเทพฯ-ด่านช้าง
ช่วงกรุงเทพฯ-เลาขวัญ

226
226

เขต สพ.
เขต อุทัย
เขต สพ.
05.00-17.00

162

6

72
80
1 เที่ยว/คัน/
80
วัน
1 เที่ยว/คัน/
80
วัน
1 เที่ยว/คัน/
101
วัน
1 เที่ยว/คัน/
101
วัน
2
315(เดิม)
2
2
245(เดิม)
2
1 เที่ยว/คัน/
101
วัน
1 เที่ยว/คัน/
101
วัน
1 เที่ยว/คัน/
137
วัน

6-45
28

1 เที่ยว/คัน/
วัน

102

7

ตารางที่ 1.6 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจาทางหมวด 3 จังหวัดกาญจนบุรี
ลาดับ

สายที่

ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ

ระยะทาง
(กม.)

เวลาเดินรถ

6

325

7
8

327
334

9

409

10

411

กาญจนบุรี-ด่านช้าง
ช่วงกาญจนบุรี-ห้วยองคต
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านหนองปรือ
บ่อพลอย-อู่ทอง
กาญจนบุรี-บ้านโป่ง
ช่วงดอนขมิ้น-บ้านโป่ง
นครปฐม-หัวหิน
ช่วงกาญจนบุรี-หัวหิน
กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี

126
123
40
45
51
9
176
217
90

06.15-18.20
07.35-15.25
06.55-17.00
05.00-18.00
06.00-15.00
06.00-16.00
05.00-18.00
05.00-18.00

11

461

กาญจนบุรี-ราชบุรี

94

06.10-17.25

12
13

709
711

14
15

786
838

ด่านช้าง-บ้านกล้วย
อู่ทอง-เลาขวัญ
ช่วงอู่ทอง-ห้วยวันดี
กาญจนบุรี-ระยอง
หนองคาย-กาญจนบุรี

72
34
34
398
706

06.30-07.00
08.00
16.00
08.00-12.00
09.00-18.00

16

875

เชียงใหม่-กาญจนบุรี

743

08.30-19.00

17

396

สมุทรสาคร-บ้านพุน้าร้อน

207

05.00-16.30

จานวนรถ จานวนเที่ยว
ค่า
(คัน)
(เที่ยว)
โดยสาร
(บาท)
15-42
16
61
8
60
8
43
4-15
10
24
8-48
4
26
28
8
5
13
28
2-3
6
63
18-40
54
45
7-11
20
66
14-36
42
47
2-19
4
37
2-5
2
18
2
18
2-6
2
363
829
2-6
2
622
533
2-4
2
662
4-6
4
662
2-4
2
141

8

ตารางที่ 1.7 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จังหวัดกาญจนบุรี
ลาดับ

สายที่

18
19
20

1722
1724
1726

21
22

6179
6180

23

6181

24

6183

25
26

6192
8170

27
28

29

30

8172
8190

8191

8203

ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ

ระยะทาง
(กม.)
กาญจนบุรี-ลาดหญ้า
17
ท่าเรือ-พนมทวน
26
กาญจนบุรี-บ้านลาทราย
47
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านกลอนโด
35
ตลาดเขต-บ้านหนองปรือ
93
บ้านเขาวงพระจันทร์-บ้านสระ
40
กระโจม
บ้านหนองโพธิ์-บ้านหนอง
48
มะสัง
กาญจนบุรี-บ้านพังตรุ
40
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านดอนเจดีย์
21
ช่วงกาญจนบุรี2
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ท่าม่วง-บ้านหนองตากยา
47
กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์
130
ช่วงกาญจนบุรี-เอราวัณ
67

เวลาเดินรถ
06.00-18.00
07.00-18.30
06.00-16.00
06.00-17.00
06.00-17.00

จานวนรถ จานวนเที่ยว
(คัน)
(เที่ยว)
15-18
30-36
3-4
4
4
4-6
6
8-10
12
6-9
18

ค่าโดยสาร
(บาท)
10
15
27
21
51
23

06.00-17.00

9-12

22

28

06.00-16.00
07.20-18.00
06.00-19.00

6-8
8-12
4-6

20-24
48-58
30

23
12
7

06.00-17.00
07.00-17.30

3-6
16-28

10-18

12
10
22-24
4-6
4-6
26-32
4
4
4

27
73
38
53
38
20
30
40
20

68

ช่วงกาญจนบุรี-บ้านเก่า
ท่ามะกา-ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี-บ้านตะเคียนงาม
ช่วงกาญจนบุรี-ด่านมะขาม
เตี้ย
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านหนอง
ลากฆ้อน-บ้านพุน้าร้อน
กาญจนบุรี-สังขละบุรี

34
52
72
34

07.00-18.00
08.30-17.00

79

08.00-15.00

1-3

2

62

223
223
223
147
147

06.00-18.30

7-17
10-16
20-30

10-12
30-40
8
38-40
8-12

172
172
123
79
111

ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ
ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ

06.00-16.00

2-5
15-27

กาญจนบุรี-บ้านพุน้าร้อน

08.00-15.00

2-3

06.00-17.30
6-10

9

ลาดับ

สายที่

31
32

8204
8252

33

8263

34

8278

35

8280

36

8284

37
38
39

8520
8521
8522

ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ
ช่วงกาญจนบุรี-ด่านเจดีย์
สามองค์
ช่วงทองผาภูมิ-สังขละบุรี
กาญจนบุรี-ลุ่มสุ่ม
กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านบ้องตี้บน
กาญจนบุรี-เลาขวัญ-บ้าน
หนองฝ้าย
ทองผาภูมิ-บ้านห้วยเสือ
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านวังขยาย
ทองผาภูมิ-บ้านอีต่อง
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านไร่
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านไร่ป้า
ทองผาภูมิ-บ้านหินแหลม-บ้าน
สะพานลาว
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านองค์ทิ
กาญจนบุรี-ค่ายกองพลที่ 9
สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์
สังขละบุรี-บ้านห้วยมาลัย

ระยะทาง
เวลาเดินรถ
(กม.)
235
06.30-13.30

จานวนรถ จานวนเที่ยว
(คัน)
(เที่ยว)
5-10
14-20

76
50
138
70
100

06.00-17.00
07.00-17.00
07.00-15.00

52
40
64
34
35
35

06.00-18.00

9
10
22
16

2-3
4
07.00-19.00
8-37
80-92
06.40-18.40
10-42
38
06.40-18.40
10-20
38
ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

07.00-17.00

06.15-15.15

ค่าโดยสาร
(บาท)
179

2-4
2-4
2-4
4-6
4-6

2-4
8
2-4
8-12
8-12

49
29
77
39
55

6-8
8-12
5-7
7-11
15-22
4-9

22-26
42-50
20-24
28-34
58-70
10-12

34
26
39
20
20
21
7
7
13
9

ตารางที่ 1.8 แสดงรายชื่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจาทาง
รายชื่อผู้ประกอบการ
บริษัท กาญจนบุรี
เอ็กซ์เพรส จากัด
บริษัทกาญจนบุรีเดินรถ
81 จากัด

เส้นทางเดินรถ
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
จานวนรถตู้โดยสาร 36 คัน
จานวนรถมินิบัส 20 คัน
กทม - พุทธมณฑล-กาญฯ
จานวนรถโดยสารมินิบัส 20 คัน
กทม - พุทธมณฑล-กาญฯ
 วันจันทร์-พฤหัสฯวิ่ง 10 เที่ยว
 วันศุกร์ – อาทิตย์วิ่ง 12 เที่ยว
จานวนรถโดยสารมินิบัส 10 คัน

สายรถ
เวลาเดินรถ
ประจาทาง
81
เริ่ม 04.00น.ออกทุก
20 นาทีเที่ยวสุดท้าย
19.40 น.
81
เริ่ม 03.00 น. ออกทุก
30 นาทีเที่ยวสุดท้าย
18.00 น.เริ่ม
81
3.10 - 18.00 น.

10

ค่า
โดยสาร
120 บาท

120 บาท
120 บาท

รายชื่อผู้ประกอบการ
วินแสงจันทร์

วินมังกรทอง
วินหนุมาน ทัวร์สยาม

วิน NCO
วิน สว.๘๒
วินรังสิต
วิน ขวัญชีวี

วินริเวอร์แคว
วิน NCO
วิน สว.๘๒
วินรังสิต
บริษัท กาญจนบุรีทัวร์
จากัด

เส้นทางเดินรถ
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
จานวนรถตู้โดยสาร 9 คัน
จานวนรถมินิบัส 5 คัน
กทม - พุทธมณฑล-กาญฯ (หมอชิต)
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
จานวนรถตู้โดยสาร 24 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า
จานวนรถตู้โดยสาร 17 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า
จานวนรถตู้โดยสาร 5 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า
จานวนรถตู้โดยสาร 4 คัน
ลาดหญ้า - กาญจนบุรี – รังสิต
จานวนรถตู้โดยสาร 5 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
จานวนรถตู้โดยสาร 5 คัน
จานวนรถมินิบัส 2 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
จานวนรถตู้โดยสาร 5 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า
จานวนรถตู้โดยสาร 5 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า
จานวนรถตู้โดยสาร 4 คัน
ลาดหญ้า - กาญจนบุรี – รังสิต
จานวนรถตู้โดยสาร 5 คัน
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี จานวนรถโดยสาร
ปรับอากาศชั้น 1 จานวน 36 คัน

สายรถ
เวลาเดินรถ
ประจาทาง
81
05.00 - 18.00 น.

ค่า
โดยสาร
120 บาท

81
81

05.00 - 10.00 น.
04.20 - 19.20 น.

120 บาท
120 บาท

81

03.00 - 19.00 น.

150 บาท

81

04.00 - 18.00 น.

150 บาท

81

03.00 - 14.00 น.

150 บาท

81

06.30 - 18.00 น.

150 บาท

9918

05.00 - 13.00 น.

120 บาท

9918

06.00 - 10.00 น.

120 บาท

81

04.20 - 07.40 น.

150 บาท

81
81

03.00 - 19.00 น.

ที่มา : บริษัท ขนส่ง จากัด
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การเดินทางโดยรถไฟ
รถไฟออกจากสถานี ก รุ ง ธนบุ รี วั นละ 2 เที่ ย ว เวลา 07.50 น.และเวลา
13.45 น. แวะจอดสถานี กาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ าแคว ท่ ากิเลนและสุดปลายทางที่ส ถานีน้าตก
ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร วันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรถไฟเที่ยวพิเศษนาเที่ยว
ไป-กลับ ภายในวันเดียว
(2) ทางอากาศ สนามบินกองพลทหารราบที่ + และสนามบิน สัง ขละบุรี
ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ได้
1.4.2 ด้านสาธารณูปโภค
(๑) ไฟฟ้า ในปี 2558 มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 306,820 ราย จาแนกเป็น ประเภท
ที่ อ ยู่ อ าศั ย 278,086 ราย ประเภทธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม 26,667 ราย ประเภทหน่ ว ยราชการ
และสาธารณะ 1,886 ราย และประเภทอื่นๆ (สูบน้าเพื่อการเกษตร) 181 ราย
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี, 2558


(2) ประปา
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
ในปี 2562 มีผู้ ใช้ น้าประปาทั้ ง สิ้ น 27,634 ราย จาแนกเป็น ประเภทที่อ ยู่
อาศัย 22,108 ราย ส่วนราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 4,285 ราย รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ 1,212
ราย มีกาลังการผลิต 1,160 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้าที่ผลิต ปี 2562 823,720 ลบ.ม.
ตารางที่ 1.9 แสดงจ านวนผู้ ใ ช้ น้ าประปาและก าลั ง การผลิ ต ของประชากรในจั ง หวดกาญจนบุ รี
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560-2563
จานวน
จานวนผู้ใช้น้าประปา (ราย)
กาลังการผลิต(ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้าที่ผลิต (ลบ.ม./ปี)
จาน่ายแก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม./ปี)
จานวนน้าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี)

ปี
2560
6,923
3,456,000
2,482,000
1,435,150

2561
7,150
3,456,000
2,555,000
1,439,347

2562
7,430
3,456,000
2,427,692
2,780,910

2563 (ก.พ.)
7,539
1,747,200
946,166
661,626
30.05%
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
ในปี 2563 มีผู้ใช้น้าประปาทั้งสิ้น 11,891 รายจาแนกเป็นประเภทที่อยู่อาศัย
10,053 รายส่วนราชการ 100 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 1,483 ราย รัฐวิสาหกิจ 16 ราย และธุรกิจขนาด
ใหญ่214 รายมีกาลังการผลิต 730 ลบ.ม./ชม. ปริมาณน้าที่ผลิต ปี 2563 จานวน 1,888,937 ลบ.ม.


ตารางที่ 1.10 แสดงจานวนผู้ใช้น้าประปาและกาลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภ าคสาขาท่ามะกา
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 – 2563
ปี

จานวน
จานวนผู้ใช้น้าประปา (ราย)
กาลังการผลิต(ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้าที่ผลิต (ลบ.ม./ปี)
จาน่ายแก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม./ปี)
จานวนน้าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี)

2560

2561

2562

2563 (ก.พ.)

10,181
6,307,200
2,929,073
2,195,881

10,700
6,307,200
3,421,557
2,282,158

11,221
6,307,200
3,548,106
2,315,076

11,522
6,307,200
1,888,937
1,144,169

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
ในปี 2563 มีผู้ใช้น้าประปาทั้งสิ้น 6,128 รายจาแนกเป็นประเภทที่อยู่อาศัย
4,876 รายส่วนราชการ 103 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 1,004 ราย รัฐวิสาหกิจ 14 ราย และธุรกิจขนาด
ใหญ่112 ราย อุตสาหกรรม 14 ราย อื่นๆ 5 รายมีกาลังการผลิต 330 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้าที่ผลิตปี
2563 (ก.พ.63) จานวน 603,099 ลบ.ม.


ตารางที่ 1.11 แสดงจานวนผู้ใช้น้าประปาและกาลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภ าคสาขาเลาขวัญ
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560-2563
จานวน
จานวนผู้ใช้น้าประปา (ราย)
กาลังการผลิต(ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้าที่ผลิต (ลบ.ม./ปี)
จาน่ายแก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม./ปี)
จานวนน้าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี)

ปี
2560
5,651
2,890,800
1,458,759
1,267,876
251,027

2561
5,821
2,890,800
1,500,242
1,277,331
242,697

2562
2563 (ก.พ.)
6,048
6,128
2,890,800
2,890,800
1,588,612
693,476
1,388,562
603,099
117,379
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
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การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
ในปี 2563 มีผู้ใช้น้าประปาทั้งสิ้น 28,142 รายจาแนกเป็นประเภทที่อยู่อาศัย
22,677 รายส่วนราชการและ ธุรกิจขนาดเล็ก 4,130 ราย รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ 1,355
ราย มีกาลังการผลิต 1160 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้าที่ผลิต ปี 2563 (ก.พ.) จานวน 4,119,000 ลบ.ม.


ตารางที่ 1.12 แสดงจานวนผู้ใช้น้าประปาและกาลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 – 2563
จานวน
จานวนผู้ใช้น้าประปา (ราย)
กาลังการผลิต (ลบ.ม./ปี)
ปริมาณน้าที่ผลิต (ลบ.ม./ปี)
จาหน่ายแก่ผู้ใช้น้า (ลบ.ม./ปี)
จานวนน้าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี)

ปี
2560
25,530
10,022,400
766,171
524,810
1,046,850

2561
26,010
10,022,400
764209
586,801
1,115,753

2562
2563 (ก.พ.)
27,634
28,568
10,022,400
4,176,000
8,237,202
4,119,000
8,237,202
3,098,000
638,353
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน

(3) โทรศัพท์ ในปี 2562 มีจานวนเลขหมายทั้งสิ้น 43,855 เลขหมาย จานวนเลขหมาย
ที่มี ผู้ เ ช่ า 19,156 เลขหมาย ประเภทของผู้ ใ ช้เ ลขหมาย ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ 3,760 เลขหมาย
บ้าน 10,922 เลขหมาย ส่วนราชการ 3,162 เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะ 894 เลขหมาย
ตารางที่ 1.13 แสดงจานวนผู้ใช้โทรศัพท์ ปี พ.ศ. 2562
จานวนหมายเลขที่มี
จานวนเลขหมายที่มีผเู้ ช่า
ธุรกิจ
บ้าน
สาธารณะ
ราชการ
บมจ.ทีโอที

43,855 เลขหมาย
19,156 เลขหมาย
3,760 เลขหมาย
10,922 เลขหมาย
894 เลขหมาย
3,162 เลขหมาย
418 เลขหมาย

ที่มา: ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน 2562
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ตารางที่ 1.14 แสดงจานวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559 – 2561
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ต
การใช้โทรศัพท์มือถือ

2559
156,486
287,167
576,992

2560
2561
159,061
149,388
329,855
360,077
606,860
623,892
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้ น ไปของจั ง หวั ด กาญจนบุ รีมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ แ ก่ การใช้
โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นในทุ กปี ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ปี 2561 มีจานวนลดลง
จากปี 2560
1.4.3 แหล่งน้าธรรมชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าแควน้อย แควใหญ่
และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้าไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ถึง 3 เขื่อน คือ เขื่อนชิราลงกรณ ในพื้นที่อาเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ในอาเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งได้ชื่อ
ว่าเป็ นดิ นแดนมหั ศจรรย์แห่งสายน้ าและขุนเขา และเขื่อนท่ าทุ่ งนา ในพื้นที่อ าเภอเมื อง นอกจากนี้
กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพือ่ การเกษตรอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กลองในพื้นที่อาเภอท่าม่วง
1.4.4 ระบบชลประทาน
พื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานครอบคลุมพื้นที่ 12,176,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
7.4 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดมีโครงการชลประทานในพื้นที่ 195 โครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ 6 โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง จานวน 7 โครงการ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
และโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า 66 โครงการ
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ตารางที่ 1.15 แสดงจานวนพื้นที่ชลประทานในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2562
อาเภอ

อาเภอเมืองกาญจนบุรี

โครงการ
ชลประทาน
ขนาดใหญ่
-

ประเภท
โครงการ
โครงการ
ชลประทาน ชลประทาน
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
1
4

โครงการสูบ
น้าด้วยไฟฟ้า

พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)

40

82,853

อาเภอไทรโยค

-

-

23

7

38,850

อาเภอบ่อพลอย

-

-

11

2

21,200

อาเภอศรีสวัสดิ์

-

1

3

-

2,300

อาเภอท่ามะกา

5

-

-

-

192,166

อาเภอท่าม่วง

-

1

3

3

199,427

อาเภอทองผาภูมิ

-

-

16

1

30,004

อาเภอสังขละบุรี

-

-

-

-

-

อาเภอพนมทวน

1

-

3

1

239,445

อาเภอเลาขวัญ

-

1

14

-

24,028

อาเภอด่านมะขามเตี้ย

-

-

22

12

29,080

อาเภอหนองปรือ

-

3

11

-

37,430

อาเภอห้วยกระเจา

-

-

6

-

7,200

รวม

6

7

116

66
903,983
ที่มา : โครงการชลประทานกาญจนบุรี

16

1.4.6 เขตการปกครอง
จั งหวั ดกาญจนบุ รี แบ่ ง เขตการปกครองประกอบด้ วยการบริ ห ารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอาเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี, อาเภอท่ามะกา, อาเภอท่าม่วง, อาเภอด่านมะขามเตี้ย, อาเภอทองผาภูมิ, อาเภอไทรโยค,
อาเภอสังขละบุรี, อาเภอศรีสวัสดิ์, อาเภอบ่อพลอย, อาเภอพนมทวน, อาเภอเลาขวัญ , อาเภอห้วย
กระเจา, อาเภอหนองปรือ
- ในระดับตาบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 95 ตาบล 959 หมู่บ้าน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาบล 46 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 72 แห่ง

ภาพที่ ๑.๓ เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ๑๓ อาเภอ

ภาพที่ 1.3 เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 13 อาเภอ
1.4.7 ประชากร
1) ประชากร ณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 893,724 คน ชาย 449,151 คน หญิง 444,573 คน
อาเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อาเภอเมืองกาญจนบุรี มีจานวน 172,528 คน รองลงมา ได้แก่
อาเภอท่ามะกา จานวน 136,386 คน และอาเภอท่าม่วง มีจานวน 108,133 คน
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ตารางที่ 1.16 แสดงตารางจานวนประชากรจาแนกตามเขตปกครองรายอาเภอและเพศ พ.ศ. 2560 -2562
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม)
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม)
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน)
จานวน
จานวน
จานวน
อาเภอ
จานวน จานวน
จานวน จานวน
จานวน จานวน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร ประชากร
ประชากร ประชากร
ประชากร ประชากร
หญิง
หญิง
หญิง
รวม (คน) ชาย (คน)
รวม (คน) ชาย (คน)
รวม (คน) ชาย (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
เมืองกาญจนบุรี 171,344
89,565
81,779 172,956
90,795
81,981 172,528
90,469
82,059
ท่ามะกา
136,368
65,947
70,421 136,404
65,886
70,518 136,386
65,882
70,504
ท่าม่วง
107,719
51,855
55,864 108,008
51,916
56,092 108,133
52,015
56,116
ทองผาภูมิ
67,697
35,220
32,477
68,217
35,438
32,779
68,390
35,546
32,844
ไทรโยค
62,165
32,570
30,595
63,740
32,839
30,901
64,024
33,010
31,014
บ่อพลอย
57,436
28,724
28,712
57,553
28,715
28,838
57,576
28,693
28,883
เลาขวัญ
57,405
28,595
28,810
59,114
28,920
29,194
58,191
28,958
29,233
๑๓๗๒๒
พนมทวน
53,292
25,983
27,309
53,263
25,937
27,326
53,215
25,899
27,316
สังขละบุรี
47,122
24,309
22,813
47,917
24,705
23,212
48,160
24,838
23,322
๖๕๙๔๗
ด่านมะขามเตี้ย
34,328
17,202
17,126
34,419
17,212
17,207
34,415
17,211
17,204
ห้วยกระเจา
34,059
16,740
17,319
34,342
16,853
17,489
34,380
16,874
17,506
๕๑๕
หนองปรือ
31,365
15,830
15,536
31,430
16,895
15,535
31,460
15,917
15,543
ศรีสวัสดิ์
26,680
13,722
12,958
23,788
13,795
12,993
26,866
13,839
13,027
รวม
887,979 446,262 441,717 893,151 449,086 444,065 893,724 449,151 444,573
ที่มา: สานักงานปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

จากตัวเลขการกระจายตัวของจานวนประชากรทั้งจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชากรจานวน
47% กระจุกตัวอยู่ในอาเภอด้านล่างซึ่งเป็ นพื้นที่ลุ่มแม่น้าแม่กลองเพียง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
อาเภอท่ามะกา และอาเภอท่าม่วง ที่เหลืออีก 53% กระจายตัวอยู่ในอีก 10 อาเภอที่เหลือ ซึ่งเกิดจาก
การที่ทั้ง 3 อาเภอเป็นแหล่งพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัด จึงมีโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประชากรมากกว่าพื้นที่อื่น
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แผนภูมิภาพที่ 1.1 การกระจายตัวของจานวนประชากรในอาเภอต่างๆ

1) โครงสร้างประชากร ปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแสดงเป็นพีระมิด พบว่าประชากร
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุ 15-59 ปี ประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นฐานของพีระมิดมีแนวโน้มแคบลง
และยอดของพีระมิดซึ่งหมายถึงประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีและมากกว่า) มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขึ้น
แผนภูมิภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างประชากร ปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ปัญหาสาคัญของประชากรของจังหวัดประกอบด้วย
1. การอพยพออกนอกพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่
ช่วงที่ 1 หลังจบมัธยมต้น เพื่อไปศึกษาต่อในกรุงเทพฯ สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อกลุ่มหนึ่ง
และเพื่อไปเป็นแรงงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ
ช่วงที่ 2 หลังจบมัธยมปลาย และ ปวช. เพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใหญ่อื่นๆ สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่ และเพื่อไปเป็นแรงงานในกรุงเทพฯ และจังหวัด
อื่น สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ
ช่วงที่ 3 หลังจบ ปวส. เนื่องจาก หลักสูตร ปวส. ส่วนใหญ่ จบมาแล้ว ไม่มีงานรองรับในพื้นที่
ถ้าต้องการหางานที่ตรงกับที่เรียนจบ จาเป็นต้องออกไปหางานนอกพื้นที่
ช่วงที่ 4 หลังจบ ป.ตรี ด้วยเหตุผลเดียวกับ การอพยพออกนอกพื้นที่ของผู้จบ ปวส. ด้วยการ
อพยพออกนอกพื้นที่ของคนกลุ่มดังกล่าว และส่วนใหญ่ไม่กลับมาทางานในจังหวัด ทาให้ประชากรในวัย
ทางานที่เกิดในจังหวัดกาญจนบุรีมีน้อยลง
2. จ านวนประชากรในวั ยเด็ กและเยาวชน (1 - 20 ปี ) ในแต่ ละช่ วงอายุ มี น้ อยลงอย่ างเห็ นได้ ชั ด
และน้อยลงมากเมื่อเทียบกับประชากรในวัยทางาน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคนกลุ่มนี้ และที่กาลังจะเกิดมาใหม่ เติบโต
ขึ้นเป็นวัยทางาน ในขณะเดียวกัน คนวัยทางานกลายเป็นผู้สูงอายุ จะทาให้อัตราส่วนการพึ่งพิง ของผู้สูงอายุต่อวัย
ทางานเพิ่มสูงขึ้น หากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถ ในการหารายได้ให้มากขึ้นกว่ากลุ่ม
คนทางานปัจจุบัน และ/หรือ หากกลุ่มคนท างานปั จจุบันไม่ มีเงินออมเพื่อการใช้ในยามเกษียณอายุ ที่มากพอ
สถานการณ์รายได้เฉลี่ยต่อหัวในอนาคตของคนจังหวัดกาญจนบุรีจะแย่ลง ดังจะเห็นได้จากการลดลงของรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีตามตาราง 1.6 ที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบางปีแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในที่สุด
3. จานวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นตามจานวนคนทางานที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุ จะทาให้รัฐต้องเผชิญ
ข้อจากัดเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุที่ปัจจุบันรัฐเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก แต่ด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
ในอนาคตการดูแลจะเกินกาลังรัฐบาลกลางและส่วนภูมิภาค จึ งจาเป็นที่ ส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วย
เสริม และสนับสนุนส่งเสริม และลดข้อจากัด เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ข้าราชการบานาญและผู้มีเงินออมเพียงพอ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
รัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะเหลือไว้เพียงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งก็มีจานวนมาก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้วยภาพการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของจังหวัดข้างต้น จึงจาเป็นทีจะต้องมีนโยบาย
และมาตรการที่จะเพิ่มความสามารถในการหารายได้ของประชากรวัยเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่จะอยู่อาศัย
ในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปในอนาคตโดยความสามารถในการหารายได้ดังกล่าวจะต้องเป็นความสามารถที่ทา
ให้ประชากรกลุ่มนี้ สามารถสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่ตอ้ งย้ายถิ่นฐาน ซึ่งอาชีพสมัยใหม่ที่หารายได้
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ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น online marketing, youtubers, programmers, งานดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุ หรือยกระดับอาชีพเก่า เช่น เกษตรปลอดภัย, มักคุเทศน์ชุมชน ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกที่ทาได้ทั้งสิ้น
ตารางที่ 1.17 จานวนประชากรจาแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ 2559 – 2562 (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
พ.ศ

2559
2559
2560
2561
2562

อายุ 0-14 ปี
รวม
ชาย

151,366
149,828
148,479
147,206
146,409

77,976
77,297
76,603
75,890
75,447

หญิง

รวม

อายุ 15-60 ปี
ชาย

73,390
72,531
71,876
71,316
70,962

548,389
549,270
548,545
554,561
554,536

277,708
278,153
277,782
283,397
283,283

หญิง

270,681
271,117
270,763
271,164
271,283

อายุ 61 ปีขึ้นไป
รวม
ชาย
หญิง

107,911
110,574
115,056
116,509
117,977

48,695
49,833
51,832
50,182
50,846

59,216
60,741
63,224
66,327
67,131

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 1.18 แสดงรายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี จาแนกรายอาเภอ ปี พ.ศ. 2559 – 2562
ในปี พ.ศ. 2562 ประชากรจังหวัดกาญจนบุรีมีรายได้เฉลี่ย จานวน 77,443.18 บาทต่อคนต่อปี
อาเภอที่มี รายได้เฉลี่ยต่ อคนต่ อปีสู งสุด 5 ล าดับ แรก คือ อาเภอท่า มะกา จานวน 90,288.05 บาท
รองลงมา คืออาเภอพนมทวน จานวน 86,676.49 บาท อาเภอเมืองกาญจนบุรี จานวน 79,420.54
บาท อาเภอบ่อพลอย จานวน 77,940.46 บาท และอาเภอท่าม่วง จานวน 77,383.96 บาท ตามลาดับ
อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี
ท่ามะกา
ท่าม่วง
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
พนมทวน
บ่อพลอย
เลาขวัญ
ห้วยกระเจา
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
ไทรโยค
ศรีสวัสดิ์

2559
80,788
70,061
83,136
66,275
71,243
83,991
84,813
74,580
78,074
66,782
46,074
66,896
71,562

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
2560
2561
2562
84,918.57
82,433.00
79,420.54
82,364.95
87,727.08
90,288.05
83,782.55
82,393.46
77,383.96
60,939.42
69,233.79
71,866.14
62,842.27
68,667.17
60,110.25
87,891.33
80,011.59
86,676.49
78,323.73
77,558.99
77,940.46
74,632.13
69,326.39
67,903.41
69,219.61
65,553.85
64,040.46
68,124.23
63,378.03
74,034.64
59,702.78
69,069.64
65,111.82
67,210.01
66,897.20
71,938.72
65,377.47
64,845.54
74,910.70
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
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จากตาราง จะเห็นได้ ว่ารายได้ เฉลี่ย นของประชาชนในจัง หวัดกาญจนบุรี ค่อนข้ างไม่ คงที่
และบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากในปัจจุบัน รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับราคาสินค้า
เกษตรที่ไม่ใช่เกษตรคุณภาพสูง ซึ่งไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งย้าให้เห็นถึงความจาเป็นที่
จะต้องยกระดับศักยภาพในการหารายได้ของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นวัยทางานในอนาคต และ
เพิ่มความสามารถ (up-skill) หรือปรับทักษะ (re-skill) ของคนวัยทางานปัจจุบันเพื่อให้สามารถหา
รายได้เพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้นๆ และไม่ผันผวนตามราคาสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่เกษตรคุณภาพสูงอีกต่อไป
1.4.8 การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 1.19 จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2559 – 2562
อาชีพ
ยอดรวม
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผูจ้ ัดการ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ
4. เสมียน
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
10.คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

2559
465,565
7,871
15,883
11,163
13,264
82,690
162,707
53,968
30,373
87,647
-

2560
2561
2562
456,581 463,288 462,427
6,751
7,320
7,928
15,108
17,257
16,446
10,008
8,513
8,169
11,881
10,902
12,418
79,291
78,269
83,720
165,622 169,906 152,312
49,375
51,846
58,469
27,507
25,881
27,671
90,904
93,335
95,218
132
59
75
ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : ผลรวมของแต่ละจานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจานวนมีการปัดเศษโดย
อิสระจากกัน
จากการเก็บข้อมูลของสานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้มีงานทาในจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการประมง 152,312 ราย รองลงมาคือ อาชีพขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 95,218 ราย และพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
83,720 ราย
ข้ อ สั ง เกตที่ น่ า สนใจว่ า ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นเทคนิ ค เสมี ย น พนั ก งานร้ า นค้ า และตลาด
ผู้ปฏิบัติง านในโรงงาน มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านเกษตรมีจานวนมากขึ้น ทั้ง ๆ
ที่รายได้เกษตรไม่สูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงถึงความพึงพอใจที่ไม่ใช่รายได้ เป็นปัจจัย
สาคัญในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อตัวเลขทางสถิติได้แสดงให้เห็นดัง นี้ ก็จาเป็นที่ภาครัฐควรเข้าไปส่งเสริมให้อาชีพเกษตร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม การปรับเปลี่ยนมาปลูกพืช
ปลอดภัยที่เป็นที่ต้องการของตลาด การหาตลาดและผู้รับซื้อมารับซื้อผลผลิตที่มากขึ้น หรือ เปลี่ยนไปจาก
เดิม ซึ่ง ล้วนแล้วแต่ต้องการเงินทุนในการดาเนินการทั้ง สิ้น ในกรณีนี้ ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับสถาบัน
การเงิ นของรั ฐ เช่ น ธกส และ ออมสิ น มาให้สิ น เชื่ อและค าแนะน าในการบริ หารจัด การเงิ นเพื่ อการ
ปรับเปลี่ยนแก่เกษตรกร นอกเหนือจากด้านเทคนิคที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือเป็นปกติแล้ว
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2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP)
ตารางที่ 1.20 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2560 (บาทต่อปี)
จังหวัด
อันดับที่ 25
อันดับที่ 26
อันดับที่ 27
อันดับที่ 28
อันดับที่ 29
อันดับที่ 30
อันดับที่ 31
อันดับที่ 32

กาแพงเพชร
เชียงใหม่
สตูล
สิงห์บุรี
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ตรัง
สมุทรสงคราม

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
(ล้านบาท)
จังหวัด
110,248
231,726
36,557
26,505
97,294
204,122
73,202
21,881

ประชากร
(1,000 คน)
773
1,704
282
205
800
1,736
629
190

ผลิตภัณฑ์มวล
ต่อคนรวม(บาท)
142,660
จังหวัด
135,991
129,565
129,095
121,570
117,560
116,394
114,990

ตารางที่ 1.21 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (ราคาประจาปี) และโครงสร้างทางเศรษฐกิจจาแนก
ตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2559 – 2561
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
ภาคอุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้า
ประปา การจัดการน้าเสีย
ภาคบริการ
การก่อสร้าง Construction
การขายส่ง การขายปลีก
การขนส่ง และการคมนาคม
โรงแรมและภัตตาคาร
ข้อมูลและการสื่อสาร
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

2559
20,514
20,514
28,904
2,122
23,857
2,510
415
44,652
2,533
11,065
2,521
2,399
516
4,167
3,004

2560
21,782
21,782
28,895
2,095
23,781
2,550
468
46,943
2,735
11,768
2,879
2,830
538
4,031
2,854

2561
24,840
24,840
30,741
2,288
25,540
2,439
474
51,563
3,679
13,243
3,054
3,200
600
4,380
3,715

สัดส่วนปี 2561
23.18%
2.14%
23.84%
2.28%
0.44%
3.43%
12.36%
2.85%
2.99%
0.56%
4.09%
3.47%
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สาขาการผลิต
บริการวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคนิค
บริการด้านการจัดการและการสนับสนุนธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดิน
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
ศิลปะ บันเทิง
บริการอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด (GPP)
อัตราการเติบโต
GPP ต่อประชาชน 1 คน
ประชาชน (1,000 คน)

2559
71
2,059
7,553
5,403
2,414
231
715
94,070
114,498
822

2560
77
2,341
7,892
5,432
2,556
277
734
97,620
3.8%
118,313
825

2561
72
1,970
8,296
5,570
2,714
325
745
107,144
9.8%
129,304
829

สัดส่วนปี 2561
0.07%
1.84%
7.74%
5.20%
2.53%
0.30%
0.70%

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากตาราง 1.21 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้มีอาชีพเกษตรกรจานวน 165,622 คน จากจานวน
ผู้ที่ทางานทั้งหมด 456,581 คน แสดงว่าผู้มีอาชีพเกษตรกรรมมีประมาณ 36% ของผู้มีงานทาทั้งหมด
แต่ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้สร้าง GDP รวมกันได้เพียง 21.6% ของ GDP ของจังหวัด แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่ม
นี้มีรายได้เฉลี่ย ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของจัง หวัด ในขณะที่กลุ่มผู้ปฏิบัติง านในโรงงานและเครื่องจักร (ซึ่ง
ประกอบด้วย อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้า ประปา) มี 27,507 คน หรือเพียง 6% ของผู้ทางานทั้งหมด
แต่กลับสร้าง GDP รวมกันได้ถึง 30% อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของ GDP ของภาคการผลิตนี้จะเป็นส่วน
แบ่งของเจ้าของปัจจัยทุน (capital income share) เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่มีปัจจัยทุนแบบเข้มข้น
(capital intensive sector) และมีส่วนแบ่ง ของเจ้าของผู้ถือหุ้น (margin) กระจายอยู่กับคนไม่กี่ค น
เนื่องจากการถือหุ้นกระจุกอยู่กับคนจานวนน้อย แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าของรายได้ที่มีค่อนข้างสูง
จาเป็นที่ภาครัฐต้องหามาตรการยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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แผนภูมิภาพที่ 1.3 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
พ.ศ. 2559 – 2561

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สาหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้ ให้สหกรณ์และสถาบันการเงินด้านการเกษตร
และสถาบันการเงินชุมชน เข้าไปช่วยวิเคราะห์ว่า เกษตรกรรายใดไม่คุ้มทุนที่จะทาอาชีพเดิมต่อไป และ
หาอาชีพใหม่ให้ โดยนาเข้าไปรวมกลุ่มกับเกษตรกรที่เข้มแข็งและพร้อมให้ความช่วยเหลือ หรือยกระดับ
สหกรณ์ให้เข้ามาช่วยในการกาหนดและบริหารจัดการการผลิต เพื่อลดการเพิ่มหนี้จากการผลิตที่ไม่คุ้ม
ทุน รวมถึงการหาช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งงานเสริมนอกภาคเกษตร เช่นภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม
ทีต่ ้องการแรงงานเพิ่มในบางฤดูกาลที่ไม่ตรงกับฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว
2. สาหรับเกษตรกรที่ปรับตัวเองได้ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ควรส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
และทาประมง ให้ทาเกษตรที่มีตลาดที่ให้ราคาดีรองรับ และผลิตแบบผสมผสานเพื่อให้มีรายได้ทั้งปี และสร้างผู้รับ
ซื้อให้มากขึ้น เพื่อเข้ามารองรับผลผลิตที่มากขึ้น และช่วยเหลือผู้รับซื้อในการหาตลาดนอกจังหวัด
3. สาหรับแรงงานในภาคอุ ตสาหกรรมและบริ การ ให้ เพิ่ มศักยภาพของแรงงาน (up-skill) หรื อ
ปรับเปลี่ยนทักษะ (re-skill) เพื่อรองรับการปรับตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ต้อง
แข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศอื่นที่มีการปรับตัวไปสู่การเป็นระบบอัตโนมัติและการแข่งขันผ่านโลกออนไลน์
มากขึ้นซึ่งแรงงานบางส่วนที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพและปรับทักษะอาจออกมาเป็นผู้ประกอบการได้
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ตารางที่ 1.22 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่) ของจังหวัดกาญจนบุรี
(หน่วย : ล้านบาท)
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
ภาคอุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้า
ประปา การจัดการน้าเสีย
ภาคบริการ
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก
การขนส่ง และการคมนาคม
โรงแรมและภัตตาคาร
ข้อมูลและการสื่อสาร
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
บริการวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์
บริการด้านการจัดการและการสนับสนุน
การบริ
ธุรกิจ หารราชการแผ่นดิน
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
ศิลปะ บันเทิง
บริการอื่นๆ

GDP ณ ราคาคงที
2559
2560
2561
10,079 10,639 12,312
10,079 10,639 12,312
20,030 19,952 22,996
1,247
1,203
1,316
16,085 16,088 18,832
2,384
2,333
2,461
216
221
229
28,547 29,263 31,507
1,843
1,948
2,593
6,071
6,223
6,801
1,633
1,830
1,976
1,972
2,172
2,329
730
731
835
2,619
2,564
2,769
3,183
3,027
3,921
57
61
57
1,298
1,453
1,209
4,365
4,420
4,521
2,750
2,674
2,704
1,653
1,705
1,771
188
224
261
507
518
518
58,977 60,323 67,389

อัตราการเติบโต
2559
2560
-6.0%
5.6%
-6.0%
5.6%
0.2% -0.4%
5.2%
-3.6%
-0.7%
0.0%
2.2%
-2.1%
12.5%
2.7%
5.9%
2.5%
17.1%
6.2%
2.7%
2.5%
-4.7% 12.1%
2.9% 10.1%
-1.9%
0.2%
12.6%
-2.1%
23.8%
-4.9%
-2.9%
7.0%
65.5% 11.9%
-0.5%
1.3%
-2.4%
-2.0%
2.2%
3.2%
33.9% 19.0%
0.7%
2.0%
1.3%
2.3%

2561
15.7%
15.7%
15.3%
9.4%
17.1%
5.5%
3.3%
7.7%
32.5%
9.3%
8.0%
7.2%
14.2%
8.0%
29.5%
-7.2%
-16.8%
2.3%
0.4%
3.9%
16.4%
0.0%
11.7%

ตารางที่ 1.22 หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (ราคาประจาปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1ในปี 2559 และ ร้อยละ 3.8 ในปี 2560 ในขณะที่ตาราง
1.13 พบว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (ราคาคงที่) เพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 1.1 ในปี
2559 และ ร้อยละ 2.1 ในปี 2560 แสดงว่าในปี 2559 มีการเติบโตของระดับราคาถึงร้อยละ 5.0 แต่ใน
ปี 2560 ระดับราคาเติบโตเพียงร้อยละ 1.7 และเมื่อพิจารณาเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ มีงานทา
ในตารางที่ 1.3 ปี 2559 เติบโต 1.2% และปี 2560 หดตัวลง 1.9% ทาให้อนุมานได้ว่า ในปี 2559 การ
เติบโตของ GPP เกิดจากการเติบโตของจานวนแรงงาน ในขณะที่ในปี 2560 GPP เกิดจากการเติบโต
ของผลิตภาพการผลิต อย่างเห็นได้ชัด
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อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาแยกเป็ นรายสาขา ในตาราง 1.12 ซึ่ง เป็นการเติบโตเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน พบว่า ภาคเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงได้แก่ ภาคการก่อสร้าง ภาค
โรงแรมและภัตตาคาร ภาคการจัดการและสนับสนุน และภาคศิลปะ บันเทิง และเนื่องจากเป็นการ
เติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวลรวมในภาคเศรษฐกิจเหล่านี้ ย่อมต้องการ
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย
ส่ วนภาคการผลิ ตที่ มี ความส าคั ญแต่ อั ตราการเติ บโตผั นผวน หรื อมี แนวโน้ มไม่ ดี เช่ น
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่งและคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ จะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาทางแก้ไข
ในส่วนของภาคการศึกษานั้น แม้ว่าตัวเลขจานวนประชากรของสภาพัฒน์จะลดลง แต่
ตัวเลขประชากรของกรมการปกครองชี้ ว่าเพิ่มขึ้น ก็อาจสรุปได้ในเบื้องต้ นว่า จ านวนประชากรไม่
เปลี่ยนแปลงนัก และจากแผนภูมิที่ 2 ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก็ไ ม่ไ ด้ชี้ว่า
จานวนประชากรในวัยเรียนลดลง แต่การที่ GDP ณ ราคาคงที่ของภาคการศึกษาลดลง สะท้อนให้เห็น
ว่าอาจเกิดจากจานวนผู้เรียนลดลง และ/หรือ คุณภาพน้อยลง ดัง นั้นจึงต้องหาทางปรับปรุง ในเรื่อง
กระบวนการศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับผู้ประกอบการด้านการก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร การ
จัดการและสนับสนุน และศิลปะ บันเทิง เพื่ อให้ทราบความต้องการด้านแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และเชิญสถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังเพื่อนาไปปรับ
แผนการผลิตบุคลากรและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
2. จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตที่อัตราการเติบโตผันผวน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
และออกมาตรการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยความร่วมมือของทั้ง ฟัง ก์ชัน
ภูมิภาค และท้องถิ่น ภายใต้ข้อจากัดที่ทาได้
3. หาทางแก้ไขแนวทางการเรียนการสอนของภาคการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทั้งที่
เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปและ applications ที่มีอยู่ฟรีเป็นจานวนมาก เข้ามาช่วย เพื่อลดข้อจากัดในเรื่อง
งบประมาณและการเข้ า ถึ ง ตั ว นั ก เรี ย น และการสอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นตั ว นั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล
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2.1.2 ด้านการเกษตรกรรม
2.1.2.1 การปลูกพืช
ตารางที่ 1.23 แสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561 – 2562
2561
พืชเศรษฐกิจ
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
อ้อย
มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์
ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดฝักอ่อน
หน่อไม้ฝรั่ง
สับปะรด
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
รวม

พื้นที่การ
เพาะปลูก
(ไร่)

จานวน
ผลผลิต
(กก./ไร่)

377,255
184,534
791,364
469,713

604
736
9,680
3,463

ราคา
ผลผลิต
(บาท/
กก.)
8.88
8.87
0.69
2.17

81,622

728

5,994
6,049
1,041
23,185
136,917
15,369
2093043

1,613
1,466
2638
2,722
189
1585
25424

2562
มูลค่าการ
ผลิต (ล้าน
บาท)

จานวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)

พื้นที่การ
เพาะปลูก
(ไร่)

2023.41
1204.70
5285.68
3529.76

27,880
15,977
22,047
22,936

352,814.28
150,931.00
546,314.00
479,644.00

จานวน
ผลผลิต
(กก./
ไร่)
788
900
8,467
3,463

ราคา
มูลค่าการ
ผลผลิต
ผลิต
(บาท/ (ล้านบาท)
กก.)
7.63
2121.27
8
1086.70
0.73
3376.72
1.96
3255.57

7.91

470.02

4,315

79,771

664

6.53

345.88

4,015

6.45
4.84
73
3.59
31.93
2.16

62.36
42.92
200.47
226.56
826.26
52.62
13924.76

1,297
1,584
311
1,301
3,912
503

6,458
7,652
1,293
24,341
149,698

1,835
1,479
2603
2821

6
4.4
66.37
5.41

71.10
49.80
223.38
371.48
n/a

1,377
1,696
608
1,547

16,702
1,815,618.28

2.31

60.57
0.00

673

1,570

จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี พื้ น ที่ ท าการเกษตรที่ เ ป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ในปี 2562 ทั้ ง สิ้ น จ านวน
1,815,618.28 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตทั้งสิ้น จานวน 8,962,249,131 กิโลกรัม โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสิ้น จานวน 82,221 ครัวเรือน คิดเป็นครัวเรือนทาการเกษตรและมา
ปรับปรุงข้อมูลในปี 2562 จานวน 50,333 ครัวเรือน ข้อมูลจาก ระบบทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตร
หมายเหตุ : ปี 61 มีข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ยางพารา
ปาล์มน้ามัน สรุปเป็นข้อมูลเอกภาพแล้ว ส่วนข้อมูลอ้อย เป็นข้อมูลที่ได้จาก สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย และข้อมูลข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และหน่อไม้ฝรั่ง เป็นข้อมูลจากการ
ประมาณการในระบบรายงานภาวะข้อมูลการผลิตพืช จะมีความชัดเจนเมื่อเป็นข้อมูลเอกภาพเท่านั้น
ไม่สามารถนามาอ้างอิง ได้ เนื่องจากเกษตรกรบางรายขาดในเรื่องสาเนาเอกสารสิทธิ์ (กรณีที่เป็นการ
เช่า) ทาให้แจ้งปลูกและปรับปรุงข้อมูลในเฉพาะที่ดาเนินการได้ : ปี 62 มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สรุปเป็นข้อมูลเอกภาพแล้ว : ผลผลิตและพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นการประมาณการ เพราะนาปรังยั งไม่
มีการเก็บเกี่ยว : ข้อมูลยางพาราควรใช้ข้อมูลของ กยท. เนื่องจากเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของยางพารา
ข้อมูลพื้นที่ ปี 62 เป็นจากการประมาณการจะมีความชัดเจนเมื่อเป็นเอกภาพแล้วเท่านั้น
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จานวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
29,216
12,088
18,278
20,643

2.1.2.2 ปศุสัตว์
ในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและ
การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค และแพะ
ตารางที่ 1.24 แสดงจานวนปศุสัตว์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – 2563
ชนิดสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
แพะ
ไก่
เป็ด
รวม
ชนิดสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
แพะ
ไก่
เป็ด
รวม
ชนิดสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
แพะ
ไก่
เป็ด
รวม

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์
1,306
23
225
43
14,320
59
15,976
พื้นที่การเลี้ยงสัตว์
1,349
25
245
50
14,560
59
16,289
พื้นที่การเลี้ยงสัตว์
1,375
26
272
56
15,505
59
17,292

พ.ศ. 2561
จานวนสัตว์
มูลค่าการผลิตสัตว์
จานวนเกษตรกร
(ตัว)
(ล้านบาท)
(คน)
232,148
1,663,768,995
10,598
7,371
295,142,616
532
299,865
3,870,175,680
2,308
45,549
481,223,106
1,045
28,640,430
12,696,347,895
27,587
627,721
312,594,719
1,831
29,853,084
19,319,253,011
43,901
พ.ศ. 2562
จานวนสัตว์
มูลค่าการผลิตสัตว์
จานวนเกษตรกร
(ตัว)
(ล้านบาท)
(คน)
239,823
1,507,481,550
10,690
7,988
316,756,152
545
326,951
5,209,762,908
2,278
53,671
436,603,592
1,270
9,120,485
12,813,638,814
27,418
629,477
299,158,661
1,846
30,378,395
20,583,401,677
44,047
พ.ศ. 2563
จานวนสัตว์
มูลค่าการผลิตสัตว์
จานวนเกษตรกร
(ตัว)
(ล้านบาท)
(คน)
244,383
1,740,164,980
10,480
8,311
347,815,350
579
362,410
6,005,618,550
1,994
59,642
472,582,670
1,414
31,009,355
13,927,258,912
25,567
629,360
301,153,524
1,738
32,313,461
22,794,593,985
41,772
ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
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จากข้ อ มูล ในตาราง แสดงให้ เ ห็น ว่ า สั ตว์ เ ศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด คือ โคและไก่ ซึ่ ง มี
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องรวมกันถึงประมาณ 86.2% ของจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มผู้
เลี้ยงไก่ 61.2% และกลุ่มผู้เลี้ยงโค 25% อย่างไรก็ตาม แม้จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีจานวนน้อย
เพียง 4.8% ของเกษตรกรทั้งหมด แต่มูลค่าผลผลิตค่อนข้างสูงคิดเป็น 26% ของมูลค่าผลผลิตจากการ
ปศุสัตว์ ทั้งหมด 41,772 ครัว เรือน มีผลผลิตทางสัตว์ ทั้ง สิ้น (แบ่ ง เป็นประเภท ดัง นี้ 1) โค จานว น
244,383 ตัว 2) กระบือ จานวน 8,311 ตัว 3) สุกร จานวน 362,410 ตัว 4) แพะ จานวน 59,642 ตัว
5) ไก่ จานวน 31,009,355 ตัว 6) เป็ด จานวน 629,360 ตัว)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรทั้งสามกลุ่มนี้
2. หาตลาดทางเลือกเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
3. หากสามารถหาตลาดเพิ่มได้ ให้สนับสนุนเกษตรกรมาเลี้ยง สุกรและไก่มากขึ้น
2.1.2.3 ประมง
จังหวัดกาญจนบุ รี มีเนื้ อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจื ดในปี 2562 จานวน 16,236 ไร่
และ พื้นที่ทาการประมงจากแหล่งน้าธรรมชาติ 144,332 ไร่ รวมพื้นที่ทาการประมงจานวนทั้ง สิ้น
160,468 ไร่ มีจานวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย และพบว่าปริมาณการผลิต
สัตว์น้า และมูลค่า การผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น สัตว์น้าที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลาน้าจืด กุ้งขาวแวนนาไม
กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงาม และสัตว์น้าจืดอื่นๆ ตามลาดับ
ตารางที่ 1.25 แสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2562
ชนิดสัตว์น้า
1. ปลานิล
2. ปลาดุก
3. ปลาเบญจพรรณ
4. กุ้งก้ามกราม
5. กุ้งขาวแวนนาไม
6. สัตว์น้าอื่น
7. จับจากธรรมชาติ
รวม

พื้นที่
จานวนผลผลิต
เพาะเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้า (ตัน)
น้า (ไร่)
4,090
9,205.25
719
3,903.35
7,189
2,897.50
770
1,424.00
1,001
856.340
444.32
12,500
144,332.00
309.95
158,545
31,096.39

2560
มูลค่าการผลิต
สัตว์น้า(ล้าน
บาท)
440
35
74
49
75
15
28
719

จานวน
เกษตรกร (คน)
2,202
120
421
48
48
308
350
3,497

จานวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
2,030
112
530
42
40
303
310
3,367
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ชนิดสัตว์น้า
1. ปลานิล
2. ปลาดุก
3. ปลาเบญจพรรณ
4. กุ้งก้ามกราม
5. กุ้งขาวแวนนาไม
6. สัตว์น้าอื่น
7. จับจากธรรมชาติ
รวม
ชนิดสัตว์น้า
1. ปลานิล
2. ปลาดุก
3. ปลาเบญจพรรณ
4. กุ้งก้ามกราม
5. กุ้งขาวแวนนาไม
6. สัตว์น้าอื่น
7. จับจากธรรมชาติ
รวม

พื้นที่
จานวนผลผลิต
เพาะเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้า (ตัน)
น้า (ไร่)
4,725
9,032.00
752
3,220.55
7,480
3,290.00
770
1,100.00
1,131
916.00
1,001
๒๗,๒๕๐
1,001
๓๐๙.๙๕
16,858.50
45,118.50
พื้นที่
จานวนผลผลิต
เพาะเลี้ยงสัตว์ สัตว์น้า (ตัน)
น้า (ไร่)
5,450
9,531.๐๐
752
3,220.55
7,480
3,893.00
770
1,110.00
1,202
1,216.000
582
29,080
144,332.00
309.95
160,568.00
48,350.50

2561
มูลค่าการผลิต
จานวน
จานวน
สัตว์น้า(ล้าน เกษตรกร (คน)
เกษตรกร
บาท)
(ครัวเรือน)
431
2,415
2,072
39
180
178
92
595
550
48
53
47
122
52
48
15
408
356
31
340
308
781
4,040
3,559
2562
มูลค่าการผลิต
จานวน
จานวน
สัตว์น้า(ล้าน เกษตรกร (คน)
เกษตรกร
บาท)
(ครัวเรือน)
NA
2,458
2,200
NA
185
180
NA
690
660
NA
56
50
NA
56
49
NA
440
392
NA
310
290
0.00
4,195
3,821
ที่มา: สานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2562

แม้ว่าปลานิลจะเป็นปลาที่มีจานวนเกษตรกรเลี้ยงมากที่สุด แต่มูลค่าผลผลิตต่อจานวนเกษตรกร
(คน) มากที่สุดคือ กุ้งขาวแวนดาไม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ ไม่ได้บอกต้นทุนของการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ หากนา
รายได้หักด้วยต้นทุน จะทาให้ได้ส่วนต่างที่อยู่กับเกษตรกรที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สาหรับการทาการเกษตรทุกด้านให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง นาเสนอต้นทุนการ
ผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการตัดสินใจในการสนับสนุนของภาครัฐ
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ตารางที่ 1.26 แสดงสาขาการประมง มูลค่าทางเศรษฐกิจการประมง ผลผลิตทางการประมง ปี 2560 – 2562
สาขา/ผลผลิต
GPP การประมง (บาท)
จานวนเกษตรกร (คน)
ผลผลิต (บาท)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)
เพาะเลี้ยง
เพาะพันธุ์
จับจากแหล่งน้าธรรมชาติ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท)
ปลาสวยงาม
รวม
ผลผลิต
ปลาสวยงาม (ตัว)
เพาะฟักและอนุบาล (ตัว)
เพาะเลี้ยงจากแหล่งน้าธรรมชาติ (กก.)

2560
719,332,503.00
3,497
719,332,503.00
2560
381,730,000
16,135,000
28,927,863
2560
68,535,000
495,327,863
2560
42,150,000
15,640,000
1,005,000

2561
719,305,000
4,040
781,758,125.00
2561
381,730,000
16,135,000
31,923,800
2561
90,508,000
520,296,800
2561
70,195,000
17,915,000
957,000

2562
NA
4,195
NA
2562
NA
NA
NA
2562
NA
NA
2562
NA
NA
NA

ที่มา: สานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2562

2.1.3 การอุตสาหกรรม
2.1.3.1 จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ตารางที่ 1.27 แสดงจานวนสถานประกอบการอุ ตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทและจ านวนแรงงาน
ปี 2559 - 2562
ประเภท
อุตสาหกรรม
ยอดรวม
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง
ผลิตภัณฑ์จากไม้
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิ่งพิมพ์

2559
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
1,616
35,377
489
2,492
129
12,847
14
846
4
434
4
1,549
9
575
112
2,731
25
676
13
2,152
6
21

2560
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
1,674
41,396
491
2,541
137
18,095
14
846
4
434
4
1,549
9
575
112
2,910
23
661
13
2,152
6
52

2561
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
1,395
42,430
192
2,605
139
18,349
14
846
4
434
2
1,330
10
661
114
2,937
22
656
13
2,152
6
21

2562
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
1,682
40,985
492
๒,๕๙๖
137
18,254
14
825
4
434
2
80
10
661
114
2,927
22
656
13
2,152
6
21
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ประเภท
อุตสาหกรรม
เคมี
ปิโตรเคมี
ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
ขนส่ง
อื่นๆ

2559
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
124
2,330
9
212
39
129
19
422
102
990
7
346
76
1,238
71
805
10
84
99
1,329
255
3,169

2560
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
125
2,358
10
221
39
129
19
422
117
1,118
7
346
81
1,331
74
894
10
84
99
1,331
280
3,375

2561
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
125
2,433
12
235
39
129
22
818
118
1,153
7
341
82
1,419
72
926
10
84
97
1,333
296
3,568

2562
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
แรงงาน
123
2,335
12
235
40
143
21
813
120
1,173
6
341
81
1,482
71
925
10
84
95
1,303
290
3,518

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

จากข้อมูลปีล่าสุดในตาราง แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนแรงงานสูง
ที่สุดคือมีสัดส่วนถึง 44.5% ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ดังนั้น หากจะมีนโยบายเพื่อให้
จัดการกับแรงงานได้โดยง่าย ก็คงจะเป็นกาหนดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้านอาหารและกาหนดแรงจูงใจ
เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารย้าย / ขยาย / ตั้งใหม่ มาอยู่รวมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดการ ซึ่งแนวทางนี้อาจใช้กับอุตสาหกรรมอื่นที่ไ ม่เกี่ยวข้องกับแหล่ง วัตถุดิบโดยตรง และมีจานวน
โรงงานจานวนมากพอ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ เคมี อโลหะ โลหะ และเครื่องจักรกล เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กาหนดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันมาไว้รวมกันเพื่อประ
โยชน์ในการบริหารจัดการทั้งด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนโลจิสติกส์
2.1.3 การประกอบกิจการเหมืองแร่
กระจายตามอ าเภอต่ า งๆ แร่ ธ าตุ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด ก่ อ สร้ า ง
เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ โคโลไมต์ และดินขาว มีประทานบัตรเปิดการ 24 แปลง จานวนเหมืองแร่ 38 แห่ง
จานวนคนงานทั้งสิ้น 436 คน (พ.ศ.2556) มีพื้นที่หลายส่วนซ้อนทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, 2560

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เร่งแก้ปัญหาการซ้อนทับพื้นที่อุทยาน เพื่อลดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ สาหรับแปลงที่
น่าจะดาเนินการได้หากถูกแก้ไขปัญหา
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2.1.4 การท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย ”
มีศักยภาพ ในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน
และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่ง อานวยความสะดวก
สาหรับ การท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 ชั่วโมง เท่านั้น
จากกรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้าตกเอราวัณ น้าตกห้วยแม่ขมิ้น น้าตกไทรโยคน้อย
น้าตกไทรโยคใหญ่ น้าตกนางครวญ น้าตกเกริงกระเวีย น้าตกผาตาด ถ้าธารลอด ถ้าดาวดึงส์ ถ้าพระ
ธาตุ ถ้าเสาหิน ถ้าสวรรค์บันดาล น้าพุร้อนหินดาด เขาช้างเผือก
แหล่ง ท่องเที่ย วเชิง ประวัติศ าสตร์ เช่ น สะพานข้ามแม่น้ าแคว อุท ยานประวั ติศาสตร์
เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย์สามองค์ เขื่อนศรี
นครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้าเสือ วัดเขาน้อย
วัดทิพย์ สุคนธาราม หอพระประวัติส มเด็จพระญาณสัง วร สมเด็ จพระสั ง ฆราช วัดวั ง ก์วิเวการาม
หมู่บ้านไทยทรงดา และวัฒนธรรมชาวมอญอาเภอสังขละบุรี
โดยในปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทางมา
เยือนจังหวัด จานวน 9,392,458 คน และมีรายได้จากการท่ องเที่ยว จานวน 27,738 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่ ทั้ ง ชาวไทยและต่ า งชาติ จะเดิ น ทางเข้ า มาเที่ ย วในวั น เดี ย วโดยไม่ ค้ า งคื น มากกว่ า จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม จากข้อมูล benchmark องกระทรวงมหาดไทยในปี 2559 นักท่องเที่ยวจะ
ใช้ ร ะยะเวลาในการพ านั ก อยู่ ใ นจั ง หวั ด เฉลี่ ย 2.38 วั น ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา อย่ า งไรก็ ต าม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้เวลาในการพานักอยู่ในจังหวัดมากกว่านักท่องเที่ยวคนไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 5 อันดับแรก คือ ชาวสหราชอาณาจักร
ชาวรัสเซีย ชาวเกาหลี ชาวยุโรปตะวันออก และชาวอเมริกัน ตามลาดับ
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ตารางที่ 1.28 แสดงจานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
4,583,630
7,118.52
5,741,202
8,943.86
6,028,262
9,391.05
5,996,482
11,910.25
6,413,556
13,416.54
6,641,111
15,265.04
7,570,000
18,945.11
8,132,468
20,790
8,872,542
24,441
9,392,458
27,738
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2552-2560

ตารางที่ 1.29 แสดงสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2559 – 2562
รายการ
จานวนสถานพักแรม (แห่ง)

2559
631

2560
656

2561
664

2562
670

จานวนห้อง (ห้อง)

14,931

16,324

16,451

16,672

8,132,468

8,872,542

9,392,458

-

ชาวไทย

7,709,075

8,408,753

8,902,752

-

ชาวต่างประเทศ

423,393

463,789

489,706

-

1,692.87

1,811.37

-

-

ชาวไทย

1,656.28

1,769.47

-

-

ชาวต่างประเทศ

2,176.76

2,455

-

-

20,790.02

24,440.77

27,738.35

-

ชาวไทย

19,110.67

22,416.07

24,856.90

-

ชาวต่างประเทศ

1,679.35

2,024.70

2,281.45

-

จานวนผู้เยี่ยมเยือน : นักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจร (คน)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ ปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานพักแรมเพื่อรองรับผู้มาท่องเที่ยว จานวน 670 คน ห้องพัก
16,672 ห้อง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จัดระดมความเห็นจากผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. จัดระดมความเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อหาจุดขายและเข้าใจลูกค้าชาวต่างชาติ และ
ทราบฐานลูกค้าที่แท้จริง
3. เพิ่ ม แหล่ งท่ อ งเที่ ยวทั้ งในเมือ งและนอกเมื อ ง และกิ จกรรมการท่ อ งเที่ ยวเพื่อ ดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวต่ างชาติพานักนานขึ้น และดึง ดูดในนักท่องเที่ยวไทยมาหลายครั้ง มากขึ้ น (แต่เปลี่ย น
สถานที่เที่ยว)
ตารางที่ 1.30 แสดงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีของแต่ละอาเภอ
อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี

อาเภอท่าม่วง
อาเภอไทรโยค
อาเภอไทรโยค
อาเภอไทรโยค
อาเภอไทรโยค

อาเภอไทรโยค

ชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
สะพาน
ข้ามแม่น้าแคว
หาดทรายท่าล้อ
สุสานทหาร
สัมพันธมิตร
(ดอนรัก)
วัดถ้าเสือ

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์
ชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
ปราสาท
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
เมืองสิงห์
ทางประวัติศาสตร์
สถานีรถไฟ
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
สะพานถ้ากระแซ ทางประวัติศาสตร์
น้าตก
น้าตก
ไทรโยคน้อย
ช่องเขาขาด
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์

น้าตก
ไทรโยคใหญ่
อาเภอสังขละบุรี สะพานมอญ

น้าตก
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง
ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หมู่ที่ 1 ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
284/66 ถนน แสงชูโต ตาบล บ้านใต้ อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
วัดถ้าเสือ ตาบล ม่วงชุม อาเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71110
ตาบลสิงห์ อาเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ต.วังโพธิ์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
กองการเกษตรและสหกรณ์ สานักงาน
ทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบล ไทรโยค อาเภอ ไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71240
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อาเภอ

ชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยว
อาเภอสังขละบุรี ด่าน
เจดีย์สามองค์
อาเภอศรีสวัสดิ์ เขื่อน
ศรีนครินทร์
อาเภอศรีสวัสดิ์ น้าตกเอราวัณ
อาเภอศรีสวัสดิ์

น้าตก
ห้วยแม่ขมิ้น
อาเภอสังขละบุรี จุดชมวิวป้อมปี่
อาเภอสังขละบุรี เขาสันหนอกวัว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์

น้าตก
น้าตก
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

ที่ตั้ง

ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
บ้านเจ้าเณร ตาบลท่ากระดาน
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตาบลท่ากระดาน
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลแม่กระบุง อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี 71250
ตาบลปรังเผล อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71240
ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 71180
ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

2.1.5 การค้าชายแดน
จัง หวัด กาญจนบุ รี มี แ นวชายแดนติ ดต่ อ ประเทศสาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมี ยนมา
ระยะทางประมาณ 370 กิโ ลเมตร มี ช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 ช่อ งทาง
โดยมีจุดผ่านแดนถาวรจานวน 1 ช่องทาง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่ านแดนชั่ วคราว จ านวน 1 ช่อ งทาง คือ ด่า นพระเจดี ย์สามองค์ อ าเภอ
สัง ขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และมีก ารนาเข้า ก๊าซธรรมชาติ ผ่านช่องทางบ้ านอีต่ อง ตาบลปิล๊อ ก
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การค้ า ชายแดนกั บ ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาด้ า นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม ทั้งสิ้น 77,151.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 6,697.18 ล้าน
บาท (ปี 2560 มี มู ล ค่ า การค้ า รวม จ านวน 70,454.60 ล้ า นบาท) โดยในปี ง บประมาณ 2561
ขาดดุลการค้า จานวน 74,704.58 ล้านบาท
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แผนภูมิภาพที่ 1.4 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556-2560
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดกาญจนบุรี ปี 56-60
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
-20,000.00
-40,000.00
-60,000.00
-80,000.00
-100,000.00
-120,000.00
-140,000.00

2556

มูลค่าการค้ ารวม

2557

2558

ส่งออก

2559

นาเข้ า

2560

ดุลการค้ า

สินค้ าส าคั ญที่ ส่ งออก ได้ แก่ เครื่องปรุงรส, ผลิ ตภัณฑ์ อาหารเสริ มและนม, บะหมี่ กึ่ ง
สาเร็ จรูป, พลังงานไฟฟ้า และกาแฟสาเร็จรูปและเครื่องดื่มกาแฟ สินค้ าที่นาเข้า ได้ แก่ ก๊ าซธรรมชาติ ,
อาหารทะเล,โค-กระบือ, ถ่านหิน และแร่พลวง
แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร
มีช่องทางเข้ า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดนาเข้า ก๊าซธรรมชาติ บ้านอีต่อ ง
ต าบลปิ ล๊ อ กอ าเภอทองผาภู มิ , จุ ดผ่ านแดนถาวรบ้ านพุ น้ าร้ อน ต าบลบ้ านเก่ า อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การค้ า ชายแดนกั บ ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาด้ า นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ปีงบประมาณ 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 79,902.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ 2561 จานวน
2,750.79 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่า 77,151.78 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2562
ขาดดุลการค้าจานวน 76,963.73 ล้านบาท
ตารางที่ 1.31 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 – 2562
พ.ศ.
2560
2561
2562

รายการสินค้านาเข้า
รายการสินค้าส่งออก
รายการสินค้าผ่านแดน
69,375.40
1,079.20
75,928.18
1,223.60
78,433.15
1,469.42
หมายเหตุ : ปี 2562 เป็นมูลค่าการค้าตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
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ตารางที่ 1.32 แสดงสินค้านาเข้า ที่สาคัญ ปี 2562
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการสินค้านาเข้า
ก๊าซธรรมชาติ
อาหารทะเล
โค – กระบือ มีชีวิต
ดีบุกสภาพหินแร่
หอมแดงพม่า (ยังไม่ได้คัดแยก)
หอยตลับมีชีวิต
เนื้อหอยตลับมีชีวิต
แร่พลวง
ไม้ไผ่ตัดท่อน
หอมแขกพม่า (ยังไม่ได้คัดแยก)
อื่น ๆ
รวม

มูลค่า (บาท)
77,131,461,262.43
433,427063.99
44,418,000.00
43,017,320.20
35,501,553.49
13,735,950.00
12,018,840.00
7,629,325.71
6,929,100.00
5,358,216.67
699,663,352.40
78,433,159,984.89

คิดเป็นร้อยละ
98.34
0.55
0.06
0.05
0.05
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.88
100.00

จากข้ อ มู ล การน าเข้ า หากตั ด ก๊ า ซธรรมชาติ สิ น ค้ า สุ ท ธิ น ากลั บ และคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น ออกไป
จะพบว่ามูลค่าสินค้านาเข้าจะเหลือเพียง 198.4 ล้านบาท และมีสินค้าอาหารทะเล เป็นสินค้านาเข้า
สาคัญเพียงรายการเดียว โดยมีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของการนาเข้าทั้งหมด แสดงให้
เห็นว่า หากเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทวายและบ้านพุน้าร้อนแล้วเสร็จ โอกาสการนาเข้าสินค้าทะเลมา
เป็นอาหารและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าอาหารทะเลให้กับประเทศไทยจะมีมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมการลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าทะเลในฝั่งเมียนมาร์และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี

2. เสนอรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาร์ในการพัฒนาถนนสาย 8 และเส้นทาง
รถไฟ ที่เชื่อมจากย่างกุ้งสู่เมืองสองของมณฑลตะนาวศรีของพม่า เพื่อขยายพื้นที่เศรษฐกิจ อันจะเป็นการ
เพิ่ม ความต้องการสินค้าไทย และเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบด้านอาหารทะเลเข้าสู่ประเทศไทย
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ตารางที่ 1.33 แสดงสินค้าส่งออก ที่สาคัญ ปี 2562 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562)
ลาดับที่
รายการสินค้าส่งออก
1
ชิ้นส่วนเนื้อไก่ เครื่องในไก่สดแช่งแข็ง

มูลค่า (บาท)
72,037,500.00

คิดเป็นร้อยละ
4.90

2

น้ามันดีเซลหมุนเร็ว

55,828,606.40

3.80

3

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม

47,872,187.00

3.26

4

น้ามันพืช

47,073,918.00

3.20

5

บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

46,702,719.00

3.18

6

ก๊าซ LPG

39,318,776.50

2.67

7

ไก่ มีชีวิต

39,035,560.00

2.66

8

พลังงานไฟฟ้า

36,137,563.00

2.46

9

เครื่องปรุงรส

34,854,537.00

2.37

10

กาแฟสาเร็จรูปและเครื่องดื่มกาแฟ

26,855,650.00

1.83

11

อื่น ๆ

1,023,692,123.82

69.67

รวม

1,469,410,140.72
100.00
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบันมูลค่าสินค้าส่งออกของไทยยังไม่สูง เพราะสินค้าส่งออกของไทยที่ไปเมืองชายทะเล
ของพม่าฝั่งตรงกันข้ามกับกาฐจนบุรีในปัจจุบันส่วนใหญ่เข้าไปทางด่านเจดีย์สามองค์ แต่หากถนนที่
เชื่อมทวายและบ้านพุน้าร้อนแล้วเสร็จ และถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - พุน้าร้อน แล้วเสร็จ การขนส่งไป
ยังหลายเมืองในมณฑลตะนาวศรีของเมียนมาร์ รวมถึงเมืองที่อยู่เหนือขึ้นไป จะสะดวกมากกว่าหากผ่าน
มาทางบ้านพุน้าร้อน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ให้ ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมของจั งหวัดรองรั บการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
กาญจนบุรี
2. ทาแผนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
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2.1.6 สถานประกอบการ
ตารางที่ 1.34 แสดงข้อมูลจานวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

1

การผลิต

2

การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล

3

การก่อสร้าง

4

จานวน (ราย)

ร้อยละ

4,255

15.06

22

0.08

383

1.36

การขายส่ง/ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์

2,635

9.33

5

การขายส่ง

1,099

3.89

6

การขายปลีก

10,002

35.41

7

การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า

552

1.95

8

ที่พักแรม

491

1.74

9

บริการอาหารเครื่องดื่ม

4,492

15.90

10

บริการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

47

0.17

11

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

443

1.57

12

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค

139

0.49

13

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน

418

1.48

14

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

744

2.63

15

กิจกรรมบริการอื่นๆ

2,520

8.92

16

กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

3

0.01

รวม

28,245
28,245
ที่มา: สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทาทุก 5 ปี

จากจานวนสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี 28,245 แห่ง เมื่อจาแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ พบว่ าผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมการขายปลีกมากที่สุ ด คือ 10,002 แห่ ง
หรือคิ ดเป็นร้อยละ 35.41 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ ม 4,492 แห่ง หรื อ
คิดเป็นร้อยละ 15.90 และผู้ประกอบการประเภทการผลิต 4,255 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 15.06
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ตารางที่ 1.35 แสดงข้อมูลจานวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน
รวมยอด

ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ประเภทการจดทะเบียน
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด

ราย

ทุนจด
ทะเบียน

2,236
2,517
3,189
3,402
3,602
3,673

26,660.66
27,393.37
27,165.23
29,024.67
30,154.69
30,572.89

ราย

ทุนจด
ทะเบียน

1,148
1,325
1,733
1,930
2,086
2,135

19,606.79
20,239.35
21,110.79
21,502.90
22,318.94
22,726.44

ราย
1,085
1,189
1,453
1,469
1,512
1,534

ทุนจด
ทะเบียน
2,114.53
2,215.68
2,466.42
2,583.44
2,557.41
2,568.11

ห้างหุ้นส่วน
บริษัทมหาชน
สามัญนิติบุคคล
จากัด
ราย ทุนจด ราย ทุนจด
ทะเบียน
ทะเบียน
1
1
1
1
1
1

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

2
2
2
2
3
3

4,938.54
4,937.54
3,587.22
4,937.54
5,277.54
5,277.54

หมายเหตุ : ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
(ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2563)

จากจานวนสถานประกอบการนิติบุคคลคงอยู่ของจัง หวัดกาญจนบุรี จาแนกตามประเภท
นิติบุค คล จดทะเบีย น โดยในปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) พบว่า มี นิติบุ คคลคงอยู่
รวมทั้งสิ้นจานวน 3,673ราย ทุนจดทะเบียนรวม 30,572.89 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจากัด จานวน
2,135 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 22,726.44 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 1,534 ราย ทุนจดทะเบียน
รวม 2,568.11 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 1 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 0.80 ล้านบาท
และบริษั ทมหาชนจากัด จานวน 3 ราย ทุนจดทะเบีย นรวม 5,277.54 ล้านบาท ซึ่ง ประเภทของ
นิติบุคคลคงอยู่มากที่สุด ได้แก่ บริษัทจากัด รองลงมา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทมหาชนจากัด และ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ตารางที่ 1.36 แสดงข้ อมูล จานวนสถานประกอบการของจั ง หวั ดกาญจนบุรี จาแนกตามประเภท
การจดทะเบียนเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2561 – 2563
รวมยอด

ปี
ราย
รวมยอด
เมืองกาญจนบุรี
2561
2562
2563

1,113
1,173
1,198

บริษัทจากัด

ทุนจด
ทะเบียน
7,284.99
7,362.84
7,448.59

ราย

696
744
764

ประเภทการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัด

ทุนจด
ทะเบียน
6,503.64
6,638.49
6,718.99

ราย

417
429
434

ทุนจด
ทะเบียน
781.35
724.35
729.60

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
ราย
ทุนจด
ทะเบียน
-

-

บริษัทมหาชนจากัด
ราย

ทุนจด
ทะเบียน

-

-
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รวมยอด

ปี
ราย
ท่ามะกา
2561
2562
2563
ท่าม่วง
2561
2562
2563
บ่อพลอย
2561
2562
2563
พนมทวน
2561
2562
2563
ไทรโยค
2561
2562
2563
ทองผาภูมิ
2561
2562
2563
ด่านมะขามเตี้ย
2561
2562
2563
ห้วยกระเจา
2561
2562
2563
เลาขวัญ
2561
2562
2563

ประเภทการจดทะเบียน
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด

ทุนจด
ทะเบียน

ราย

ทุนจด
ทะเบียน

ราย

ทุนจด
ทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
ราย
ทุนจด
ทะเบียน

บริษัทมหาชนจากัด
ราย

ทุนจด
ทะเบียน

824
872
881

8,310.54
8,773.19
8,771.19

478
517
527

7,691.45
8,144.90
8,156.90

346
355
354

619.09
628.29
614.29

-

-

-

-

645
671
687

7,066.92
7,443.42
7,669.92

344
370
377

2,988.91
3,041.15
3,254.65

299
298
307

494.68
478.94
491.94

1
1
1

0.80
0.80
0.80

1
2
2

3,922.54
3,922.54
3,922.54

134
146
152

802.98
772.97
783.12

53
60
64

693.28
650.48
659.48

81
86
88

109.70
122.50
123.65

-

-

-

-

143
155
160

768.53
784.53
793.03

81
90
93

627.80
638.50
645.00

62
65
67

140.73
146.03
148.03

-

-

-

-

117
126
127

315.01
372.01
378.11

72
82
83

252.10
310.10
317.10

45
44
44

62.91
61.91
61.01

-

-

-

-

90
96
96

260.80
279.40
279.40

40
42
42

188.60
199.60
199.60

50
54
54

72.20
79.80
79.80

-

-

-

-

75
78
80

301.35
411.45
484.85

39
41
41

192.50
300.50
372.50

36
37
39

108.85
110.95
112.35

-

-

-

-

55
55
57

3,127.53
3,124.03
3,126.03

24
25
26

1,714.73
1,711.73
1,712.73

30
29
30

57.80
57.30
58.30

-

-

1
1
1

1,355.00
1,355.00
1,355.00

78
89
91

410.40
423.21
427.21

47
52
53

361.00
367.10
370.10

31
37
38

49.40
56.11
57.11

-

-

-

-
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ประเภทการจดทะเบียน
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด

รวมยอด

ปี
ราย
สังขละบุรี
2561
2562
2563
หนองปรือ
2561
2562
2563
ศรีสวัสดิ์
2561
2562
2563

ทุนจด
ทะเบียน

ราย

ทุนจด
ทะเบียน

ราย

ทุนจด
ทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
ราย
ทุนจด
ทะเบียน

บริษัทมหาชนจากัด
ราย

ทุนจด
ทะเบียน

53
60
60

88.10
104.06
104.36

31
34
34

64.90
78.90
78.90

22
26
26

23.20
25.16
25.46

-

-

-

-

40
44
46

227.13
237.18
238.68

13
15
16

190.00
197.50
198.50

27
29
30

37.13
39.68
40.18

-

-

-

-

35
37
38

60.40
66.40
68.40

12
47
15

34.00
40.00
42.00

23
26.40
23
26.40
23
26.40
หมายเหตุ : ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

(ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2563)

จากจานวนสถานประกอบการนิติบุคคลคงอยู่ของจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามประเภทนิติ
บุคคลจดทะเบียนเป็นรายอาเภอ โดยในปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) พบว่า มีนิติบุคคลคง
อยู่ รวมทั้งสิ้นจานวน 3,673 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 30,572.89 ล้านบาท แบ่ง เป็น บริษัทจากั ด
จานวน 2,135 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 22,726.44 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 1,534 ราย ทุน
จดทะเบียนรวม 2,568.11 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 1 ราย ทุนจดทะเบียนรวม
0.80 ล้านบาท และบริษัทมหาชนจากัด จานวน 3 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 5,277.54 ล้านบาท
อาเภอที่ มีนิ ติบุคคลคงอยู่มากที่ สุด ได้แก่ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จานวน 1,198 ราย ทุ นจด
ทะเบี ยนรวม 7,448.59 ล้ านบาท รองลงมาคือ อ าเภอท่ ามะกา จ านวน 881 ราย ทุ นจดทะเบียนรวม
8,771.19 ล้านบาท และ อาเภอท่าม่วง จานวน 687 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,669.92 ล้านบาท เป็นต้น
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-

2.1.7 แรงงาน
ตารางที่ 1.37 ข้อมูลจานวนคนทางานของสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามขนาด
ของสถานประกอบการ
ที่
1

ขนาดของสถานประกอบการ
1 – 15 คน

จานวน (ราย)
58,024

ร้อยละ

2

16 – 25 คน

4,139

4.79

3

26 - 30 คน

1,127

1.31

4

31 – 50 คน

3,549

4.11

5

51 – 200 คน

8,905

10.31

6

มากกว่า 200 คน

10,593

12.27

รวม

86,337

100

67.21

ที่มา: สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทาทุก 5 ปี

จากจานวนคนทางานในสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 86,337 คน
พบว่า สถานประกอบการที่มีขนาดคนทางาน 1-15 คน มีจานวนคนทางานมากที่สุดคือ 58,024 คน
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.21 รองลงมาคื อ สถานประกอบการที่ มี ข นาดคนท างานมากกว่ า 200 คน
มีจานวนคนทางาน 10,593 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.27 และสถานประกอบการที่มีจานวนคนทางาน
51-200 คนมีจานวนคนทางาน 9,805 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.31
ตารางที่ 1.38 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามสถานภาพ
แรงงานเป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 – 2562
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
รวม

กาลังแรงงานรวม
กาลังแรงงานปัจจุบัน
แรงงานที่
รอฤดู
กาล
รวม
ผู้มีงานทา
ผู้ว่างงาน

รวม

ไตรมาสที่ 1

479,558

477,550

476,089

1,462

2,007

163,940

39,011

46,539

78,390

ไตรมาสที่ 2

469,813

462,201

457,320

4,881

7,612

174,153

46,521

44,743

82,890

ไตรมาสที่ 3

469,944

468,779

465,516

3,264

1,165

174,425

48,897

44,642

80,886

ไตรมาสที่ 4

470,161

466,359

463,338

3,022

3,208

174,513

49,513

43,886

81,113

ปี

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
ทางานบ้าน
เรียน
หนังสือ

อื่นๆ

2559
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ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
รวม

กาลังแรงงานรวม
กาลังแรงงานปัจจุบัน
แรงงานที่
รอฤดู
กาล
รวม
ผู้มีงานทา
ผู้ว่างงาน

รวม

2560
ไตรมาสที่ 1

474,200

467,092

465,505

2,587

7,108

170,816

43,454

41,972

85,390

ไตรมาสที่ 2

471,874

466,940

464,333

2,608

4,933

173,471

46,433

36,899

90,139

ไตรมาสที่ 3

463,747

461,610

459,147

2,463

2,137

181,861

52,945

39,570

89,345

ไตรมาสที่ 4

443,356

439,432

438,338

1,094

3,923

202,515

67,214

40,026

95,275

2561
ไตรมาสที่ 1

472,290

471,160

469,530

1,630

1,130

173,862

48,466๖

38,425

86,971

ไตรมาสที่ 2

471,142

469,765

467,720

2,045

1,377

175,353

43,979

37,993

93,381

ไตรมาสที่ 3

467,297

466,731

432,431

4,300

566

179,485

49,562

39,683

90,240

ไตรมาสที่ 4

457,019

454,255

453,469

786

2,764

189,955

58,441

40,456

91,058

2562
ไตรมาสที่ 1

472,315

472,132

471,161

971

183

174,918

41,340

42,297

91,282

ปี

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
ทางานบ้าน
เรียน
หนังสือ

อื่นๆ

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 1.39 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามสถานภาพ
แรงงานและเพศ (ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561)
สถานภาพแรงงาน

รวม

ร้อยละ

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

646,152

100.0

320,125

100.0

326,027

100.0

1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1 กาลังแรงงานปัจจุบัน
1.1.1 ผู้มีงานทา
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล

472,290
471,160
469,530
1,630
1,130

73.1
72.9
72.7
0.3
0.2

293,171
262,826
262,071
755
345

82.2
82.1
81.9
0.2
0.1

209,119
208,334
207,459
875
785

64.1
63.9
63.6
0.3
0.2

2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ

173,862

26.9

56,954

17.8

116,908

35.9

48,466
38,425
86,971

7.5
5.9
13.5

2,683
16,405
37,866

0.8
45,783
14.0
5.1
22,020
6.8
11.8
49,105
15.1
ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
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จากจานวนประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 644,369 คน เป็นผู้อยู่ในกาลัง แรงงาน
รวม 469,944 คน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.9 และเป็ น ผู้ ไ ม่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน คื อ ท างานบ้ า น
เรียนหนังสือ และอื่น ๆ จานวน 174,425 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 โดยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
เป็นผู้มีงานทา จานวน 465,516 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และเป็นผู้ว่างงาน จานวน 3,264 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.5 สาหรับผู้ที่รอฤดูกาล มีจานวน 1,165 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 สาหรับอัตราการ
ว่างงานในไตรมาสที่ 3 มีร้อยละ 0.7 โดยชายมีอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 0.3 และหญิง 1.2 (คิดจาก
จานวน ผู้ว่างงาน X 100/ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน )
ตารางที่ 1.40 แสดงข้ อ มู ล จ านวนผู้ มี ง านท าของจั ง หวั ด กาญจนบุ รี จ าแนกตามระดับ การศึ ก ษา
ที่สาเร็จและเพศ (ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561)
ระดับการศึกษาที่สาเร็จ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. ไม่มีการศึกษา
2. ต่ากว่าประถมศึกษา
3. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
5.1 สายสามัญ
5.2 สายอาชีวศึกษา
5.3 สายวิชาการศึกษา
6. มหาวิทยาลัย
6.1 สายวิชาการ
6.2 สายวิชาชีพ
6.3 สายวิชาการศึกษา
7. อื่นๆ
8. ไม่ทราบ

รวม
469,530
34,830
103,706
126,654
80,106
63,436
50,937

ร้อยละ
100.0
7.4
22.1
27.0
17.1
13.5
80.3

ชาย
262,071
14,727
53,238
73,226
51,375
41,632
33,015

ร้อยละ
100.0
5.6
20.3
27.9
19.6
15.9
12.6

หญิง
207,459
20,104
50,468
53,428
28,730
21,805
17,923

ร้อยละ
100.0
9.7
24.3
25.8
13.8
10.5
8.6

12,199
55,713
29,881
17,438
8,394

19.7

3.3
9.4
4.9
3.3
1.2

3,882
31,330
17,159
8,874
5,297

1.9

11.9
53.6
31.3
15.1

8,617
24,383
12,722
8,564
3,097

15.1
8.3
4.3
2.5

-

-

-

-

-

-

5,085

1.1

-

-

-

3,490
1.3
1,595
0.8
ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

จากข้อมูลผู้มีงานทาของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
อุดมศึกษา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้รายได้เฉลี่ยต่อแรงงานไม่สูง และในระดับอุดมศึกษา มีผู้ สาเร็จ
การศึกษาสายวิชาชีพเพียง 4.3% ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทางานไม่ตรงสายที่เรียนมา
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้ง สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาการ
ท่ อ งเที่ ย ว และอื่ น ๆ เพื่ อ ประเมิ น ความต้ อ งการก าลั ง คนทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ให้ กั บ
สถาบั นการศึก ษา ในระดับอุ ดมศึ กษาและอาชี วะศึก ษาของจั ง หวั ด โดยมีห น่วยงานของกระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมในการผลิตแรงงานทั้งแรงงานใหม่
(new skill) แรงงานเดิ ม ที่ ต้อ งการเพิ่ ม ศั กยภาพ (up-skill) และแรงงานใหม่ ที่ ต้ องการปรั บ ทั ก ษะ
(re-skill) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงการปรับตัวเป็นผู้ประกอบการเอง
2. ด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่จาเป็นต้อง
ขยายกิจ การด้วยตัวเอง แต่อ าจจะขยายกิ จการจากการเพิ่มเครือ ข่าย ซึ่ง หมายความว่ า การสร้า ง
ผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการเดิม เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นที่ต้องการเช่นเดียวกัน
(supply chain extension)
2.1.8 แรงงานต่างด้าว
ตารางที่ 1.41 สถิติจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน

พ.ศ. 2559

จานวนแรงงานต่างด้าว
พม่า
ลาว
26,616
338

กัมพูชา
1,153

28,107

พ.ศ. 2560

24,771

368

1,088

26,227

พ.ศ. 2561

28,997

403

1,315

30,695

พ.ศ. 2562

27,017

661

1,147

28,825

พ.ศ. 2563

18,051

377

884

19,312

ปี พ.ศ.

รวม

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปี 2563 มีจานวนแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวเมียนมา 18,051
คน ชาวลาว 377 คน ชาวกัมพูชา 884 คน รวมทั้งสิ้น 19,312 คน ซึ่งมีจานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 67
ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างชาติเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อโครงการต่างๆ ในการเตรียมเขตเศรษฐกิจพิเศษเสร็จสิ้นลง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จาเป็นอย่างยิ่ งที่จังหวัดกาญจนบุรีจะต้องเตรียมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ
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2.1.9 การกระจายรายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ตารางที่ 1.42 สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคและสัดส่วนคนจน ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค ๑
(Gini Coefficient)
ด้านรายได้
ด้านรายจ่าย
0.196
0.274
0.190
0.196
0.305
0.158
0.215

สัดส่วนคนจน ๒
(ร้อยละ)
17.53
17.63
14.07
11.37

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัด
2 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ > ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ : Gini Coefficient คานวณจากด้านรายได้สารวจ 2 ปีครั้งในปีเลขคู่
1 Gini Coefficient โดยแบ่งจานวนครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม

ตารางที่ 1.43 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561
ที่
1

รายการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
อาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)

จานวนเงิน (บาท)

2

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

447

3

ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ

192

4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ

5

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

293

6

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

584

7

เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล

280

8

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร

9

การศึกษา

176

10

การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา

292

11

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ

127

12

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

6,009

3,224

4,039

2,357

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

20,739

รวม

20,740

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ ผลรวมของแต่ล ะจ านวนอาจไม่ เท่า กั บยอดรวม เนื่ องจากข้ อมูล แต่ล ะจ านวนมีก ารปั ดเศษโดยอิ ส ระจากกั นจะเห็ นได้ ว่ า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งสะท้อนการขนส่งสาธารณะ ที่ไม่ครอบคลุม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ทั้งในมิติของพื้นที่ และเวลา
2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง
2.2.1 สภาพทางสังคม
การบริการด้านสังคมสงเคราะห์
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญ หาทางสัง คม การให้บริการ การสงเคราะห์ และ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
ตารางที่ 1.44 แสดงจานวนและร้อยละของประชากร ตามประเภทการจดทะเบียนปี พ.ศ 2560 – 2563
รายการ
เด็ก

2560
จานวน
ร้อยละ
147,759
16.64

2561
จานวน
ร้อยละ
146,543 16.41

2562
จานวน
ร้อยละ
154,758
17.28

2563
จานวน
ร้อยละ
154,758
17.28

110,310

12.42

115,814

12.97

131,129

14.64

131,129

14.64

19,101

2.15

20,003

2.24

20,853

2.32

530

0.06

(อายุต่ากว่า 15 ปี)
ผู้สูงอายุ(อายุ
มากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป)
คนพิการ (ที่จด
ทะเบียนคนพิการ)
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ตารางที่ 1.45 แสดงจานวนการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2559 – 2563

2559
790

จานวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (คน)
2560
2561
2562
662
703
1,537

2563
640

553

651

458

985

538

17,357

19,101

20,003

20,672

530

จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

38

30

63

23

15

ส่งราษฎรกลับภูมิลาเนาเดิม

10

10

5

8

3

รับคนไร้ที่พึ่ง (เร่ร่อน, ขอทาน)

0

0

2

0

0

ผู้ขออุปการะเด็ก

51

50

53

43

39

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ/อุบัติภัย

448

210

120

60

0

ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

50

250

50

212

234

ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ

0

0

0

0

0

ฝึกอาชีพให้กับคนด้อยโอกาส

0

0

0

0

0

ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส พิการ สูงอายุ (หลัง)

24

33

39

22

31

19,321

20,997

21,496

23,562

2,030

ประเภทงาน
สงเคราะห์ครอบครัวยากจน/คนพิการ
ผู้สูงอายุ/ผู้ติดเชื้อเอดส์
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
จดทะเบียนคนพิการ

รวม

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

จากตัวเลขผู้สูงอายุในตารางที่ 1.36 ซึ่ง มีจ านวนสูง ถึง หนึ่ง แสนกว่ าคน และตัว เลขจานวน
ผู้สูง อายุ ที่ได้รับการบริการในตาราง 1.37 ที่มีจานวนเพียงหลักร้อยคน แสดงให้เห็นว่าด้วยวิธีการ
ช่วยเหลือตามปกติ ของภาครัฐจะไม่มีทางครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมดของจังหวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเงินสวัสดิการแห่ งรัฐที่จ่ายให้ต่อเดือนยังไม่ครอบคลุมต่อการตารง
ชีพ จาเป็นต้องหาวิธีที่นอกเหนือจากวิธีปกติเพิ่มเติม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในกรณี
ของผู้พิการ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามาให้บริการแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเชิงธุรกิจที่ไม่แสวงผลกาไร หรือแสวงผลกาไรแต่ให้มีการแข่งขันกันให้บริการ
อย่างกว้างขวาง เพื่อลดอานาจการผูกขาด อันจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการสังคมโดยใช้กลไกตลาด
2. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการจิตอาสาที่ได้รับผลตอบแทนที่ไ ม่ใช่ เงิน เช่น การมีแต้ม
สะสมความดีเพื่อนาไปใช้ในยามตนเองแก่เฒ่า โดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ เป็นคนกลาง
3. ส่ งเสริ ม ให้ สถาบั น การศึ กษาที่มี คลั ง ความรู้ด้ านเทคโนโลยี น าเทคโนโลยี ด้า นการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ออกมาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ (หลายราย) ในการผลิตเป็นสินค้า
เชิงพาณิชย์ออกมาขายแข่งกันให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
2.2.2 ด้านการสาธารณสุข
 สถานบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐ ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลของรั ฐ 17 แห่ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 143 แห่ง (ถ่ายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แห่ง) สานักงานสาธารณสุข
ชุม ชน 1 แห่ ง (ส านั กงานสาธารณสุ ข ชุม ชนจะแก อาเภอสั ง ขละบุ รี) โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ ง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง
 สถานพยาบาลสาธารณสุขเอกชน 210 แห่ง คลินิกเวชกรรม 104 แห่ง คลินิกทัน
ตกรรม 34 แห่ง คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์ 61 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 11 แห่ง
 จ านวนบุ คลากรในส่ วนของสาธารณสุ ขแบ่ ง เป็น แพทย์ 237 คน ทั น ตแพทย์
76 คน พยาบาลทั้งสิ้น 1,681 คน โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 3,459 คน ทันตแพทย์
1 คนต่อประชากร 10,786 คน เภสัชกร 1 คนต่อประชากร 6,611 คน พยาบาล 1 คนต่อประชากร
488 คน
ตารางที่ 1.46 แสดงโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอ
เมือง

ชื่อโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา

ไทรโยค

ไทรโยค
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
บ่อพลอย
ท่ากระดาน

บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์

สถานที่ตั้ง
572 ถนนแสงชูโตใต้ ม.3 ต.ปากแพรก
อ.เมืองกาญจนบุรี
22/1 ม. 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
237ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
211 ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
187 ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์

จานวนแพทย์
89
5
3
5
3
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อาเภอ
ท่ามะกา
ท่าม่วง
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
พนมทวน
เลาขวัญ
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
ห้วยกระเจา

ชื่อโรงพยาบาล
ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
มะการักษ์
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน
เลาขวัญ
ด่านมะขามเตี้ย
พยาบาลสถานพระบารมี
หนองปรือ
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

สถานที่ตั้ง
80 ม. 3 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์
47/12 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
978/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
279 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
190 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
406 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
1/1 ม.๖ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ
403 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
2 หมู่ 4 ม.1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ
223 ม.3 ตาบล หนองปรือ อ.หนองปรือ
439 ม.6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา

จานวนแพทย์
3
36
19
13
4
5
5
4
4
4

ตารางที่ 1.47 แสดงโรงพยาบาลสังกัดกลาโหม
อาเภอ
1. เมือง

ชื่อโรงพยาบาล
ค่ายสุรสีห์

สถานที่ตั้ง
281 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง

จานวนแพทย์
13

ตารางที่ 1.48 แสดงโรงพยาบาลเอกชน
อาเภอ

ชื่อโรงพยาบาล
ธนกาญจน์

สถานที่ตั้ง
20/20 ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี

จานวนแพทย์

กาญจนบุรีเมโมเรียล

111 ถนนแสงชูโต หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี

11

ท่ามะกา

สถานพยาบาลท่าเรือ

456 ซอยพระแท่นดงรัง

ตงท่าเรือ อ.ท่ามะกา

2

สังขละบุรี

สถานพยาบาลคริสเตียน

71/1 หมู่ 5 บ้านเวียคะดี้

ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

3

เมือง

6

แม่น้าแควน้อย

ตารางที่ 1.49 แสดงจานวนผู้ป่วยจาแนกตามกลุ่มสาเหตุ ของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2560 – 2563
กลุ่มสาเหตุ
โรคเบาหวาน

2560
(คน)
33,177

2561
(คน)
34,832

2562
(คน)
36,306

2563
(คน)
37,330

โรคความดันโลหิต

80,071

85,272

88,775

89,253

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563
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จากตารางจานวนผู้ป่ วยด้ว ยโรคเบาหวานในปี 61 เพิ่ มขึ้ นจาก ปี 60 จ านวน 1,655 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.98 และปี 62 เพิ่มขึ้นจาก ปี 61จานวน 1,474 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 และปี 63
เพิ่มขึ้นจาก ปี 62 จานวน 1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
มีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานลดลง
จากตารางจานวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 61 เพิ่มขึ้นจาก ปี 60 จานวน 5,201 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.12 และปี 62 เพิ่มขึ้นจาก ปี 61 จานวน 3,503 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และปี 63
เพิ่มขึ้นจาก ปี 62 จานวน 478 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงลดลง
ตารางที่ 1.50 แสดงข้ อมู ลสถิติ ชีพ แสดงอั ตราการเกิด มีชี พ การตาย และการเพิ่ม ตามธรรมชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2558– 2562
จานวน
ปีงบประมาณ

8.97

อัตราต่อ 1,000 ประชากร
ทารก มารดา
ตาย
ตาย
ตาย
6.16
2.81
8.68

0

9.15

6.89

2.26

6.71

0.00

60

0

8.94

6.62

2.32

8.41

0.00

5,514

48

1

8.14

6.89

1.25

7.37

15.34

5751

63

1

7.79

7.13

0.66

10.03

15.92

5,223

ทารก
ตาย
66

มารดา
ตาย
2

7,304

5,499

49

2560

7,134

5,283

2561

6,517

2562

6,283

เกิดมีชีพ

ตาย

2558

7,606

2559

เกิดมีชีพ

อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติ
26.30

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563

ตารางที่ 1.51 แสดงจานวนและอัตราตาย จาแนกตามกลุ่มสาเหตุการตายของประชากร 10 ลาดับแรก
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2560–2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

สาเหตุการตาย
โรคมะเร็ง
โรคระบบการไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
สาเหตุภายนอกที่ทาให้เสียชีวิต
โรคติดเชื้อและปรสิต
โรคระบบการย่อยอาหาร
โรคระบบประสาทกลาง

2560
จานวน อัตรา
809
101.33
736
92.19
602
75.41
336
42.09
513
64.26
212
26.55
135
16.91

2561
จานวน อัตรา
847
105.82
780
97.44
638
79.70
500
62.46
505
63.09
218
27.23
198
24.74

2562
จานวน อัตรา
892 110.63
785
97.36
705
87.44
546
67.72
542
67.22
226
28.03
209
25.92

55

ลาดับ
8
9
10

2560
2561
2562
จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา
200
25.05
235
29.36
200
24.81
75
9.39
98
12.24
122
15.13
26
4.11
32
4
26
3.22
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563

สาเหตุการตาย
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

ตารางที่ 1.52 แสดงจานวนและอั ตราตาย จาแนกตามกลุ่ มโรคมะเร็ง 5 ล าดับแรก จั งหวัดกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2560 – 2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
ลาดับ
1
2
3
4
5

2560
2561
2562
จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา
153
19.16
157
19.60
171
21.21
132
16.53
120
14.99
131
16.25
53
6.64
73
9.12
62
7.69
39
4.89
34
4.22
57
7.07
39
4.89
52
6.50
50
6.20
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563

สาเหตุการตาย
มะเร็งหลอดลมและปอด
มะเร็งตับและท่อน้าดี
มะเร็งลาไส้
มะเร็งริมฝีปาก ช่องปาก
มะเร็งเต้านม

ตารางที่ 1.53 แสดงจานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัดกาญจนบุรี
10 ลาดับแรก ปีงบประมาณ 2560-2562 (อัตราต่อ 1,000 ประชากร)
ลาดับ

สาเหตุ

2560

2561

2562

1

ความดันโลหิตสูง

จานวน
180,980

อัตรา
226.69

จานวน
258,853

อัตรา
321.05

จานวน
308,842

อัตรา
383.05

2

การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน

130,971

164.05

171,195

212.33

190,946

236.83

3

เบาหวาน

118,106

147.94

153,565

190.46

177,725

220.43

4

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเอ็น

80,328

100.62

120,960

150.02

164,406

203.91

5

ความผิดปกติของฟันและโครงสร้าง

69,815

87.45

96,021

119.09

115,432

143.17

6

ฟันผุ

55,075

68.99

73,206

90.80

94,141

116.76

7

การบาดเจ็บหลายบริเวณในร่างกาย

44,851

56.18

65,146

80.80

73,625

91.32

8

โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ดูโอเดนัม

45,597

57.11

63,852

79.19

73,428

91.07

9

พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ

24,694

30.93

45,498

56.43

62,765

77.85

10

คออักเสบเฉียบพลัน

40,479

50.70
50,698
62.88
60,154
74.61
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563
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ตารางที่ 1.54 แสดงจ านวนและอั ตราป่ วยของ ผู้ ป่ วยใน จ าแนกตามกลุ่ มสาเหตุ การป่ วย จั ง หวั ด
กาญจนบุรี 10 ลาดับแรก ปีงบประมาณ 2560-2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
2560

ลาดับ

สาเหตุโรค

1
2
3

ปอดบวม
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์การ
คลอด
ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์
อื่นๆ
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ทารกในครรภ์ และถุงน้าคร่า
โรคอื่นๆระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โลหิตจาง อื่นๆ

4
5
6
7
8
9
10

2561

2562

จานวน
5,910
2,771
3,215

อัตรา
738.33
346.18
401.65

จานวน
7,465
3,548
3,450

อัตรา
925.87
440.05
427.90

จานวน
5,842
3,289
3,269

อัตรา
724.57
407.93
405.45

3,002

375.04

3,008

373.08

3,265

404.95

3,428
3,118
2,699

428.26
389.53
337.18

3,534
3,642
2,527

438.32
451.71
313.42

3,252
2,712
2,467

403.34
336.36
305.98

1,861
1,936

232.49
241.86

2,076
2,518

257.48
312.30

2,370
2,208

293.95
273.85

1,810

226.12
1,916
237.64
2,155
267.28
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563

ตารางที่ 1.55 แสดงจานวนและอัตราป่วยของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560 – 2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โรค
อุจจาระร่วง
ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ
ไข้หวัดใหญ่
ปอดบวม
อาหารเป็นพิษ
ไข้เลือดออก
ตาแดง

2560
อัตรา/แสน
จานวน
ประชากร
11,482
1,351.39
2,346
276.12

2561
อัตรา/แสน
จานวน
ประชากร
16,235
1,888.81
5,228
608.24

2562
อัตรา/แสน
จานวน
ประชากร
13,747
1,600.46
6,548
762.33

1,444
2,799
1,036
133
1,136

2,326
3,394
1,114
605
1,130

5,067
2,604
918
856
843

169.95
329.43
121.93
38.6
133.70

270.61
394.86
129.60
70.39
131.47

589.91
303.16
106.88
99.66
98.14

57

ลาดับ

โรค

8
9
10

มือ เท้า ปาก
สุกใส
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จานวน
581
357
328

2560
อัตรา/แสน
ประชากร
68.38
42.02
38.6

จานวน
722
528
540

2561
อัตรา/แสน
ประชากร
84
61.43
62.82

จานวน
498
361
322

2562
อัตรา/แสน
ประชากร
57.98
42.03
37.49

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563

ตารางที่ 1.56 แสดงจานวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ปี พ.ศ 2561 – 2563
รายการ
จานวนแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาล (ไม่รวม รพ. สต.)
ภาครัฐ
เอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
จานวนเตียง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม)
คลินิก

2561
207
70
110
1,663
20
16
4
142
1,679
2
331

2562
227
74
124
1,669
20
16
4
142
1,679
2
204

2563
237
76
124
1,681
21
17
4
143
1,709
2
210

ตารางที่ 1.57 แสดงจานวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
บุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ

2561
จานวน
อัตราส่วน :
ประชากร
207
3,938
70
11,645
110
7,411
1,663
490

2562
จานวน
อัตราส่วน :
ประชากร
227
3,611
74
11,077
124
6,611
1,669
491

จานวน
237
76
124
1,681

2563
อัตราส่วน :
ประชากร
3,459
10,786
6,611
488
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2.2.3 ด้านสถาบัน/สถานศึกษา
ปีก ารศึ กษา 2562 จั ง หวั ดกาญจนบุ รีมี ส ถานศึก ษา รวมทั้ ง สิ้น 526 แห่ง แยกเป็ น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 493 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ง เสริมการศึกษาเอกชน 24 แห่ง สัง กัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 11 แห่ง สัง กัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 5 แห่ง สัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8 แห่ง สัง กัดส านัก งานตารวจแห่ งชาติ 14 แห่ง สัง กัด สานั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ง ชาติ 3 แห่ ง
สัง กัด สานั กงานการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศั ย 15 แห่ง ในแต่ละสัง กั ดมีจ านวน
นัก เรี ย น 111,976, 16,719, 5,813, 15,195, 8,964, 1,989, 184 และ 12,987 คน ตามล าดั บ
รวมจานวนนักเรียนทุกสังกัด 173,827 คน จานวนบุคลากรทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 12,368 คน แยกเป็น
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน 8,424 คน สั ง กั ดส านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน 1,169 คน สังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 349 คน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 1,230 คน สัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 586 คน
สั ง กั ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ 137 คน สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ 61 คน
สังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 412 คน
ปีการศึกษา 2561 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกสัง กัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 11,148 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 9,381 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน
5,554 คน สายอาชีพ 2,570 คน จานวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สพฐ. 195 คน คิดเป็นร้อยละ
0.17 สั งกัด สช. 351 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 สัง กัด สถ. 88 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 สัง กัด อว.
ไม่มี สังกัด สอศ. 506 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13 สังกัด สตร. 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 สังกัด พศ.
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 รวมนักเรียนออกกลางคันทุกสังกัด จานวน 1,151 คน จากจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 170,296 คิดเป็นร้อยละ 0.68 มีนักเรียน/นักศึกษาต่างสัญชาติทั้งสิ้น จานวน 15,004 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจาแนกตามสังกัด พบว่า มีนักเรียน/นักศึกษาต่าง
สัญชาติในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.11
รองลงมา คือ สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ (สตร.) ร้อยละ 5.77 และ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 4.15 ตามลาดับ จานวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งสิ้น
71,107 คน คิด เป็ นร้ อยละ 40.91 ของนัก เรี ยนทั้ง หมด เมื่อ พิจ ารณานั กเรีย นด้ อยโอกาสจาแนก
ตามรายสังกัด พบว่า มีนักเรียนด้อยโอกาสสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.64 รองลงมาคือ สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ
2.20 และสั งกัด สานั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริมการศึ กษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 0.78 ตามล าดั บ
สาหรับสังกัดที่มีนักเรียนด้อยโอกาสในสัดส่วนน้อยที่สุด คือ กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร้อยละ 0.38
59

ตารางที่ 1.58 แสดงจานวนสถานศึกษาในแต่ละอาเภออาเภอ ปีการศึกษา 2562
อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จานวนสถานศึกษา (แห่ง)
81 แห่ง

จานวนนักเรียน (คน)
43,953 คน

ท่าม่วง

55 แห่ง

23,993 คน

ท่ามะกา

66 แห่ง

19,153 คน

ด่านมะขามเตี้ย

28 แห่ง

4,83 คน

พนมทวน

34 แห่ง

7,083 คน

บ่อพลอย

37 แห่ง

9,448 คน

หนองปรือ

21 แห่ง

5,821 คน

ไทรโยค

50 แห่ง

11,400 คน

ห้วยกระเจา

27 แห่ง

11,213 คน

ศรีสวัสดิ์

23 แห่ง

4,207 คน

เลาขวัญ

45 แห่ง

8,052 คน

ทองผาภูมิ

38 แห่ง

13,745 คน

สังขละบุรี

21 แห่ง

10,985 คน

526 แห่ง

173,886 คน

รวม

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า จานวนนักเรียนต่อโรงเรียน ในเขตอาเภอเมือง ท่าม่วง ห้วยกระเจา
และสังขละบุรี มีสัดส่วนต่อโรงเรียนค่อนข้างสูง ซึ่งตาราง 1.57 ทาให้อนุมานได้ว่า สาเหตุที่ทาให้อาเภอ
เมื อ งและท่ า ม่ ว งมี สั ด ส่ ว นนั ก เรี ย นต่ อ โรงเรี ย นสู ง ก็ เ พราะทั้ ง สองอ าเภอมี จ านวนประชากรมาก
แต่สาหรับห้วยกระเจาและสังขละบุรี ซึ่งมีจานวนประชากรเพียงประมาณ 34,000 คน และ 49,000 คน
ตามลาดับ แต่กลับมีสัดส่วนจานวนนักเรียนต่อโรงเรียนค่อนข้างมาก ทาให้อนุมานได้ว่าจานวนโรงเรียน
ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน โดยเฉพาะสังขละบุรี ซึ่ง อาจจะเกิดจากที่อยู่อาศัยของนักเรียนอยู่กัน
อย่างกระจัดกระจาย ทาให้ภาครัฐตัดสินใจสร้างโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางแล้วดึงเอานักเรียนที่กระจาย
ตัวมาเรียนรวมกัน

60

แผนภูมิภาพที่ 1.6 ข้อมูลเชิงสถิติด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา : ข้อมูล benchmark กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๑

จากแผนภูมิ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี 2560 แม้จานวนครูจะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่นักเรียน
ประมาณเท่าเดิม แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาบังคับซึ่ง วัดด้วยคะแนนเฉลี่ย O-NET กลับต่าลง
และจานวนปีการศึกษา ที่โดยปกติ ควรจะสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย จะค่อยๆ
หายไป ในขณะที่คนรุ่นใหม่มักจะจบอย่างน้อย มัธยมต้น แต่ตัวเลขปีการศึกษาเฉลี่ยกลับต่าลง ทาให้
จาเป็นต้องลงไปเจาะลึกเพื่อหาทางแก้ไข
ตารางที่ 1.59 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
41.19
43.14

ปีการศึกษา 2562
36.54
37.98

จากตาราง พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นจากการทดสอบระดั บ ชาติ
ขั้น พื้ นฐาน O-NET ปี การศึก ษาระดับ ชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 6 ปี การศึก ษา 2561 รวมเฉลี่ย 41.19
(ระดับประเทศ 43.14) ปีการศึก ษา 2562 รวมเฉลี่ย 36.54 (ระดับประเทศ 37.98) ซึ่ง มีค่าลดลง
ต่ากว่าเกณฑ์ และต่ากว่าระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา
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ตารางที่ 1.60 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนจากการทดสอบระดับ ชาติ ขั้นพื้ นฐาน O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
36.05
37.50

ปีการศึกษา 2562
34.57
36.30

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ระดับ ชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ กษา 2561 รวมเฉลี่ ย 36.05 (ระดับ ประเทศ 37.50)
ปีการศึกษา 2562 รวมเฉลี่ย 34.57 (ระดับประเทศ 36.30) ซึ่งมีค่าลดลงต่ากว่าเกณฑ์ และต่ากว่า
ระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา
ตารางที่ 1.61 ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรี ยนจากการทดสอบระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
32.52
35.02

ปีการศึกษา 2562
30.20
32.34

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 รวมเฉลี่ ย 32.52 (ระดั บ ประเทศ 35.02)
ปีการศึกษา 2562 รวมเฉลี่ย 30.20 (ระดับประเทศ 32.34) ซึ่ง มีค่าลดลงต่ากว่าเกณฑ์ และต่ากว่า
ระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา
ตารางที่ 1.62 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนัก เรี ยนจากการทดสอบระดับ ชาติขั้ นพื้ นฐาน B-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
36.48
37.14

ปีการศึกษา 2562
38.08
36.14

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
B-NET ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 รวมเฉลี่ ย 36.47 (ระดั บ ประเทศ 37.14)
ซึ่งมีค่าต่ากว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉลี่ย 38.08 (ระดับประเทศ 36.14) ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ากว่าเกณฑ์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 1.63 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนัก เรี ยนจากการทดสอบระดับ ชาติขั้ นพื้ นฐาน B-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
35.98
39.03

ปีการศึกษา 2562
39.60
36.03

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉลี่ย 35.98 (ระดับประเทศ 39.03) ซึ่งมีค่า
ต่ากว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉลี่ย 39.60 (ระดับประเทศ 36.03) ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ากว่าเกณฑ์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1.64 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
41.49
41.63

ปีการศึกษา 2562
43.66
43.63

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 รวมเฉลี่ย 41.49 (ระดับประเทศ 41.63) ซึ่ง มีค่า
ต่ากว่ าระดั บประเทศ ในปี การศึ กษา 2562 รวมเฉลี่ย 43.66 (ระดั บประเทศ 43.63) ซึ่ง มี ค่ าสู ง กว่ า
ระดับประเทศ แต่ต่ากว่าเกณฑ์ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและค่าเฉลี่ยระดับประเทศเพิ่มขึ้นทั้งสองปีการศึกษา
ตารางที่ 1.65 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2561
39.35
40.04

ปีการศึกษา 2562
40.40
40.75

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี การศึกษา 2561 รวมเฉลี่ย 39.35 (ระดับประเทศ 40.04)
ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉลี่ย 40.40 (ระดับประเทศ 40.75) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับระดับประเทศทั้งสอง
ปีการศึกษา แต่ต่ากว่าเกณฑ์
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2.2.4 ศาสนา
 ศาสนาพุทธ วัด จานวน 577 แห่ง (พระอารามหลวง 3 แห่ง คือ วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแท่นดงรัง) วัดราษฎร์ 574 แห่ง
ตารางที่ 1.66 แสดงข้อมูลจานวนวัด พระภิกษุ และสามเณร ประจาปี พ.ศ.2563
อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี
ท่าม่วง
ท่ามะกา
ไทรโยค
ทองผาภูมิ
บ่อพลอย
พนมทวน
เลาขวัญ
ศรีสวัสดิ์
สังขละบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
ห้วยกระเจา
รวม

จานวนวัด
จานวนพระภิกษุ แยกตามนิกาย
จานวนสามเณร แยกตามนิกาย
มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต อันม จีน รวม มหานิกาย ธรรมยุต อันม จีน
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6
733
91 24
4
852
184
20
1 50
2
443
12 55
510
73
8 42
1
488
- 17
505
18
- 1
62
5
449
107
556
20
13
- 52
4
410
61
471
75
3
- 41
1
344
23
367
89
- 37
1
324
6
330
9
1
- 67
432
432
8
- 36
1
232
37
269
14
4
- 15
2
189
51
240
36
4
- 30
274
274
12
- 31
3
219
21
240
3
1
- 32
189
189
10
- 561
26
4,726
409 79 21 5,235
551
56
9 1

 ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จานวน 59 แห่ง จาแนกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์ 53
แห่ง นิกายโรมันคาทอลิก 6 แห่ง
 ศาสนาอิสลาม มัสยิด จานวน 7 แห่ง
 ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 98.41 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือ
กระจายการนับถือในศาสนาอื่นๆ
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 ข้อมูลพื้นทีป่ ่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
จากข้อมูลของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558
จั งหวั ดกาญจนบุ รี มี เนื้ อที่ ประมาณ 12,176,968 ไร่ หรื อ 19,483.15 ตารางกิ โลเมตร มี พื้ นที่ ป่ าไม้
รวมทั้งหมดประมาณ 7,445,151 ไร่ หรือ 11,912.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 61.14 % ของพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก มีรายละเอียดดังนี้
 ป่าสงวนแห่งชาติ
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รวม
205
81
19
33
78
89
10
8
18
40
12
4
10
607

จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ จ านวน 15 ป่ า รวมเนื้ อ ที่ ป ระมาณ
5,014,485.25 ไร่ หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร ได้แก่
1. ป่าหนองโรง (105 พ.ศ.2505) ท้องที่ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จัง หวั ด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 19,375 ไร่
2. ป่า ดอนแสลบและป่า เลาขวัญ ท้อ งที่ ตาบลดอนแสลบ, ต าบลเลาขวัญ อาเภอ
เลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 337,500 ไร่
3. ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้าน้อย (417 พ.ศ.2512) ท้องที่ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ
ตาบลไทรโยค ตาบลลุ่มสุ่ม ตาบลสิงห์ ตาบลศรีมงคล อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ
996,418 ไร่
4. ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออก (443 พ.ศ.2514) ท้องที่ตาบลห้วยกระเจา อาเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 37,500 ไร่
5. ป่าห้วยเขย่ง (1,231 พ.ศ.2534) ท้องที่ตาบลท่าขนุน, ตาบลปิล็อก, ตาบลหินดาด,
ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ และตาบลไทรโยค อาเภอไทรโยค จัง หวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ
376,320 ไร่
6. ป่าเขาแสลงพัน (613 พ.ศ.2516) ท้องที่ตาบลพนมทวน อาเภอพนมทวน จั งหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,040 ไร่
7. ป่าเขาช้างเผือก (1,232 พ.ศ.2534) ท้องที่ตาบลหนองลู, ตาบลปรัง เผล อาเภอ
สังขละบุรี ตาบลปิล็อก, ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,085,977 ไร่
8. ป่าพระแท่นดงรัง (693 พ.ศ.2517) ท้องที่ตาบลพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่
9. ป่ า เขาพระฤาษี แ ละป่ า เขาบ่ อ แร่ แปลงที่ ส อง (723 พ.ศ.2518) ท้ อ งที่ ต าบล
หนองรี อาเภอบ่อพลอย, ตาบลเขาโจน, ตาบลนาสวน, ตาบลหนองเป็ด, ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 750,000 ไร่
10. ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง (802 พ.ศ.2521) ท้องที่ตาบลไทร
โยค อาเภอไทรโยค, ตาบลหินดาด, ตาบลท่าขนุน, ตาบลปิล็อก, ตาบลชะแล, ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอ
ทองผาภูมิ, ตาบลปรังเผล อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 542,500 ไร่
11. ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลงที่หก (913 พ.ศ.2523) ท้องที่ตาบลเขาโจด อาเภอ
ศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 101,562 ไร่
12. ป่าเขาท่าละเมาะ(989 พ.ศ.2526) ท้องที่ตาบลหนองเป็ด, ตาบลท่ากระดาน,
อาเภอศรีสวัสดิ์, ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 6,781 ไร่
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13. ป่าหนองรี (1,031 พ.ศ.2526) ท้องที่ตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์ และตาบล
หนองรี อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 272,187 ไร่
14. ป่า น้าโจด (1,071 พ.ศ. 2527) ท้องที่ต าบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จัง หวั ด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 472,706.25 ไร่
15. ป่ า ชั ฏ ใหญ่ แ ละป่ า เขาสู ง (1,074 พ.ศ.2527) ท้ อ งที่ ต าบลกลอนโด,ต าบล
ด่านมะขามเตี้ย,ตาบลรางสาลี่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 13,275 ไร่
 อุทยานแห่งชาติ
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ จ านวน 7 แห่ ง รวมเนื้ อ ที่ ป ระมาณ
4,238,338.50 ไร่
1. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาแหลม ท้ อ งที่ อ าเภอสั ง ขละบุ รี และ อ าเภอทองผาภู มิ
เนื้อที่ประมาณ 935,625 ไร่
2. อุ ทยานแห่งชาติเขื่ อนศรี นคริน ทร์ ท้ องที่ อาเภอไทรโยค อาเภอศรี สวัสดิ์ และ
อาเภอทองผาภูมิ เนื้อที่ประมาณ 957,000 ไร่
3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ท้องที่ อาเภอศรีสวัสดิ์ เนื้อที่ประมาณ 36,875 ไร่
4. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท องผาภู มิ ท้ อ งที่ อ าเภอทองผาภู มิ และ อ าเภอสั ง ขละบุ รี
เนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่
5. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ท้องที่ อาเภอไทรโยค เนื้อที่ประมาณ 598,750 ไร่
6. อุทยานแห่งชาติลาคลองงู ท้องที่ อาเภอทองผาภูมิ เนื้อที่ประมาณ 460,112.50 ไร่
7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ท้องที่ อาเภอไทรโยค อาเภอเมือง และอาเภอศรีสวัสดิ์
เนื้อที่ ประมาณ 549,976 ไร่
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ
1,933,062 ไร่
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ท้องที่ อาเภอทองผาภูมิ และ
อาเภอสังขละบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,331,062 ไร่
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ท้องที่ อาเภอเมือง และ อาเภอบ่อพลอย เนื้อที่
ประมาณ 602,000 ไร่
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า จานวน 1 แห่ ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่ า
อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท้องที่อาเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 56,250 ไร่
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 วนอุทยาน
จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพระแท่นดงรัง ท้องที่
อาเภอท่ามะกา เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่
 ในพื้นที่ป่าไม้ตามนัยดังกล่าวได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. โครงการพระราชดาริ 2 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการพระราชดาริ อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านทิพุเย หมู่ 3 ตาบลชะแล อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องพิ จ ารณาแก้ไ ขปัญ หาเรื่ องที่ดิ น ทากิ น การอนุรั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
การส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นสานัก
บริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3 ได้ดาเนินการตามพระราชเสาวนีย์ไปแล้ว ดังนี้
1) จัดที่ดินให้แก่ราษฎรที่อาศัย ทากิน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
(1.1) บ้านทิพุเย 123 ราย 177 แปลง เนื้อที่ 2,907-2-47 ไร่
บ้านโปตานาบน (บ้านทิพุเย) 19 ราย 20 แปลง เนื้อที่ 323-0-48 ไร่
บ้านโปตานาล่าง (บ้านทิพุเย) 19 ราย 20 แปลง เนื้อที่ 384-2-50 ไร่
(1.2) บ้านเกริงกระเวีย 57 ราย 68 แปลง เนื้อที่ 981-0-57 ไร่
(1.3) บ้านคลิตี้ 208 ราย 245 แปลง เนื้อที่ 3,150-0-34 ไร่ รวม 426 ราย
530 แปลง เนื้อที่ 7,746-2-31 ไร่
2) ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. นาไปปฏิรูปที่ดิน ดังนี้
(2.1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง
เนื้อที่ 26,450 ไร่
(2.2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่หนึ่ง
เนื้อที่ 1,006 ไร่
(2.3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้าโจน เนื้อที่ 606 ไร่รวมเนื้อที่ 28,032 ไร่
1.2 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โ คร ง ก าร ห้ ว ยอ ง ค ต
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลสอเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการในพื้นที่
ประมาณ 2 หมื่นไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่สอง เริ่ มจาก
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิ ก าร กปร./เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาและอธิ บ ดี ก รมชลประทานว่ า ได้ ท รงทราบว่ า
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พระเทพสิทธิญาณรังสี (ปัจจุบันเป็นฆราวาส) จากวัดป่าชัยรังสี อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ไป
ดาเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณตาบหนองปรือ อาเภอบ่อพลอย มีการขุดสระน้า ปลูกป่า สร้างโรงเรียน
โรงพยาบาลซึ่ ง ต่อ มพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หัว ได้มี พ ระราชด าริ ใ ห้จั ด หาที่ ดิน บริเ วณดั ง กล่ า ว
เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรอย่างเกื้อหนุนเพื่อสร้างความสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ
1. เพื่อดาเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อดาเนินการจัดระเบียบชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
4. เพื่อดาเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และวิถีชีวิตให้รวมกันในทุก ๆ ฝ่ายกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อจัดทาโครงการห้วยองคต
2.3.2 ข้อมูลขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี
2.3.2.1 อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย
จากการคานวณปริม าณขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้น ตามเกณฑ์ ของกรมควบคุ ม
มลพิษ กับฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับ
ท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลตาบล อัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตาบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เท่ากับ 0.91 กก./คน/วัน ในจังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งสิ้น 121 แห่ง ทั้งนี้เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การรวบรวม การเก็บขน จนถึงการกาจัด
ตารางที่ 1.67 ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ วั น จากการค านวณและสถานภาพการก าจั ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
อปท.

121 แห่ง

2561
ปริมาณมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/วัน)
รวม (ตัน/ปี)
822.49
300,208.85

2562
ปริมาณมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/วัน)
รวม (ตัน/ปี)
840.85
306,910.25

2563
ปริมาณมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/วัน)
รวม (ตัน/ปี)
871.15
317,969.45

2.3.2.2 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
จากข้ อ มู ล การหาองค์ ป ระกอบขยะมู ล ฝอยในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี พบว่ า
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เศษอาหารมากที่สุด ประมาณร้อยละ 36.93
รองลงมาเป็นพลาสติกร้อยละ 21.99 ผ้าร้อยละ 10.80 ไม้/ใบไม้ร้อยละ 6.27 กระดาษร้อยละ 5.79 อื่นๆ เช่น
กระดาษทิชชู่ /ผ้าอ้อมสาเร็จรูป /ผ้าอนามัยร้อยละ 3.88 หิน/กระเบื้องร้อยละ 3.37 แก้วร้อยละ 2.77 ของเสีย
อันตรายร้อยละ 2.64 โฟมร้อยละ 2.38 หนัง/ยางร้อยละ 2.25 และโลหะ/อโลหะ ร้อยละ 0.94
68

ตารางที่ 1.68 แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปี พ.ศ.2562
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

องค์ประกอบขยะ
เศษอาหาร
พลาสติก
ผ้า
ไม้/ใบไม้
กระดาษ
อื่นๆ เช่น กระดาษทิชชู่ /ผ้าอ้อมสาเร็จรูป /
ผ้าอนามัย
หิน/กระเบื้อง
แก้ว
ของเสียอันตราย
โฟม
หนัง/ยาง
โลหะ/อโลหะ

ร้อยละ
36.93
21.99
10.80
6.27
5.79
3.88

3.37
2.77
2.64
2.38
2.25
0.94
100
รวม
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2562

แผนภูมิภาพที่ 1.7 ร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี
โฟม อื่นๆ
หิน/กระเบื้อง
2% 4%
3%
หนัง/ยาง
2%
โลหะ/
อโลหะ
1%
แก้ว
3%

ของเสียอันตราย
3%

ผ้า
11%

พลาสติก
22%

เศษอาหาร
37%

กระดาษ
6%

ไม้/ใบไม้
6%
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และการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ในจั ง หวั ดกาญจนบุ รี ประกอบด้ ว ย 1) ขยะอิ น ทรี ย์ ร้ อ ยละ 43.2 2) ขยะรี ไ ซเคิ ล ร้ อ ยละ 31.5
3) ขยะทั่วไป ร้อยละ 22.7 และ 4) ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 2.6
ตารางที่ 1.69 แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอย 4 ประเภท ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปี พ.ศ.2561
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

องค์ประกอบขยะ

ร้อยละ
ประเภทขยะ
ร้อยละ
เศษอาหาร
36.93
1. อินทรีย์
43.2
ไม้/ใบไม้
6.27
พลาสติก
21.99
2. รีไซเคิล
31.5
กระดาษ
5.79
แก้ว
2.77
โลหะ/อโลหะ
0.94
หนัง/ยาง
2.25
3. ทั่วไป
22.7
ผ้า
10.80
หิน/กระเบื้อง
3.37
โฟม
2.38
อื่นๆ เช่น กระดาษทิชชู่/ผ้าอ้อม
3.88
ของเสียอันตราย
2.64
4. อันตราย
2.6
100.00
รวม
รวม
100.00
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2562

แผนภูมิภาพที่ 1.8 ร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอย 4 ประเภท ในจังหวัดกาญจนบุรี
อันตราย
3%

ทั่วไป
23%

อินทรีย์
43%

รีไซเคิล
31%
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้วยจานวนขยะอินทรีย์และรีไซเคิลจานวนมาก หากมีการจัดการที่เหมาะสม จะสามารถนา
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นจานวนมาก แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการได้
2.3.2.3 การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย/ติดเชื้อ
1) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
อปท.ของจังหวัดกาญจนบุรี 121 แห่ง รวบรวมขยะอันตรายจากหมู่บ้าน/
ชุมชนในพื้นที่ และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งบริษัทกาจัดอย่างถูกต้อง ตั้งแต่
พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2562 รวม 13,141.50 กิโลกรัม
2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดกาญจนบุรี มีขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานพยาบาลใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 15 แห่ง จานวนเตี ยง 1,372 เตียง รวม 1,061 กิโลกรัม/วัน หรื อ
387.26 ตัน/ปี คิดเป็นน้าหนักเฉลี่ย0.77 กิโลกรัม/เตียง/วัน โดยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย
1. จ้างบริษัทเอกชน จานวน 12 แห่ง
2. ดาเนินการกาจัดเอง จานวน 1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสังขละบุรี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1.70 การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด
กาญจนบุรี
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 19
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
โรงพยาบาลบ่อพลอย
โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลไทรโยค

4
5
6
7
8

ที่อยู่

2561
ส่งบริษัท
กาจัดเอง
เอกชน
(ตัน/วัน)
กาจัด

2562
ส่งบริษัท
กาจัดเอง
เอกชน
(ตัน/วัน)
กาจัด

2563
ส่งบริษัท
กาจัดเอง
เอกชน
(ตัน/วัน)
กาจัด

จ.กาญจนบุรี
อ.ท่ามะกา
อ.ท่าม่วง

435
168
93

450
172
100

503
203
100

อ.พนมทวน
อ.บ่อพลอย
อ.ทองผาภูมิ
อ.สังขละบุรี
อ.ไทรโยค

57
36
52

63
38
64

63
42
64

16

16
20

16
20

20
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2561
ส่งบริษัท
กาจัดเอง
เอกชน
(ตัน/วัน)
กาจัด

ลาดับ

รายชื่อ

ที่อยู่

9
10
11
12
13

โรงพยาบาลเลาขวัญ
โรงพยาบาลท่ากระดาน
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โรงพยาบาลสถานพระบารมี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะ
มหาราชรมณียเขต
โรงพยาบาลห้วยกระเจา
โรงพยาบาลศุกร์ศริ ิศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลหนองปรือ
รวม

อ.เลาขวัญ
อ.ศรีสวัสดิ์
อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี
อ.ไทรโยค

23
10
20
26
12

อ.ห้วยกระเจา
อ.ศรีสวัสดิ์
อ.หนองปรือ

22
10
984

14
15
16

16

2562
ส่งบริษัท
กาจัดเอง
เอกชน
(ตัน/วัน)
กาจัด

2563
ส่งบริษัท
กาจัดเอง
เอกชน
(ตัน/วัน)
กาจัด

22
10
20
26
12

21
10
20
26
14

22
20
10
10
8
16
1,029
16
1,140
ที่มา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

3) การคัดแยกและนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ จากการ
สารวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมคัดแยกขยะมูล
ฝอยและนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จานวน 121 แห่ง ปริมาณขยะประมาณ 607.59 ตันต่อวัน
รวม 221,769.57 ตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 60.35 ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
รูปแบบการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยการ
คัดแยกและนากลับ คืนวั สดุ รีไซเคิ ล ประเภทแก้ ว กระดาษพลาสติ ก เหล็ ก และอะลูมิเ นีย ม มี การ
ดาเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผ่านร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ประเภท
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อนาไปทาปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้าหมักชีวภาพ และการเลี้ยงไส้เดือนดิน
เพื่อนาปุ๋ยหมัก/น้าหมักที่ได้ไปใช้บารุงดินเพื่อการเกษตร
4) การกาจัดมูลฝอยในปัจจุบัน
1) ปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น (คานวณจากจานวนประชากร)
จานวน 899.02 ตัน/วัน รวมปริมาณขยะเข้าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน 271.13 ตัน/วัน
2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การเก็บขนขยะมูลฝอยไปกาจัด จานวน 70 แห่ง มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน 36 แห่ง (ปี 2562
มีบ่อขยะทั้งหมด 49 แห่ง มีการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 13 แห่ง) แบ่งเป็นกาจัด
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 33แห่ง และกาจัดโดยเอกชน จานวน 3 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ คือ การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
3) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะการกาจัดขยะมูลฝอยคล้ายๆ กัน สามารถแยกได้ 3
รูปแบบ ดังนี้
3.1) การปั่นแยกผลิตเชื้อเพลิง (RDF : Refuse Derived Fuel) มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่
อบต.แก่งเสี้ยน และบริษัทกาญจน์ไมนิ่ง จากัด
3.2) การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) มีจานวน 33 แห่ง
3.3) การคัดแยกและเตาเผา จานวน 1 แห่ง ได้แก่ อบต.ดอนแสลบ
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บขน 70 แห่ง รวมปริมาณขยะจานวน
271.13 ตัน/วัน
5) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จากเดิมจานวน 49 แห่ง มีการดาเนินการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการจานวน 13 แห่ง เหลือบ่อขยะ จานวน 36 แห่ง และมีการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย ทาให้สามารถกาจัดขยะตกค้างสะสมได้ 220,890 ตัน เหลือขยะตกค้างสะสมรวม 69,488 ตัน
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3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรี เผชิญ กับปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ซึ่ง มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีความมุ่ง มั่นที่จะแก้ไ ขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการสะท้อนปัญ หาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้ทางจังหวัด
กาญจนบุ รี ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ให้ ทั น กั บ ความต้อ งการของประชาชน จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จึ ง ได้
ดาเนินการสารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยสอบถามจาก
ผูน้ าหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรี
3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ/
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
3.2 คุ้มรวม
ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของประชาชน และความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อาศัย
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรี
ทุกตาบล รวม 98 ตาบล จานวน 1,000 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตามแบบสอบถาม และ
มีการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมู ลด้วย Google ฟอร์ม (มีการจัดเก็บข้อมูลในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เพื่อลดการเกี่ยวข้องกับการพบปะคน (human contact))
3.4 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 15 - 25 เมษายน 2563
3.5 การเสนอผล
เสนอผลการสารวจในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ในรูปแบบของร้อยละ
3.6 สรุปผลการสารวจ
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ป ระชากร ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ทั้ ง สิ้ น 895,525 คน
เป็ น ชาย 450,262 คน หญิ ง 445,263 คน แบ่ ง เขตการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น 13 อ าเภอ
74

ประกอบด้วย อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอไทรโยค อาเภอบ่อพลอย อาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอท่ามะกา
อาเภอท่าม่วง อาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี อาเภอพนมทวน อาเภอเลาขวัญ อาเภอด่านมะขาม
เตี้ ย อ าเภอหนองปรื อ และอ าเภอห้ ว ยกระเจา อ าเภอที่มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ได้แ ก่ อ าเภอเมื อ ง
กาญจนบุรี รองลงมาคืออาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วง และอาเภอทองผาภูมิ ส่วนอาเภอที่มีประชากร
น้อยที่สุดคือ อาเภอศรีสวัสดิ์ สาหรับอาเภอที่อยู่ห่างไกลที่สุด คือ อาเภอสังขละบุรี มีระยะทางห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 219 กิโลเมตร
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 12,179,968 ไร่ โดยอาเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด ได้แก่
อาเภอทองผาภูมิ รองลงมาคืออ าเภอสัง ขละบุ รี อาเภอศรีส วัสดิ์ และอาเภอไทรโยค ส่ วนพื้ นที่ท า
การเกษตร (ข้อมูลณ มกราคม 2563) มีทั้งสิ้น 3,066,599 ไร่ โดยอาเภอที่มีพื้นที่ทาการเกษตรมากที่สุด
คืออาเภอเลาขวัญ รองลงมา คืออาเภอบ่อพลอย อาเภอไทรโยค และอาเภอห้วยกระเจา สาหรับจานวน
ครั วเรือ นเกษตรกร (มีก าร ขึ้น ทะเบีย นกั บส านัก งานเกษตรจั ง หวั ดกาญจนบุ รี) มี ทั้ง สิ้น 80,124
ครัวเรือน โดยอาเภอเลาขวัญ มีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด รองลงมาคือ อาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วง
และอาเภอพนมทวน ส่วนอาเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรน้อยที่สุด คือ อาเภอสังขละบุรี
แผนภูมิที่ 1.9 จานวนประชากรจาแนกตามอาเภอ

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิที่ 1.10 ครัวเรือนเกษตรกรจาแนกตามอาเภอ

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
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ตารางที่ 1.70 จานวนประชากร พื้นที่ทาการเกษตร และครัวเรือนเกษตรกร จาแนกตามอาเภอ
จานวนประชากร
อาเภอ
เมือง
ไทรโยค
บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์
ท่ามะกา
ท่าม่วง
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
พนมทวน
เลาขวัญ
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
ห้วยกระเจา
รวม

พื้นที่
รวม
173,191
64,116
57,619
26,886
136,220
108,217
68,569
48,694
53,169
58,397
34,539
31,556
34,352
895,525

พื้นที่ทั้งหมด
775,675
1,705,576
604,509
2,059,969
213,006
381,856
2,284,482
2,093,364
334,861
519,563
504,463
313,894
388,750
12,179,968

พื้นที่การเกษตร
218,308
362,283
385,625
122,249
132,105
236,455
182,126
53,079
244,315
449,455
236,256
198,149
246,194
3,066,599

ครัวเรือนเกษตรกร
6,773
6,230
6,496
4,143
9,542
8,934
5,225
2,236
7,938
9,747
3,876
2,884
6,100
80,124

3.7 ข้อมูลผู้ตอบสัมภาษณ์
จังหวัดกาญจนบุรี มีการสารวจความเดือดร้อนและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ต้องการ
ให้ทางราชการดาเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา จากผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน
ครอบคลุมทุกตาบล จานวน 98 ตาบล รวมผู้ตอบสัมภาษณ์ 1,000 ราย ผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบสัมภาษณ์ เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.7 และเพศหญิง ร้อยละ 33.3 เป็นผู้ที่มีอายุ 50-59
ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 37.1 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 11.1
และเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คือร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา ร้อยละ 23.5 และ 21.8 ตามลาดับ มีสถานภาพการทางาน
(รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 63.2 รองลงมาคือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 8.5 ตามลาดับ เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 30.6 รองลงมาคื อมีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท และ
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 และ 19.4 ตามลาดับ
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จากผู้ตอบสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น 1,000 ราย พบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ การขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า ภัยแล้ง ปุ๋ย/ยา
ปราบศัตรูพืชราคาแพงไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการขาดแคลนน้าทาการเกษตร สาหรับ
ความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่
ราคาขายผลผลิ ตทางการเกษตร จัด หาแหล่ง เงิ นทุน ในการประกอบอาชีพ การจั ดหาแหล่ ง น้ าท า
การเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการสร้างอาชีพเสริม
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ตารางที่ 1.71 ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จาแนกตามความเดือดร้อนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับ
ความเดือดร้อน
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
2. ภัยแล้ง
3. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
4. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
6. ยาเสพติด
7. ตกงาน/ไม่มีงานทา
8. ไม่มีที่ดินทากิน
9. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
10. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
12. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
13. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
14. ขยะ
15. ไฟป่า

ร้อยละ
71.4
56.2
45.0
44.6
38.0
33.0
26.5
21.4
18.1
10.4
10.0
6.4
5.2
5.0
4.6

ความเดือดร้อน
22. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน
23. ช้างป่า
24. ถนนคับแคบ
25. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร
26. น้าเน่าเสีย
27. สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง
28. กลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
29. อุทกภัย
30. ขาดแคลนแรงงาน
31. โรคระบาดสัตว์
32. ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้โซล่าเซลล์)
33. การหลอกลวงต้มตุ๋น
34. ภาชนะเก็บน้า
35. ไฟส่องสว่าง
36. ไม่มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร

ร้อยละ
2.7
2.3
2.1
1.6
1.5
1.3
1.2
0.9
0.9
0.6
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2

16. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)

4.4

37. ประปาหมู่บ้าน

0.2

17. โจรผู้ร้าย
18. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ

4.3
4.1

38. การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
39. ขาดพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์

0.2
0.1

78

ความเดือดร้อน
19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
20. หวยใต้ดิน
21. การขนส่งสินค้าไมสะดวก

ร้อยละ
3.8
3.1
3.0

ความเดือดร้อน

ร้อยละ
0.1
0.1
0.1

40. ลิง
41. เสียงดังจากโรงงาน
42. ดินเสื่อมโทรม

ตารางที่ 1.72 ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จาแนกตามความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
2. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
3. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
4. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
5. สร้างอาชีพเสริม
6. จัดหาที่ดินทากิน
7. การพัฒนาอาชีพ
8. แก้ไขปัญหายาเสพติด
9. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
10. สุขภาพของประชาชน
11. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
12. เส้นทางคมนาคม

ร้อยละ
67.9
59.3
52.8
51.0
30.6
23.6
19.4
14.6
12.3
10.6
10.6
8.2

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
23. สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
24. สิ่งก่อสร้าง
25. ช้างป่า
26. ส่งเสริมการท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
27. การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
28. ไฟส่องสว่าง
29. เครื่องสูบน้า/ท่อน้า
30. ขยายเขตไฟฟ้า
31. ขุดสระน้า
32. ขุดลอกคูคลอง
33. ภาชนะบรรจุน้า
34. ขยะ

ร้อยละ
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1

13. การป้องกันไฟป่า

5.8

35. หวยใต้ดิน

0.1

14. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
15. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
16. การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
17. น้าเน่าเสีย
18. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)
19. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
20. จัดหาสินค้าราคาถูกมาจาหน่าย
21. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
22. การขุดเจาะบ่อบาดาล

4.3
3.6
2.5
2.0
1.2
1.0
0.7
0.7
0.6

36. ซ่อมท่อส่งน้าของชลประทาน
37. ประปาหมู่บ้าน
38. เสียงตามสาย
39. ถนนคับแคบ
40. กลิ่นจากฟาร์มสุกร
41. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
42. การพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรม
43. จัดหาตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร
44. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

เมื่อพิจารณาเป็นรายอาเภอ ในเรื่องความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และต้องการให้ทางราชการ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ พบว่า
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อาเภอเมืองกาญจนบุรี มี 13 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 150 ราย พบว่า เป็นเพศชาย
ร้อยละ 57.3 และเพศหญิง ร้อยละ 42.7 เป็นผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ
อายุ 40-49 ปี ร้อ ยละ 36.0 และอายุ 30-39 ปี ร้อ ยละ 13.3 และเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาในระดั บ
ปริญญาตรีมากที่สุด คือร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ปวส. ปวท.
อนุ ป ริ ญ ญา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.3 และ 12.3 ตามล าดั บ มี ส ถานภาพการท างาน (รายได้ สู ง สุ ด )
จากการค้าขาย/ประกอบธุรกิ จส่ว นตัว มากที่สุด คือ ร้อยละ 32.6 รองลงมาคือ เป็น เกษตรกรและ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 30.7 และ 12.0 ตามลาดับ เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001
– 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 31.3 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาทและ 15,001 –
20,000 บาท ร้อยละ 19.3 และ 18.7 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ยาเสพติด
การขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ภัยแล้ง และไม่มีที่ดินทากิน
สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก
ได้แก่ จัด หาแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชี พ สร้างอาชีพ เสริ ม ราคาขายผลผลิต ทางการเกษตร
จัดหาที่ดินทากิน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
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ตารางที่ 1.73 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุม ชน และความต้ อ งการให้ทางราชการช่วยเหลื อ
อาเภอเมืองกาญจนบุรี
ความเดือดร้อน
1. ยาเสพติด
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4. ภัยแล้ง
5. ไม่มีที่ดินทากิน
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
7. ตกงาน/ไม่มีงานทา
8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
9. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
10. โจรผู้ร้าย
11. ขยะ
12. ช้างป่า
13. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
14. ถนนคับแคบ
15. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
16. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
17. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก)

ร้อยละ
66.7
53.3
52.7
49.3
42.0
24.0
21.3
20.0
18.7
14.7
11.3
10.7
10.0
7.3
6.7
6.0
5.3

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2. สร้างอาชีพเสริม
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
4. จัดหาที่ดินทากิน
5. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
6. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
7. การพัฒนาอาชีพ
8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
9. สุขภาพของประชาชน
10. แก้ไขปัญหายาเสพติด
11. การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
12. เส้นทางคมนาคม
13. ไฟป่า
14. จัดหาน้าอุปโภคบริโภค
15. สุขภาพของประชาชน
16. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
17. ช้างป่า

ร้อยละ
64.7
54.0
52.7
46.7
40.7
28.0
27.3
23.3
22.0
13.3
12.7
6.7
6.0
3.3
3.3
3.3
2.7
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ความเดือดร้อน
18. ไฟป่า
19. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน
20. หวยใต้ดิน
21. ขาดแคลนแรงงาน
22. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก
23. น้าเน่าเสีย
24. การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไม่สะดวก
25. ลิง
26. ประปาหมู่บ้าน

ร้อยละ
3.3
3.3
2.7
2.7
2.0
2.0
1.3
0.7
0.7

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
18. ไฟฟ้าตก
19. ขุดบ่อบาดาล
20. ปะปาหมู่บ้าน
21. เสียงตามสาย
22. ถนนคับแคบ
23. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ร้อยละ
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

อาเภอไทรโยค มี 7 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 70 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.4
เพศหญิง ร้อยละ 38.6 เป็นผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี ร้อย
ละ 32.9 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 11.4 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คือร้อยละ
34.3 รองลงมาคือ ระดั บมัธ ยมศึก ษาตอนปลายและมั ธยมศึ กษาตอนต้ น ร้ อยละ 31.4 และ 14.3
ตามลาดับ มีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.6 และ 4.3 ตามลาดับ เป็น
ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด คือร้อยละ 44.3 รองลงมามีรายได้ร้อยละ
3,001 – 5,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท เท่ากันคือร้อยละ 17.1 และมีรายได้ 15,001 –
20,000 บาท ร้อยละ 14.3
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต
ทางการเกษตรได้ราคาต่า ภัยแล้ง ขาดแคลนน้าทาการเกษตร ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และยาเสพ
ติด สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับ
แรก ได้แก่ ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร จัดหา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการจัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
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ตารางที่ 1.74 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอไทรโยค
ความเดือดร้อน
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
2. ภัยแล้ง
3. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
4. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
5. ยาเสพติด
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
7. ไม่มีที่ดินทากิน
8. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก)
9. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
10. ตกงาน/ไม่มีงานทา
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
12. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
13. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
14. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
15. โจรผู้ร้าย
16. หวยใต้ดิน

ร้อยละ
81.4
65.7
48.6
37.1
34.3
30.0
24.3
22.9
18.6
12.9
12.9
11.4
10.0
8.6
7.1
7.1

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
3. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. สร้างอาชีพเสริม
6. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
7. จัดหาที่ดินทากิน
8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
9. การป้องกันไฟป่า
10. การพัฒนาอาชีพ
11 เส้นทางคมนาคม
12. แก้ไขปัญหายาเสพติด
13. สุขภาพของประชาชน
14. การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
15. ขยายเขตไฟฟ้า
16. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ

ร้อยละ
71.4
70.0
64.3
38.6
20.0
27.1
24.3
17.1
12.9
12.9
10.0
10.0
8.6
4.3
4.3
2.9

17. ไฟป่า

7.1

17. ติดตั้งกล้องวงจรปิด

2.9

18. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ

4.3

18. เครื่องสูบน้า/ท่อน้า

2.9

19. ช้างป่า

2.9

19. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช

1.4

20. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร

1.4

20. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)

1.4

21. น้าเน่าเสีย

1.4

21. การขุดเจาะบ่อบาดาล

1.4

22. ประปาหมู่บ้านไหลช้า

1.4

22. น้าเน่าเสีย

1.4

24. การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน

1.4
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อาเภอบ่อพลอย มี 6 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 60 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.0 เพศ
หญิง ร้อยละ 25.0 เป็นผู้ที่มีอายุ 40-49 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ อายุ 50 - 59 ปี ร้อยละ
35.0 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 18.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คือร้อย
ละ 53.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.0 และระดับประถมศึกษากั บมัธยมศึกษามีเท่ากัน
คือร้อยละ 10.0 มีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 73.3 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐและค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือร้อยละ 11.7 และ 6.7 ตามลาดับ เป็นผู้มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 41.7 รองลงมา มีรายได้ 10,001 – 15,000
บาท และ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ 16.7 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่า ขาดแคลนน้าทาการเกษตร ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และยา
เสพติด สาหรับ ความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไ ขปัญ หาในเรื่องต่าง ๆ
5 ลาดับแรก ได้แก่ การจัดหา แหล่งน้าทาการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และเส้นทางคมนาคม
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ตารางที่ 1.75 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอบ่อพลอย
ความเดือดร้อน
1. ภัยแล้ง
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
3. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
4. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. ยาเสพติด
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
7. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
8. ไม่มีที่ดินทากิน
9. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
10. หวยใต้ดิน
11. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก
12. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
13. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน
14. ตกงาน/ไม่มีงานทา
15. ไฟป่า
16. ขยะ
17. ไฟฟ้าดับบ่อย
18. ถนนคับแคบ/ไม่มีไหล่ทาง

ร้อยละ
91.7
86.7
63.3
55.0
43.3
35.0
18.3
11.7
11.7
10.0
8.3
8.3
6.7
6.7
5.0
5.0
3.3
1.7

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. เส้นทางคมนาคม
6. การพัฒนาอาชีพ
7. จัดหาที่ดินทากิน
8. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
9. แก้ไขปัญหายาเสพติด
10. สร้างอาชีพเสริม
11. สุขภาพของประชาชน
12. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
13. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
14. น้าเน่าเสีย
15. การป้องกันไฟป่า
16. การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
17. ขยะ
18. เครื่องสูบน้า/ท่อน้า

ร้อยละ
91.7
90.0
81.7
76.7
23.3
20.0
20.0
13.3
8.3
6.7
5.0
5.0
5.0
3.3
3.3
1.7
1.7
1.7
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อาเภอศรีสวัสดิ์ มี 6 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 60 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 86.7
เพศหญิง ร้อยละ 13.3 เป็นผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 58.4 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49 ปี
ร้อยละ 38.3 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 3.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาก
ที่สุด คือร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเท่ากัน คือ ร้อยละ
11.7 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.0 มีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด
คือร้อยละ 96.7 และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 3.3 เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
15,001 – 20,000 บาท มากที่สุ ด ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ มีร ายได้ 5,001 – 10,000 บาท และ
10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.3 และ 43.3 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่ าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ตกงาน/ไม่มี
งานทาภัยแล้ง ขาดแคลนน้าทาการเกษตร ไม่มีที่ดินทากิน ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพและการ
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับ แรก ได้แก่ การจัดหาแหล่ง น้าทาการเกษตร
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดหาที่ดินทากินจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ
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ตารางที่ 1.76 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอศรีสวัสดิ์
ความเดือดร้อน

ร้อยละ

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ

ร้อยละ

1. ตกงาน/ไม่มีงานทา

81.7

1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร

88.3

2. ภัยแล้ง

70.0

2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

73.3

3. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร

68.3

3. จัดหาที่ดินทากิน

63.3

4. ไม่มีที่ดินทากิน

45.0

4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

45.0

5. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ

38.3

5. การพัฒนาอาชีพ

20.0

6. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค

38.3

6. สร้างอาชีพเสริม

18.3

7. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก

20.0

7. ราคาขายผลิตทางการเกษตร

16.7

8. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร

18.3

8. เส้นทางคมนาคม

6.7

9. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า

11.7

9. สิ่งก่อสร้าง (สะพาน)

1.7

10. การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่
สะดวก

11.7

10. การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

1.7

11. ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้โซล่าเซล)

8.3

12. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช

8.3
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ความเดือดร้อน

ร้อยละ

13. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ

5.0

14. ไฟดับบ่อย (ไฟตก)

5.0

15. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด

5.0

16. ภาชนะเก็บน้า

1.7

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ

ร้อยละ

อาเภอท่ามะกา มี 17 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 170 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ
63.5 เพศหญิง ร้อยละ 36.5 เป็นผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49
ปี ร้อยละ 34.7 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.8 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คือ
ร้อยละ 27.6 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.5 และ 18.8
ตามลาดับ มีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ ค้าขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตั ว ร้อยละ 28.2 และรับจ้างทั่วไป/กรรมกร ร้อยละ 10.0 เป็นผู้มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 35.9 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท และ
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 29.4 และ 9.4 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต
ทางการเกษตรได้ราคาต่า ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยาเสพติ ด
และ โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา
ในเรื่ องต่าง ๆ 5 ลาดั บแรก ได้แก่ จั ดหาแหล่ ง เงิ นทุ น ในการประกอบอาชีพ ราคาขายผลผลิ ต ทาง
การเกษตร สร้างอาชีพเสริม แก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนาอาชีพ
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ตารางที่ 1.77 ความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอท่ามะกา
ความเดือดร้อน
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
2. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4. ยาเสพติด
5. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
6. ไม่มีที่ดินทากิน
7. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
8. ตกงาน/ไม่มีงานทา
9. ภัยแล้ง
10. ขยะ
11. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน
12. หวยใต้ดิน
13. โจรผู้ร้าย
14. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
15. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
16. ถนนคับแคบ
17. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
18. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก)
19. น้าเน่าเสีย
20. โรคระบาดสัตว์
21. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
22. ขาดแคลนแรงงาน
23. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
24. การหลอกลวงต้มตุ๋น
25. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก
26. กลิ่นจากฟาร์มสุกร
27. ไฟส่องสว่าง
28. เสียงดังจากโรงงาน

ร้อยละ
78.2
64.1
63.5
60.6
31.8
25.9
25.9
24.1
16.5
14.1
10.6
7.1
6.5
4.7
4.1
4.1
4.1
4.1
3.5
3.5
3.5
2.9
2.4
1.8
1.8
0.6
0.6
0.6

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
3. สร้างอาชีพเสริม
4. แก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การพัฒนาอาชีพ
6. สุขภาพของประชาชน
7. จัดหาที่ดินทากิน
8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
9. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
10. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
11. น้าเน่าเสีย
12. เส้นทางคมนาคม
13. ไฟส่องสว่าง
14. การขุดลอกคูคลอง
15. กลิ่นจากฟาร์มสุกร
16. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)

ร้อยละ
81.2
77.6
59.4
51.2
50.0
30.6
22.4
18.8
15.3
8.8
6.5
5.9
1.2
1.2
0.6
0.6
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อาเภอท่าม่วง มี 13 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 130 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.1
เพศหญิง ร้อยละ 36.9 เป็นผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49 ปี ร้อย
ละ 37.7 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 13.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คือ
ร้อยละ 26.2 รองลงมาคื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้อ ยละ 23.8 และ 20.8
ตามล าดับ มีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป/กรรมกร ร้อยละ 26.9 และ 6.2 ตามลาดับ เป็นผู้มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท
และ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 32.3 และ 13.1 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้ราคาต่า ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ภัยแล้ง และ
ตกงาน/ไม่มีงานทา สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง
ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ การ
จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างอาชีพเสริม

92

ตารางที่ 1.78 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลืออาเภอท่าม่วง
ความเดือดร้อน
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
2. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4. ภัยแล้ง
5. ตกงาน/ไม่มีงานทา
6. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
7. ยาเสพติด
8. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
9. อุทกภัย
10. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน
11. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
12. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
13. ขยะ
14. น้าเน่าเสีย
15. ไม่มีที่ดินทากิน
16. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
17. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก)
18. โจรผู้ร้าย
19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก

ร้อยละ
89.2
83.1
73.1
38.5
23.8
21.5
17.7
11.5
8.5
8.5
7.7
6.9
4.6
3.8
3.1
2.3
1.5
1.5
0.8

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
2. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
3. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
4. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
5. สร้างอาชีพเสริม
6. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
7. การพัฒนาอาชีพ
8. จัดหาที่ดินทากิน
9. สุขภาพของประชาชน
10. น้าเน่าเสีย
11. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
12. แก้ไขปัญหายาเสพติด
13. สิ่งก่อสร้าง

ร้อยละ
86.9
80.8
38.5
27.7
26.9
10.0
7.7
4.6
3.8
3.8
3.1
3.1
2.3
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อาเภอทองผาภูมิ มี 7 ตาบล จานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 70 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ
81.4 เพศหญิง ร้อยละ 18.6 เป็นผู้ที่มีอายุ 40 - 49 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ อายุ 50
- 59 ปี ร้อยละ 42.9 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 8.6 และเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด คือร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประถมศึกษา ร้อยละ
32.8 และ 4.3 ตามลาดับมีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 92.9
และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 7.1 เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
มากที่สุด ร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 41.4 และรายได้ 20,001 –
25,000 บาท มีเท่ากันกับผู้มีรายได้ 25,001 – 30,000 บาท คือร้อยละ 2.9
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่า ขาดแคลนน้าทาการเกษตร ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง ไม่มีเงินทุน
ในการประกอบอาชีพและความเดือดร้อนจากไฟป่า หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน สาหรับ
ความต้องการ ให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่
การจัดหาแหล่งน้าทาการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการให้ทางราชการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือเท่ากัน ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โรค
ระบาดพืช/ศัตรูพืช และการป้องกันไฟป่า
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ตารางที่ 1.79 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอทองผาภูมิ
ความเดือดร้อน
1. ภัยแล้ง
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
3. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
5. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
6. ไฟป่า
7. ไม่มีที่ดินทากิน
8. ตกงาน/ไม่มีงานทา
9. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
10. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
11. ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้โซล่าเซล)
12. ยาเสพติด
13. ช้างป่า
14. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร
15. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
16. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค

ร้อยละ
98.6
91.4
80.0
41.4
25.7
25.7
20.0
18.6
18.6
12.9
8.6
7.1
7.1
5.7
4.3
4.3

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
6. การป้องกันไฟป่า
7. เส้นทางคมนาคม
8. จัดหาที่ดินทากิน
9. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
10. การพัฒนาอาชีพ
11. สร้างอาชีพเสริม
12. ไฟดับบ่อยครั้ง
13. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
14. น้าเน่าเสีย
15. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
16. การขุดเจาะบ่อบาดาล

ร้อยละ
87.1
87.1
84.3
44.3
32.9
30.0
21.4
20.0
8.6
8.6
7.1
5.7
4.3
1.4
10.0
4.3

17. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก

2.9

17. การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์

2.9

18. ถนนคับแคบ/ไม่มีไหล่ทาง
19. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
20. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า

2.9
1.4
1.4

18. ส่งเสริมการท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

4.3
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อาเภอสังขละบุรี มี 3 ตาบล จานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 30 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ
80.0 เพศหญิง ร้อยละ 20.0 เป็นผู้ที่มีอายุ 40 - 49 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ อายุ
50 - 59 ปี ร้อยละ 36.7 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 16.7 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด คือร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประถมศึกษา ร้อยละ
26.7 และ 13.3 ตามลาดับมีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ
73.3 รองลงมาคือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.7 และเป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 76.7 รองลงมาคือมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และ
5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 16.7 และ 6.6 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่า ขาดแคลนน้าทาการเกษตร ไฟป่า ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
และปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน สาหรับความต้องการให้
ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ การจัดหาแหล่ง
น้าทาการเกษตร ราคาขายผลผลิต ทางการเกษตร แก้ ไ ขปั ญ หาภั ยแล้ ง จัด หาแหล่ ง เงิน ทุ นในการ
ประกอบอาชีพ และการป้องกันไฟป่า
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ตารางที่ 1.80 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอสังขละบุรี
ความเดือดร้อน
1. ภัยแล้ง
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
3. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
4. ไฟป่า
5. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
7. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
8. ไม่มีที่ดินทากิน
9. ตกงาน/ไม่มีงานทา
10. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
12. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก
13. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
14. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
15. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า

ร้อยละ
93.3
80.0
56.7
50.0
33.3
33.3
26.7
20.0
20.0
16.7
16.7
13.3
13.3
6.7
3.3

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
2. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
3. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. การป้องกันไฟป่า
6. จัดหาที่ดินทากิน
7. สร้างอาชีพเสริม
8. การพัฒนาอาชีพ
9. เส้นทางคมนาคม
10. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
11. สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
12. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช

ร้อยละ
86.7
73.3
66.7
60.0
56.7
33.3
20.0
16.7
13.3
10.0
10.0
6.7
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อาเภอพนมทวน มี 8 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 80 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.0
เพศหญิง ร้อยละ 45.0 เป็นผู้ที่มีอายุ 50 - 59 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49
ปี ร้อยละ 30.0 และอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 8.8 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด
คือร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญ ญาตรี ร้อยละ 23.8 และ 13.7
ตามลาดับ มีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 11.2 และ 10.0 ตามลาดับ และเป็นผู้มี
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อนระหว่ าง 5,001 – 10,000 บาท มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 28.8 รองลงมาคื อมี ร ายได้
10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 18.8 และ 17.5 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้ราคาต่า ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตกงาน/ไม่มี
งานทา และหนี้สินในระบบ/นอกระบบ สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริมหนี้สิ้นในระบบ/นอกระบบ และการจัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
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ตารางที่ 1.81 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอพนมทวน
ความเดือดร้อน
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
2. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4. ตกงาน/ไม่มีงานทา
5. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
6. ภัยแล้ง
7. ยาเสพติด
8. สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง
9. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
10. ไม่มีที่ดินทากิน
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
12. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
13. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
14. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
15. ขาดพันธุ์พืช
16. การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน

ร้อยละ
77.5
71.3
46.3
43.8
38.8
25.0
22.5
16.3
15.0
12.5
12.5
12.5
3.8
2.5
1.3
1.3

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
2. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
3. สร้างอาชีพเสริม
4. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
5. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
6. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
7. จัดหาที่ดินทากิน
8. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
9. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
10. จัดหาสินค้าราคาถูกมาจาหน่าย
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
12. การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
13. สุขภาพของประชาชน
14. สนับสนุนพันธุ์พืช
15. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
16. สิ่งก่อสร้าง (ขยายเขตชลประทาน)
17. ขุดเจาะบ่อบาดาล

ร้อยละ
68.8
61.3
36.3
32.5
26.3
20.0
13.8
13.8
12.5
8.8
6.3
2.5
2.5
2.5
1.3
1.3
1.3
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อาเภอเลาขวัญ มี 7 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 70 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.9
เพศหญิง ร้อยละ 37.1 เป็นผู้ที่มีอายุ 40 - 49 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ อายุ 50 - 59
ปี ร้อยละ 42.8 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 8.6 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด
คือร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 28.6 และ
20.0 ตามลาดับมีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 47.1 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐและค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 35.7 และ 12.9 ตามลาดับ และเป็นผู้มี
รายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดือ นระหว่า ง 5,001 – 10,000 บาท มากที่ สุด ร้ อยละ 40.0 รองลงมาคื อมี รายได้
10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 38.6 และ 14.3 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาด
แคลนน้าทาการเกษตร ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และตกงาน/
ไม่มีงานทา สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ
5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ การจั ด หาแหล่ ง น้ าท าการเกษตร แก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง ราคาขายผลผลิ ต ทาง
การเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และจัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
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ตารางที่ 1.82 ความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอเลาขวัญ
ความเดือดร้อน
1. ภัยแล้ง
2. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
3. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
4. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
5. ตกงาน/ไม่มีงานทา
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
7. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
8. ไม่มีที่ดินทากิน
9. ยาเสพติด
10. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
11. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
12. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
13. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก
14. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)

ร้อยละ
97.1
74.3
52.9
37.1
34.3
28.6
17.1
12.9
8.6
5.7
4.3
2.9
1.4
1.4

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
6. สร้างอาชีพเสริม
7. เส้นทางคมนาคม
8. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
9. จัดหาที่ดินทากิน
10. แก้ไขปัญหายาเสพติด
11. ขุดสระน้า
12. การพัฒนาอาชีพ
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ร้อยละ
100.0
92.9
52.9
41.4
37.1
14.3
14.3
4.3
4.3
2.9
2.9
1.4

อาเภอด่านมะขามเตี้ย มี 4 ตาบล จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 40 ราย พบว่า เป็นเพศชาย
ร้อยละ 87.5 เพศหญิง ร้อยละ 12.5 เป็นผู้ที่มีอายุ 50 - 59 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ
อายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 20.0 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 10.0 เป็นผู้ส าเร็จ การศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คือร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 37.5 และ 12.5 ตามลาดับมีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมาก
ที่สุด คือร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐและรับจ้างทั่วไป/กรรมกร
มีเท่ากัน คือร้อยละ
5.0 ส่วนผู้ที่เป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีร้อยละ 2.5 เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001
– 15,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท มีเท่ากันคือ ร้อยละ 25.0 รองลงมาคือมีรายได้ 5,001 –
10,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 20.0 และ 15.0 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ขาดแคลนน้า
ทาการเกษตร ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า ภัยแล้ง ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพงและการตก
งาน/ไม่มีงานทา หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน และขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค สาหรับ
ความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่
การจัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร ภัยแล้งและการจัดหาแหล่งน้าอุปโภค
บริโภค หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่ากัน เส้นทางคมนาคม การ
พัฒนาอาชีพ และไฟฟ้าดั บบ่อยครั้ง (ไฟตก) หมู่บ้าน/ชุม ชน ต้องการให้ทางราชการเข้า ไปให้ความ
ช่วยเหลือเท่ากัน
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ตารางที่ 1.83 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอด่านมะขามเตี้ย
ความเดือดร้อน
1. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า
3. ภัยแล้ง
4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
5. ตกงาน/ไม่มีงานทา
6. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
7. ถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ
8. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก)
9. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
10. ยาเสพติด
11. ไม่มีที่ดินทากิน
12. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
13. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
14. ภาชนะเก็บน้า
15. โจรผู้ร้าย
16. การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไม่สะดวก
17. ไฟส่องสว่าง
18. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
19. ดินเสื่อมโทรม

ร้อยละ
67.5
50.0
42.5
37.5
37.5
32.5
12.5
12.5
7.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
2. ราคาขายผลิตทางการเกษตร
3. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
4. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
5. เส้นทางคมนาคม
6. พัฒนาอาชีพ
7. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)
8. เงินทุนประกอบอาชีพ
9. จัดหาที่ดินทากิน
10. แก้ไขปัญหายาเสพติด
11. ภาชนะบรรจุน้า
12. ประกันราคาอ้อย มันสาปะหลัง
13. ไฟส่องสว่าง
14. น้ากินน้าใช้ไม่สะอาด
15. การพัฒนาดินเสื่อมโทรม
16. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
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ร้อยละ
75.0
50.0
35.0
35.0
15.0
12.5
12.5
7.5
7.5
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

อาเภอหนองปรือ มี 3 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 30 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ
60.0 เพศหญิง ร้อยละ 40.0 เป็นผู้ที่มีอายุ 40 - 49 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ อายุ 50
- 59 ปี ร้อยละ 30.0 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 13.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากที่สุด คือร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและปริญญาตรี ร้อยละ 23.3 และ 20.0
ตามลาดับมีสถานภาพการทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 63.3 รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรับจ้างทั่วไป/กรรมกร ร้อยละ 16.7 และ 13.3 ตามลาดับ เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท และ
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 20.0 และ 13.3 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้ราคาต่า ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค ขาดแคลนน้าทาการเกษตร และไม่มีที่ดินทากิน
สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่ าง ๆ 5 ลาดับแรก
ได้แก่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร การจัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร การจัดหา
แหล่ง น้าอุป โภคบริโภคการพัฒนาอาชี พและการจัดหาที่ดินท ากิน หมู่บ้ าน/ชุ มชน ต้องการให้ทาง
ราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่ากัน
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ตารางที่ 1.84 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอหนองปรือ
ความเดือดร้อน
1. ภัยแล้ง
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
3. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
4. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
5. ไม่มีที่ดินทากิน
6. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
7. ยาเสพติด
8. ตกงาน/ไม่มีงานทา
9. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
10. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง

ร้อยละ
100.0
96.7
80.0
30.0
23.3
13.3
10.0
10.0
6.7
3.3

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
3. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
4. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
5. การพัฒนาอาชีพ
6. จัดหาที่ดินทากิน
7. เส้นทางคมนาคม
8. สร้างอาชีพเสริม
9. แก้ไขปัญหายาเสพติด
10. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
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ร้อยละ
96.7
83.3
80.0
43.3
26.7
26.7
6.7
3.3
3.3
3.3

อาเภอห้วยกระเจา มี 4 ตาบล จานวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 40 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ
72.5 เพศหญิง ร้อยละ 27.5 เป็นผู้ที่มีอายุ 50 - 59 ปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ อายุ 40
- 49 ปี ร้อยละ 35.0 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 17.5 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากที่สุด คือร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ปริญ ญาตรีและประถมศึกษาร้อยละ 22.5 และ 17.5
ตามลาดับ มีสถานภาพ การทางาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากที่สุด คือร้อยละ 80.0 รองลงมาคือ
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12.5 และ 7.5 ตามลาดับ และเป็นผู้มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด คือร้อยละ 45.0 รองลงมาคือมีรายได้
15,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 25.0 และ 15.0 ตามลาดับ
และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่า ขาดแคลนน้าทาการเกษตร ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง และขาด
แคลนน้าอุปโภคบริโภค สาหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาใน
เรื่องต่าง ๆ 5 ลาดับแรก ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิต
ทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการจัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค

106

ตารางที่ 1.85 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อาเภอห้วยกระเจา
ความเดือดร้อน
1. ภัยแล้ง
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่า
3. ขาดแคลนน้าทาการเกษตร
4. ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
5. ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค
6. ยาเสพติด
7. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
8. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
9. หวยใต้ดิน
10. ไม่มีที่ทากิน
11. ตกงาน/ไม่มีงานทา
12. โจรผู้ร้าย

ร้อยละ
87.5
82.5
80.0
57.5
55.0
50.0
40.0
15.0
10.0
10.0
7.5
5.0

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
1. จัดหาแหล่งน้าทาการเกษตร
2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร
4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5. จัดหาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค
6. แก้ไขปัญหายาเสพติด
7. สร้างอาชีพเสริม
8. จัดหาที่ดินทากิน
9. หนี้สินในระบบ/นอกระบบ
10. หวยใต้ดิน
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
12. ซ่อมแซมท่อส่งน้าของชลประทาน
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ร้อยละ
90.0
87.5
67.5
57.5
50.0
45.0
25.0
15.0
15.0
2.5
2.5
2.5

4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
4.1 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงกับจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ได้นายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งได้กาหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่การเป็น “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการ “ เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดที่
จะเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดี โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือ
ประสงค์ร้าย
2. การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ และการต่ า งประเทศ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติทางทหารร่วมกันของอาเซียน เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสัง คม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง บริก ารของรั ฐ
ระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ และ
ระยะต่อไปเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตาม
นโยบาย คสช.
4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคม
ให้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ างมี คุ ณภาพและคุ ณธรรม พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภาพ และมี จิ ต
วิญญาณของความเป็นครู
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5. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน้ น ความทั่ ว ถึ ง ความมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ โดยวางรากฐานให้ ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน โดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการใน
แต่ละระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็ น ๓ ระยะ คื อ ระยะเร่ ง ด่ ว น ระยะต่ อ ไปที่ ต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาพื้ น ฐานที่ ค้ า งคาอยู่ แ ละระยะยาว
ที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างเนื่อง ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ คสช. จัดทาไว้ กระตุ้นการลงทุน ด้วยการ
เร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดอุปสรรคการส่งออก
เพื่ อให้ เกิ ด ความคล่ องตั วชั ก จูง ให้นั กท่ อ งเที่ ยวต่ างชาติ เข้ า มาเที่ย วในประเทศไทย โดยพิ จ ารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่
จะทาได้ระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้ส อดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และ
รถไฟฟ้ า เชื่ อ มกรุ ง เทพฯ กั บ เมื อ งบริ ว าร พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบบริ หารจั ดการของรั ฐวิ สาหกิ จให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านเกษตรกรรมจะปรับปรุง โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล
จนถึงการแปรรูป และการส่งออกได้ เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง
7. การส่ ง เสริ ม บทบาทและการใช้ โ อกาสในประชาคมอาเซี ย น เร่ ง ส่ง เสริม ความ
เชื่ อมโยง ทางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น ในภู มิภ าคอาเซี ย น พั ฒนาศัก ยภาพในการแข่ง ขั นของ
ผู้ประกอบการไทย ทุกระดับ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
นาไปสู่ การผลิตและบริการที่ทันสมัย
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรั ฐ ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน้าให้เป็น
เอกภาพ ในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
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10. การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปรับปรุง ระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับและกระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็ว เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงาน
ทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
4.2 การนาวิสัยทัศน์ของประเทศเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ได้สนองนโยบายการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวจั งหวัดกาญจนบุ รี จังหวัดได้ให้ความสาคัญกั บนโยบายเชิดชู
สถาบันโดยสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่สาคัญ ซึ่งได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
จังหวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลคาดหวังไว้ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดเป็นอย่างมาก อัน
จะส่งผลให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป โดยจังหวัด
กาญจนบุรีมีแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดรับกับความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
1.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ข้าราชการ และประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ร่วมเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามโครงการพัฒนา
การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาและปลอดยาเสพติด
อย่างยั่งยืน
1.2 จังหวัดมีผู้นาชุมชน ผู้นาท้องที่ พ่อค้า ประชน ข้าราชการร่วมกันรักษาความ
สงบเรียบร้อย เกิดความสมานฉันท์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมเชิงบูรณา
การ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ความมั่งคั่ง
2.1 การส่ งเสริมและพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร
แหล่งน้า สาหรับการอุปโภค บริโภค และทาเกษตรกรรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
2.2 การส่ง เสริม และพั ฒ นาการผลิ ต สิน ค้ า เกษตร พื ช และปศุ สั ตว์ เพื่อ เป็ น
มาตรฐานมีความปลอดภัยสาหรับผู้อุปโภค และบริโภค และส่ง ออก ตามโครงการส่ง เสริมการผลิต
จาหน่าย และบริโภคอาหารปลอดภัยในทุกระดับ
2.3 การพั ฒนาและส่ง เสริม แหล่ง ท่อ งเที่ ยว ให้ไ ด้ม าตรฐาน มี ความสวยงาม
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว
3. ด้านความยั่งยืน
การส่งเสริมให้เยาวชน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และเกิดจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
4.3 สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปัญหาอุปสรรคโดยรวม
(1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก
(2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี
(3) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นที่
แพร่หลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
(4) การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังไม่มีการบูรณาการระหว่างภาค
ส่วนต่างๆเท่าที่ควร
(5) แนวความคิดในการพัฒนา ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังมีน้อย
(6) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไ ขปั ญหาด้ านการท่ อ งเสริม การท่อ งเที่ย วเชิง อนุ รัก ษ์ เนื่อ งจากจัง หวั ด
กาญจนบุรีมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวจานวนมากและมีศักยภาพสูง แต่ยังคงต้องมีการส่งเสริมและ
พัฒ นาทางการท่ องเที่ ยวเพื่ อให้ เ กิด ความยั่ ง ยืน และให้ ทัน ต่ อ สถานการณ์ การท่ องเที่ ยวของโลกที่
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เปลี่ยนแปลงไปที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้
เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism Connectivity Corridors) จังหวัดกาญจนบุรี
จึงได้กาหนดกรอบแนวความคิดในการพัฒนาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่เสื่อมโทรม
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีคุณภาพสูง
- พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มี
ความพร้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
(2) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมคานึงถึง
ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของแหล่ท่องเที่ยว
- พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานแหล่ง ท่ อ งเที่ย วและการบริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- บู ร ณาการการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐ
- พัฒ นาทั กษะและองค์ค วามรู้และเสริ มสร้ างศัก ยภาพของผู้ให้ บริก ารให้
สามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(4) การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง จึงจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพ
ที่ส มบู ร ณ์ อ ยู่ เ สมอ ซึ่ ง ไม่เ พี ย งเพิ่ ม โอกาสให้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ยั ง ท าให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจแก่
นักท่องเที่ยวด้วย ดังต่อไปนี้
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อการท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม และระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว
กับประเทศเมียนมาและในภูมิภาค ที่ครอบคลุมการคมนาคมทุกรูปแบบตั้งแต่ ท่ารถโดยสาร สถานีรถไฟ
ท่าอากาศยาน รวมทั้งที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
- พัฒนาเครื อข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมและทั่วถึง ระบบโทรศัพท์มือถือที่มีเสถียรภาพ เป็นต้น
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- พั ฒนาด้า นความปลอดภัย ของแหล่ง ท่องเที่ ยวให้เป็ นที่ ยอมรับ ในระดั บ
สากล ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยจากการบริโภคสิ นค้าและบริการ ความปลอดภัยจากการหลอกลวง
นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากธรรมชาติ
- พัฒนาคานึงถึงหลักการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- พัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวสาคัญ ๆ เช่น ขยายพื้นที่จอด
รถยนต์เพิ่มจานวนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆเช่น สถานที่พักแรม จานวนห้องน้า ร้านอาหาร ถังขยะ
การจัดเก็บขยะ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณนักท่องเที่ยว
(5) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่ง เน้นที่
การคัดเลือกวัตถุดิบ และการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ
- พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าและบริการที่แตกต่าง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชน และ
ความเป็นไทยไว้ การพัฒนาตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น
- พัฒ นาพั นธมิ ตร ความร่ว มมือ ทางการค้ากั บกลุ่ มเป้ าหมายที่ มีศัก ยภาพ
โดยเน้นการสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ
(6) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากทรัพยากร
มนุษย์มีความสาคัญมากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นจึงมีความ
หลากหลายในประเด็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องของความรู้
ทักษะ และจิตใจ ที่จะทาให้บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีจานวนบุคลากรเพียงพอที่จะรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยมีแนวทางพัฒนาดังต่อไปนี้
- ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริการของ
แหล่งท่องเที่ยว
- ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาที่ผ ลิ ต บุ คลากรด้า นการท่ อ งเที่ย วและองค์ ก ร
ภาคเอกชน ในการพัฒนานักศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพสูงขึ้น
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมให้สถานศึกษาสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้น
และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวได้อบรมภาษาต่างประเทศในการพูดเพื่อสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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- จัดทาคู่มือการบริหารท่องเที่ยวในชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่ง
ให้แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- พัฒนาอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและชุมชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้
(7) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จาเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี
ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
- พัฒนาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนฐานข้อมูลของ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งควรจะมีลักษณะ
ของการนาเสนอข้อมูลในลักษณะที่เข้าใจง่าย ทั้งรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว
- พั ฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ที่ แ สดงข้ อ มู ล ด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ได้
- การจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่แหล่ง ท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวจัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการท่องเที่ยวให้สามารถทาธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อาทิ การจองโรงแรม การนัดหมายเพื่อรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล การ
ชาระค่ามัดจาของสถานที่ท่องเที่ยว การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ เป็นต้น
(8) การพั ฒนาด้ า นการสื่ อสารและประชาสั ม พัน ธ์ เพื่อ ให้เ กิ ด ความตระหนั กรู้ ถึ ง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี จาเป็นต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
ที่จะส่งเสริมให้เกิดกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดัง นั้นจึง ต้องมีการพัฒนาด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระ และช่องทางการสื่อสาร โดยจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการ
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลอะไร ใน
รูปแบบใด ความถี่ในกาประชาสัมพันธ์ และช่องทางที่เหมาะสม
- พัฒนาเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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- การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นเป็นประเด็นการพัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมให้การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
- ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด
กาญจนบุรี และความต้องการของนักท่องเที่ยว
- ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การทางการตลาดประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส ามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงานตามแนวทางดัง กล่าวทาให้มีการขยายตัวของการลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง จึง ทาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาคเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนใหม่มีอัตราค่อนข้างสูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น อาเภอสัง ขละบุรี อาเภอศรีสวัสดิ์ รวมแม้กระทั่ง ในเขตตัวเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจานวนที่พักในปี 2557 จานวน 524 แห่ง โดยคาดว่า ในปี 2558 จะมีสถานที่
พักเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่ามีสถานที่พักแรมจานวน 628 แห่ง นอกจากนี้โรงแรมที่พัก ร้านอาหารและ
สถานประกอบการด้านการท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่มีแผนด้ านการลงทุนและพัฒนา ในลั กษณะ upper
upscale chain เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันในปี 2557 อยู่ที่ 1492.83
บาทและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ มี คุ ณ ภาพและมี จ านวนเพี ย งพอต่ อ การเติ บ โตของ
อุต สาหกรรมการท่ องเที่ย วในอนาคต โดยมี ก ารจั ด การอบรมอาชี พด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มากกว่า 17 หลักสูตร จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามากกว่า
1,900 คน
การจัด การประชาสั ม พั นธ์ แ ละจั ดกิ จ กรรมส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ย วทุก สั ปดาห์ท าให้
สามารถคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่ องเที่ยวในจัง หวัดกาญจนบุรีในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประมาณ 2,000 คนต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย
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ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 ด้า นการพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพระบบการผลิต สิน ค้า เกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
ปัญหาอุปสรรคโดยรวม
(1) การบริหารจัดการน้ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่
(2) การจัดการด้านการเกษตรที่ปลอดภัย หรือพัฒนาสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(3) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน
(4) ราคาน้ามันผันผวน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและกระบวนการ
ผลิตสู่เกษตรอุตสาหกรรม
(5) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
(6) การเปลี่ยนแปลงของระบบตลาดที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร
(7) แหล่งผลิต และจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรเกษตร
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
การพั ฒนาประสิทธิ ภาพการผลิตสิ นค้า เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ได้ แก่ พัฒนา
ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ และการสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตร ได้น้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดาเนินการและมีแนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
(1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
(2) อบรมให้ ค วามรู้ เ กษตรกรในระบบ GAP และให้ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน QGAP และ
Organic Thailand
(3) การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
(4) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรที่สาคัญ
(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสม
(6) การส่งเสริมตลาดข้อตกลง (Contract Farming) เพื่อประกันราคาสินค้าการเกษตร
(7) การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร เน้นในเขตพื้นที่ 5 อาเภอ เพื่อผันน้าไปสู่พื้นที่
ขาดแคลนน้าให้ได้มากที่สุดรวมทั้งแนวคิดในการศึกษาการน้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อใช้ในการเกษตร
ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(8) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
(9) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางดั ง กล่า วทาให้เกษตรกรได้รั บการส่ง เสริมความรู้ และ
สามารถนาไปปรั บเปลี่ย นกระบวนการคิ ดเพื่ อน ามาปรับ ใช้ใ นการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพด้ านการผลิ ต
การตลาด และการบริหารจัดการ ส่งผลทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการค้าผ่านแดน
ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
- ด่านพระเจดีย์สามองค์
1. ปัญหาภูมิประเทศช่วงรอยต่อของทั้งสองประเทศ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมาก
เป็นภูเขาลาดชัน ในช่วงฤดูฝนการเดินทางขนถ่ายสินค้าทาได้ลาบาก ทาให้การค้าชายแดนช่วงหน้าฝนลดลง
2. ทางฝั่งประเทศสาธารณรัฐแห่ ง สหภาพเมียนมา ยัง คงปิ ดด่านทาให้การค้ า
บริเวณชายแดนยังไม่คล่องตัวมากนัก
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการค้าผ่านแดนด่านพระเจดีย์สามองค์
1. เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ปกครองทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นบ่อยๆ ทาให้สานต่อความสัมพันธ์ได้ยาก จึงควรจัดให้มี
การประชุมหารือในระดับท้องถิ่น เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ระหว่างกัน
2. รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรให้ความสนใจในปัญหาการค้าชายแดนอย่างจริงจัง
โดยมีนโยบายและการดาเนินการที่ชัดเจน ร่วมกันแก้ไ ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่ง รวมถึง
ปัญหาการปักปันเขตแดนด้วย
3. จั ง หวั ด ควรให้ การสนั บสนุ นการปรับ ปรุง เส้น ทางสู่ช่ อ งทางอนุมั ติ เฉพาะคราว
ที่มีการเปิดเป็นประจา เพื่อให้สามารถสัญจรไปมา ค้าขายและขนถ่ายสินค้าได้ในช่วงฤดูฝน
- จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน
1. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน , ระบบไฟฟ้า , ประปา และแหล่งกักเก็บน้า เป็นต้น
2. ขาดการส่ง เสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ชายแดน บริเวณชายแดน
บ้านพุน้าร้อน มีแหล่งท่องเที่ยวหลายจุด หากมีการลงทุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
แนวทางแก้ไขด้านการค้าผ่านแดนถาวรบ้านพุนาร้
้ อน
1. เร่งดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
2. รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรให้ความสนใจในปัญหาการค้าชายแดนอย่างจริงจัง
โดยมีนโยบายและการดาเนินการที่ชัดเจน ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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4.4 สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุง เทพมหานคร 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473
ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันตก เชื่อมโยงกับโครงการท่าเรือน้าลึกทวาย และจัดตั้งเป็นพื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จานวน 8,335 ไร่ มี แนวชายแดนติดต่ อสาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมีย นมา ระยะทางประมาณ 370
กิโลเมตร มีจุดนาเข้าก๊าซธรรมชาติ บ้านอีต่อง ตาบลปิล็อก อาเภอทองผาภูมิ จุดผ่อนปรนทางการค้า
และการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือด่านพระเจดีย์สามองค์ อาเภอสังขละบุรี และจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
พุน้าร้อน ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในตาแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ
อาเซียน จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้า นการท่ องเที่ย ว จั ง หวัด กาญจนบุรี เป็ นจัง หวั ดมี ศักยภาพในการท่อ งเที่ย ว
ระดับสูงเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงาม
และหลากหลายทั้งสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ข องจัง หวัดต้องการให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวทางน้า ในส่วนของการท่องเที่ยวทางน้า ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรีมีแม่น้าสายหลัก
3 สายได้ แ ก่ แ ม่น้ าแควน้อ ยแม่ น้าแควใหญ่ แ ละแม่ น้ าแม่ก ลอง มีป ระชาชนจ านวนมากที่ใ ช้ แ ม่ น้ า
สายหลั ก ดั ง กล่ า วในการด ารงชี พ และประกอบธุ ร กิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารแพแก่
นักท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งแพล่องแพพักแพรับประทานอาหารเป็นต้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณโดยรอบริมแม่น้าอย่างมากโดยผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวจะนาแพมาจอดเพื่อรับนักท่องเที่ยว
บริเวณแม่น้าแควใหญ่อย่างหนาแน่นเป็นประจา รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยวที่
ครบครันการเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 2 ถึง 3 ชั่วโมง เท่านั้นจากกรุงเทพมหานคร
ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ
ในปี 2562 (เดือนมกราคม –ธันวาคม) จั ง หวัดกาญจนบุรี มี จานวนนัก ท่อ งเที่ย ว
จานวน 9,598,731 คน เป็นลาดับที่ 6 ของประเทศ (รองจากนครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี และ
กรุง เทพฯ) และมีร ายได้ จากการท่ องเที่ ยว 27,961.07 ล้ านบาท ซึ่ ง เป็น ลาดับ ที่ 13 ของประเทศ
(รองจากเชียงราย เพชรบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี
ภูเก็ต และกรุงเทพฯ)
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2. ด้านการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ 3,066,599 ไร่
มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด
ยางพารา ปาล์มน้ามัน สับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร แต่ด้วย
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ในช่วงปีที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีประสบปัญหาสถานการณ์ภัย
แล้งในพื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเลาขวัญ พนมทวน ห้วยกระเจา หนองปรือ บ่อพลอยและท่าม่วง ทา
ให้ผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย อีกทั้งราคาสินค้าเกษตรผันแปรตามตลาดโลก
เกษตรกรปลู กพืชตามกระแสนิยมเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ส่ง ผลให้ปัจจุบันราคาผลผลิตตกต่า
เนื่องจากปริม าณสิ นค้าเกินความต้องการของตลาด และสินค้ าไม่ ไ ด้รั บการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัย อีก ทั้ง เกษตรกรยัง ขาดความรู้ ในการนาเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มาใช้ในการดาเนิน งานด้า น
การเกษตร ขาดการวางแผนการจัดการตลอด ห่วงโซ่อุปทานและไม่ไ ด้ นาข้อมู ลด้านวิชาการมาใช้
ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมของจังหวัดไม่สูงมากนัก
การพัฒ นาการเกษตรของจั ง หวัด กาญจนบุรี จึง เน้นปรับเปลี่ ยนกระบวนการผลิ ต
จากการผลิตตามวิถีปฏิบัติแบบเดิมมาเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมกระบวนการ
ผลิ ต เพื่ อ พั ฒนาผลผลิ ต ทางด้ า นการเกษตรให้ มีคุ ณ ภาพมากขึ้ น ส่ ง เสริ มการผลิ ต สิน ค้ า เกษตร
ปลอดภัยเพื่อให้ได้ก ารรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของตลาด เน้นการพัฒนาทั้งระบบ โดยความร่วมมือของเกษตรกร หน่ วยงานราชการและ
ภาคเอกชนในท้ อ งที่ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แก่ เ กษตรกรภายใต้ ก ารดาเนิ นการอย่ า งมีเ หตุ ผ ล
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ภาค
การเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป
3. ด้านอุตสาหกรรม ศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานที่ได้รับ
อนุญ าตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จานวนทั้ง สิ้น 1,056
โรงงาน เงินลงทุนรวม 84,104.622 ล้านบาท ซึ่งในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
โรงงานใหม่ จานวน 21 โรงงาน มูลค่าการลงทุนที่ 1,504,285,057 บาท มีการขออนุญาตขยายโรงงาน
มูลค่า 769,305,600 บาท ในส่วนการดาเนินงานด้านการเหมืองแร่ได้มีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่และ
ค่าธรรมแร่จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่ารวม 24,433,590
บาท ทั้ง นี้ ในด้ านการส่ งเสริ ม ผู้ป ระกอบการ SMEs ได้ มีก ารสนั บ สนุ นในการพัฒ นาศั กยภาพของ
ผู้ประกอบการโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 20 ราย และ
มีการส่งเสริมการลงทุนสาหรับผู้ประกอบการผ่านกองทุน SMEs ซึ่งมีผู้ประกอบการกู้เงินผ่านกองทุน
จานวน 7 ราย มูลค่าการลงทุน จานวน 18,430,000 บาท
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4. ด้านการค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ การค้าชายแดนกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการส่งออกผ่านทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ และจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพุน้าร้อนซึ่งสามารถนาเข้า -ส่ง ออกสินค้าได้ตั้ง แต่เวลา 06.00 - 18.00 น ซึ่งช่องทางบ้าน
พระเจดีย์สามองค์ ณ ตอนนี้ทางสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สั่งห้ามส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิดและห้ามใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนส่ง สินค้า อนุญ าตให้ใ ช้รถกระบะเล็กในการขนส่ง
เท่านั้น โดยปรับเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านจุดผ่อนปรบทางการค้าจากเดิม จานวน 500,000 บาท/ครั้ง
เป็นจานวน 2,000,000 บาท/ครั้ง การค้าชายแดนเดือนเมษายน 2563
การค้ า ชายแดนกั บ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ด้ า นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ประจาเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,118.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 852.16
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.18 (มีนาคม 2563 มูลค่า 5,266.42 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนลดลง 1,190.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.29 (เมษายน 2562 มูลค่า 7,309.20
ล้านบาท) โดยเดือนนี้การส่งออกมีมูลค่าลดลง และการนาเข้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น สินค้าส่ง ออกที่สาคัญ
คือ พลังงานไฟฟ้า , ปูนซีเมนต์ผง, น้ามันดีเซลหมุนเร็ว , ก๊าซ LPG และท่อสแตนเลส เป็นต้น สาหรับ
สินค้ าน าเข้า ที่ส าคั ญ คือ ก๊ าซธรรมชาติ , หอมแดงพม่ า (ยั ง ไม่ไ ด้คัด แยก), หอมแขกพม่ า (ยั ง ไม่ไ ด้
คัดแยก), รถแบคโฮ (สุทธินากลับ) และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (สุทธินากลับ) เป็นต้น
5. ด้ านสั งคม เพื่อ เป็น การลดความเหลื่อมล้าทางสั ง คมและสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน จัง หวัดจึง จัดทาโครงการที่มุ่ง เน้นทั้ง เรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
6. การสาธารณสุข และความมั่นคง จังหวัดได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในสังคม การดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อที่คนเหล่านั้นสามารถ
กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การดูแลเรื่องอาหารปลอดภัย
เรื่องความมั่น คงชายแดน เพื่อ เป็น การเตรี ยมความพร้อมที่จะเปิด ประตูตะวันตก และพร้อมเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป
7. ด้านการพัฒ นาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัง หวัดกาญจนบุรีไ ด้กาหนดพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 ตาบล ได้แก่ คือตาบลบ้านเก่า และตาบลแก่งเสี้ยน อาเภอเมืองกาญจนบุรี
รวมพื้นที่ 260.79 ตารางกิโลเมตร (162,993.75 ไร่) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งสองตาบลเป็นพื้นที่สงวน
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพ
ภาคที่ 1 โดยมีหน่วยงานกองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยดูแล และใช้ประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้
ทาหนังสือ ขอให้กองทัพบก ส่ งมอบที่ร าชพัสดุหมายเลขทะเบียน กจ.209 (บางส่ วน) จานวนเนื้อที่
8,193 - 0 - 0 ไร่ ส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ท าให้ ปั จ จุ บั น โครงการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การ
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จ านวน 8,335 ไร่ อยู่ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณหมู่ ที่ 12 ต าบลบ้ า นเก่ า จ าแนกการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เ ป็ น
4 ส่วน ดังนี้ 1. พื้นที่อุตสาหกรรม 2. พื้นที่ใช้ประโยชน์ในทางราชการ 3. พื้นที่เพื่อการศุลกากร และ
4. พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม ชุ ม ชนและเกษตรกรรม โดยพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ให้
บริษัท พร้อ มเพรี ยงชัย ก่อ สร้าง จากั ด เป็ นผู้ไ ด้รับสิ ทธิพัฒ นาพื้น ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษกาญจนบุรี
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการจ่ายค่าขนย้ายให้กับประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สาหรับการดาเนินงานก่อสร้างโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มี จานวน 6 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรบ้ า นพุน้ าร้ อ น (2) โครงการตลาดการค้ า ชายแดน (บ้ า นพุ น้าร้ อ น) (3) โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการก่อสร้างถนนสายนอก ก และถนนสายใน สาย ข (4) โครงการฝายห้วยทราย
แดง พร้อมระบบส่งน้า (5) ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี (6) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและการดูแล
รักษาพื้นที่สงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปี 2563 (2) โครงการการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการ
ป้องกันประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2563 (3) โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
(ก่อสร้างถนนเข้ายังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,979 ไร่) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2564
จุดเน้นในการพัฒนาที่สาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จุดเน้นในการพัฒนาที่สาคัญ
ด้ า นสั ง คม : ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ มี ค วามสุ ข ในการ
ดารงชีวิต และมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการเกษตร : ส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร (ข้าว พืชผัก ผลไม้
พืชไร่ ปศุสัตว์ และการประมง)
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว : การท่ อ งเที่ ย วตามอั ต ลั ก ษณ์ และการท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ
เชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการค้าชายแดน : การพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดน
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารงชีวิต มีระบบ
ดูแลสวัส ดิก ารและส่ งเสริม พัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต อย่า งเหมาะสม มี ความมั่น คงปลอดภัย ในชีวิต และ
ทรัพย์สินประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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- รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาชนทั้ง ประเทศ
เพิ่มขึ้น 20,600 บาท/ครัวเรือน
- ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88
2.2 ผลสั ม ฤทธิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ ประชาชนร่ ว มกั น รั ก ษา
สิ่งแวดล้อมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- พื้นที่ป่าไม้ตามแนวชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่
- ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญ หาได้รับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ จานวน
1,021 ราย
- ร้ อยละการบริ หารจั ดการขยะในพื้น ที่ไ ด้ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ สามารถจั ดตั้ ง
ธนาคารขยะชุมชนได้ ร้อยละ 50
- ประชาชนในพื้นที่ป ระสบปัญ หาสิ่ง แวดล้ อ มได้ รับการเฝ้ าระวั ง คัด กรอง และ
ส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2.3 ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า 300 ครัวเรือน
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ร้อยละ 0.5
2.4 ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ
และมีความปลอดภัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 25,500 บาท
- จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น จานวน 10,8244 ล้านคน
- ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ร้อยละ 70
2.5 ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้า การลงทุน ร้อยละ 2
- โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 8 แห่ง
- อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าการลงทุน ร้อยละ 3
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4.5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของจังหวัดในทุกปี จังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความสาคัญ ในการบริหารงบประมาณ
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายรั ฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภ าพการใช้จ่า ย
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี โดยได้มีการติดตาม และเร่ง รัดการทางานในระดับจัง หวัด ซึ่ง จัง หวัด
กาญจนบุรีได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน ทุกเดือน โดยมี ผู้ว่าราชการจัง หวัด
กาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุมโดยมีการกากับ ติดตามและให้คาแนะนาในการทางาน ตลอดจน
รายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการทางานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจาทุก
เดื อ น ตามแผนปฏิบั ติ ก ารราชการประจ าปีข องจั ง หวั ด ตั้ ง แต่ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
แผนงาน/โครงการ ได้ ด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแล้ ว เสร็ จ
ทุกโครงการ
สาหรั บ ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 งบพัฒ นาจั ง หวัด ได้ รั บการจั ดสรรทั้ ง สิ้ น จ านวน
36 โครงการ งบประมาณ 183.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 เบิกจ่าย 159.8219 ล้านบาท
(ร้อยละ 71.91) รายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 1.103 แสดงผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

ปีงบประมาณ

จานวน
โครงการ

2561
2562
2563

11
20
8

งบประมาณ
การเบิกจ่าย
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
35 274,539,900 243,224,313.06
65 274,311,200 219,215,289.72
28 222,086,000 159,821,946.25

กิจกรรม
โครงการ

ร้อยละ
เบิกจ่าย
(%)
88.59
79.91
71.91

ที่มา : ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 ได้ศึกษาปัจจัยและข้อมูลต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีที่จัดทาขึ้นนั้น
สามารถนามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาและส่ง เสริมจุดแข็ง
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต่างๆ บรรลุเป้าหมายของจังหวัดโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
กาหนดมิติของประเด็น
พัฒนา

ขั้นตอนที่ 2
รวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อ
การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการพัฒนาจังหวัด

1.
2.
3.
4.
5.

มิติด้านสังคม
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
มิติด้านเศรษฐกิจการเกษตร
มิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
มิติด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน

-

ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง สิ่งแวดล้อม
ปัญหาความต้องการของพื้นที่
ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และ ดัชนีความก้าวหน้าของคน ของจังหวัด

-

Gap analysis จากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่คา่ ของ

-

จังหวัดต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และปัญหาความต้องการของพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตที่
จังหวัดสามารถแก้ไขได้
SWOT analysis จากข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคง สิง่ แวดล้อม

ขั้นตอนที่ 4
กาหนดรายละเอียดประเด็น
การพัฒนา

-

ขั้นตอนที่ 5
กาหนดกลไกการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด

- จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผน และก่าหนดรายละเอียดการติดตามผลการด่าเนินงาน

ก่าหนดประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ก่าหนดโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละประเด็นการพัฒนา

ตามแผนฯ
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1. บทวิเคราะห์
1.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
แผนภูมิภาพที่ 2.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตารางที่ 2.1 สรุป ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดในปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 4 มิติ
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้
(Inclusive Growth)
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
มีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ
ประเทศ 8.32% กาญจนบุรี 11.37% (ค่ามาก ไม่ดี)
กาญจนบุรี = 29.41
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง
ค่ากลางประเทศ = 37.94
ประเทศ 81.28% กาญจนบุรี 74.24%
3. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (หน่วย:ปี)
ประเทศ 8.93 กาญจนบุรี 8.07
4. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อาชีวศึกษา ประเทศ 74.47% กาญจนบุรี 64.03%
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีด
ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้
ความสามารถในการแข่งขัน
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(Growth & Competitiveness)
ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54%
มีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ
2. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)
กาญจนบุรี = 23.33
ประเทศ 7.61 กาญจนบุรี 7.64 (ค่ามาก ไม่ดี)
ค่ากลางประเทศ = 24.35
3. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ประเทศ 18.30% กาญจนบุรี 12.47%
การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้
(Green Growth)
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
มีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ
ประเทศ 0.12% กาญจนบุรี -0.17%
กาญจนบุรี = 19.56
2. สัดส่วนปริมาณขยะที่กาจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ค่ากลางประเทศ = 28.33
ประเทศ 29.46% กาญจนบุรี 17.65%
3. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร
(หน่วย: กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน)
ประเทศ 493.27 กาญจนบุรี 617.34 (ค่ามาก ไม่ดี)
4. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
(หน่วย: กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
ประเทศ 7554.56 กาญจนบุรี 12,158.02 (ค่ามาก ไม่ดี)
6. สัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม
ประเทศ 631.49 กาญจนบุรี 1,265.30 (ค่ามาก ไม่ดี)
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ประสิทธิภาพการดาเนินงานของภาครัฐ
(Government Efficiency)
มีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ
กาญจนบุรี = 23.95
ค่ากลางประเทศ = 33.40

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้
1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา
ประเทศ 16.44% กาญจนบุรี 14.99%
2. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ประเทศ 46.82% กาญจนบุรี 44.42%
3. สัดส่วนประชากรต่อจานวนแพทย์ (คน/แพทย์)
ประเทศ 2,675.59 กาญจนบุรี 3,017.50
4. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
ประเทศ 81.56% กาญจนบุรี 74.73%
5. จานวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)
ประเทศ 109.62 กาญจนบุรี 27.79
1.1.1 ผลการวิเคราะห์แยกตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ตามแผน 12 ของจังหวัดกาญจนบุรี จากข้อมูล
ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้า นที่ 1 ด้า นการเติ บโตทางเศรษฐกิ จแบบมี ส่ว นร่ว มอย่ างทั่ว ถึ ง (inclusive
growth) และด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (growth and
competitiveness)
จากตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสามตัวที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ
ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด และอัตราการว่างงาน (ซึ่งสัมพันธ์กับร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน) แต่ก็
เป็นที่น่าสนใจว่า แม้ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านปริมาณจะดีขึ้น แต่ ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
ได้แก่ ผลิตภาพแรงงานกลับมีค่าค่อนข้างคงที่ ซึ่ง ตีความหมายในเบื้องต้นได้ว่า การดีขึ้นดัง กล่าวนี้
เกิดขึ้นในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ
ส่วนในด้านการศึกษา เป็นที่น่าสัง เกตว่า แม้ว่าอัตราการเข้าเรียนรวมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีว ศึกษา จะมีสัดส่ วนค่อนข้างคงที่ แต่จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรในช่วงวัยทางานกลับลดลง สาเหตุที่เป็นไปได้คือ 1. จานวนผู้มีจานวนปีการศึกษาสูง หาย
ออกไปจากระบบมากขึ้น โดยอาจเกิดจากการออกไปทางานต่างจังหวัดมากขึ้นหรือเสียชีวิตมากกว่า
จานวนคนใหม่ที่เติมเข้ามาในระบบ หรือ 2. คนที่อพยพเข้ามาทางานในจังหวัดมีจานวนปีการศึกษา
ที่น้อยลง ซึ่งทั้งสองกรณี แสดงถึงการที่ภาคเศรษฐกิจในจังหวัดไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้
ด้วยความรู้พื้นฐานของแรงงาน
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ตัวชี้ วัด ที่น่ าเป็น ห่ว งอี กตั วหนึ่ง ของจั ง หวั ดในกลุ่ม นี้คื อ อัต ราส่ว นหนี้เ ฉลี่ ยต่ อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลับต่าลง
แสดงถึงแรงกดดันต่ออานาจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้ น ผู้บริโภคในจังหวัดจะระมัดระวังหรือมี
อานาจซื้อน้อยลงในระยะสั้นและปานกลาง การหวังพึ่งกาลังซื้อภายในจังหวัดจึงทาได้ยากมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในระยะสั้น
1.1 แบ่งคนกลุ่มนี้ออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ก่อนคือ 1. ผู้ไม่สามารถทางานได้ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี) 2. ผู้ที่อยู่ในวัยทางานและทางานได้ 3. เยาวชนที่อยู่ในวัยทางาน (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป) แต่ยังเรียนหนังสืออยู่ จากนั้นก็ใช้ภารกิจปกติของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น พัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้อยู่รอดได้ก่อน
1.2 การใช้โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นโครงการเสริมในการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมบูรณาการและเร่งพัฒนา
ทักษะของแรงงานให้ตรงกับธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบันโดยเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เสริมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและชดเชยการลดลงของจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย เพราะ
หากจังหวัดสามารถเพิ่มผลิตภาพของแรงงานให้ผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นหรือมีคุณภาพสูงขึ้ น
ก็จะทาให้รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
1.3 จัดหาแหล่งทุนที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาอาชีพ ส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้
ของคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในวัยทางานและทางานได้ (กลุ่ม 2 และ 3) ให้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนที่สูงขึ้น
2. ระยะกลางและยาว
2.1 ปรั บเปลี่ ยน (transform) ธุ รกิ จและแรงงานให้ อยู่ บนฐานเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ลในทุ กภาค
การผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ท่องเที่ยว บริการ และภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภายใต้บริบทเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะทาให้ผลิตภาพการผลิตในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น
2.2 การเพิ่มจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดไม่สามารถทาได้ด้วยระบบ
การศึกษาปกติแต่สามารถทาได้ด้วยการศึกษานอกระบบ (กศน.จังหวัด) และการเทียบโอนประสบการณ์
เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. ปวส. จากกรมอาชีวะศึกษา การศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้นนอกเวลาทางานของ
แรงงาน ดั ง นั้ น ศธจ.จั ง หวั ด ควรเร่ ง ด าเนิ น การเพิ่ ม จ านวนผู้ เ รี ย นนอกระบบและการเที ย บโอน
ประสบการณ์ ให้ได้มากที่สุ ดเท่าที่จะท าได้ซึ่ง เป้าหมายของตัวชี้ วัดที่ออกโดย สศช. ได้ กาหนดไว้ว่ า
ต้องการให้แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
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20 ต่อปี ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ควรขยายโอกาสให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อ
ระดับความรู้และทักษะในการหารายได้เพิ่มเติม หากไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองได้ ก็อาจทาความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของส่วนกลางที่มีความพร้อม
2.3 เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจัง หวัด เป็นผลมาจาก
ศักยภาพการผลิตโดยรวมของจังหวัดในทุกภาคการผลิต ทั้ง เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (รวม
หน่วยงานราชการ) การที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GPP ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้ างมาก
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดไม่ค่อยมีความคืบหน้าในการพัฒนาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการ
ผลิตขั้นต้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการของจังหวัด ดั้งนั้น
นอกจากการปรับปรุงแรงงานแล้ว ก็จะต้องมีการเพิ่มปัจจัยทุนทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพให้กับทุก
การผลิตที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยการส่งเสริมการลงทุนที่มีความทันสมัยในโครงการเกี่ยวกับเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงการให้บริการของภาครัฐ ทั้งในและนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัด จะเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับศักยภาพการผลิตและบริการของทั้งจังหวัด
1) เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรผ่านการ
จัดการโดยภาคประชาชนเพิ่มเติมจากการพึ่งพางบประมาณของกรมชลประทานแต่เพียงอย่างเดียว
(ตัวอย่างเช่นการใช้เงินกองทุนไฟฟ้า ในการทาพื้นที่ชลประทานให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนที่อยู่ในพื้นที่ที่
กองทุน จะเข้าไปช่วยได้ และเก็บเงินค่าน้าเพื่อการเกษตร (ซึ่งเกษตรกรยินดีจ่าย เนื่องจากเกษตรกร
ต้องซื้อน้าอยู่แล้ว) และนาเงินที่ได้นี้ ไปขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่อื่นนอกเขตรับผิดชอบของกองทุน
ไฟฟ้า โดยมีการเก็บค่าน้าเพื่อนาไปต่อยอดต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน)
2) ให้ความรู้ด้านการจัดการทางการเงินแก่คนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะวัยทางาน
เพื่อให้วางแผนและจัดการการเงินได้ดีขึ้น ทั้ง เพื่อการทาธุรกิจ การดาเนินชีวิตประจาวัน และความ
จาเป็นของการออม เพื่อวัยเกษียณโดยการเพิ่มการออมและรายได้จากการออม อาจแบ่งเป็นสองกลุ่ม
2.4 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
สาหรับผู้มีรายได้น้อยนั้น หากไม่มีเครื่องมือช่วยและอาศัยเพียงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก จะไม่
สามารถทาได้กับกลุ่มนี้ เพราะด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่หากรายได้ยังไม่ถึงระดับความพึงพอใจของ
ตนเอง (ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน) ก็จะยัง ไม่มีการออมเกิดขึ้น ดัง นั้นการออมของคนกลุ่มนี้ จะต้องใช้
เครื่องมือเช่น กองทุนสัจจะ ประกันสังคม ประกันชีวิตแบบเงินออม (เบี้ยต่า) เข้ามาเป็นตัวช่วย
2.5 กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง กลุ่มนี้จะคานึงถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการออม
การให้ความรู้ด้านการนาเงินออมไปลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าเดิมจะช่วยสร้าง
แรงจูงใจและเพิ่มการออม โดยสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอาจมีโครงการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาให้ความรู้กับผู้มี
เงินออมในจังหวัดมากขึ้น
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การดาเนินการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นจะทาให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนและการออมเพิ่มสูงขึ้น
โดยคุมการเพิ่มขึ้นของหนี้สินต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้และการออม ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ด้านที่ 2 ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคานึง ถึ ง การอนุรั กษ์ธ รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (green growth)
มีตั วชี้ วัด เพี ยงตัว เดี ยวเท่ านั้ นที่ มีแ นวโน้ มดี ขึ้น อย่ างเห็ นได้ชั ดคื อ สัด ส่ว น
ปริมาณขยะที่กาจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส่วนตัวที่เหลือมีแนวโน้มคงที่หรือแย่ลง ซึ่งตัวที่
เหลือทั้งหมดได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน
ต่อคน) สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ
GPP และสัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ล้วนมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในด้านการจัดการขยะที่ดีขึ้ น
ในขณะที่ตัวชี้วัดอื่นยกเว้นการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของครัวเรือนและภาคธุรกิจ
เป็นสาคัญ ไม่มีหน่วยงานใดที่จะสามารถเข้าไปปรับพฤติกรรมการบริโภคและผลิตที่ทาร้ายสิ่งแวดล้อมได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ใช้นโยบายด้านราคาในการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานของครัวเรือนและธุรกิจ อย่างไรก็
ตาม นโยบายดังกล่าวต้องทาในระดับประเทศ ไม่สามารถทาได้ในระดับจังหวัด
2. ความเข้มงวดกวดขันในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กาญจนบุรีเป็นพื้นที่
ต้นน้า หากพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตามที่ข้อมูลแสดงให้เห็น จะเป็นอันตรายต่อพื้นที่
ท้ายน้าอื่นด้วย อาจต้องมีมาตรการที่จะจูงใจให้ชุมชนช่วยรักษาป่าด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และตั้งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
3. ส่งเสริมและกาหนดมาตรการสร้างแรงจูงในให้เกษตรกรไร่อ้อยหันมาใช้รถตัดแทนการเผา
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนากระบวนการดังกล่าวไปขอคาร์บอนเครดิตเพื่อนารายได้มา
สมทบกองทุนเพื่อส่งเสริมการลดการเผาในปีต่อไป
ด้านที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการดาเนินงานของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ต่าที่สุดของจังหวัดในกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศคือ จานวน
ประชากรต่อจานวนแพทย์ ซึ่งจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้เองในระยะสั้นเนื่องจากไม่สามารถดาเนินการ
ผลิตแพทย์เองได้โดยตรง
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และแม้ จ ะไม่ มี ตั ว ชี้ วั ด จากส านั ก งานสภาพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ด้านประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการโดยตรง แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบันจึงมีความจาเป็นที่ข้าราชการจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะด้านดิจิทัล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.1. ระยะสั้น
1.1.1. ร่วมมือกับ รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มทักษะการ
พยาบาลเบื้องต้นให้กับ อสม.
1.1.2. เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ รพ.สต.ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
ช่วยเหลือพยาบาล รพ.สต.ในการรักษาทางไกล
1.2. ระยะยาว ทางจังหวัดโดยสานักงานสาธารณสุขร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัดใน
การเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มที่มีความสนใจที่จะเป็นแพทย์ให้สามารถสอบเข้า
เรียนต่อในสาขาแพทย์ชนบทเพื่อกลับมารับใช้บ้านเกิด
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการแก่นักนโยบาย
3. และแผนของทุกหน่วยราชการทั้ง ที่สัง กัดส่วนภูมิภาคและสัง กัดส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นัก
นโยบายและแผนเหล่านี้ นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในสังกัดได้อย่าง
มีประสิทธิผล 1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน
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1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน
แผนภูมิภาพที่ 2.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI)
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จากข้ อ มู ล ดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคน เห็ น ได้ ว่ า ตั ว ชี้ วั ด ทุ ก เกื อ บทุ ก ตั ว ของจั ง หวั ด
กาญจนบุรีอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ทาให้ HAI ของจังหวัดอยู่ในลาดับ 61 จาก 77 จังหวัด โดยตัวชี้วัด
ย่อยที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและน่าเริ่มทาโครงการแก้ไ ขได้ก่อน ได้แก่ ทารกแรกเกิดที่มี
น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ปัญหาสุขภาพจิต อัตราการเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
อัตราการทางานต่าระดับ ประชากรที่ประสบอุทกภัย เด็กอายุ 15 - 17 ปีที่ทางาน ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง
คนเดียว คดีประทุษร้าย หมู่บ้าน ที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี จานวนองค์กรชุมชน ครัวเรือนที่เป็น
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรท้องถิ่น ส่วนตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่าแต่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง ของกระทรวงต่างๆ ที่มีภารกิจในด้านนั้นๆ โดยตรง
และต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ปัญหา ได้แก่ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ย การทดสอบ O-Net ระดับ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย รายได้ เฉลี่ ยของครัว เรือ น สั ดส่ ว น
ประชากรยากจน ครัว เรื อ นที่ มี บ้ านและที่ดิ น เป็ นของตนเอง ครั ว เรือ นที่ มี หัว หน้ า ครั ว เรื อนเดี่ ย ว
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขตัวชี้วัดต่างๆ เหล่านี้ จะนาเสนอรวมไว้ในหัวข้อถัดไป
1.3 สภาพแวดล้อม (SWOT) และ TOWS Matrix
เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงแยกประเด็นสาคัญ
ของการวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน 1 ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านสิ่ง แวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน เพราะแต่ละด้าน
มีเป้าหมายของการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน ผ่านกรอบการ
วิ เ คราะห์ 9 มิ ติ ได้ แ ก่ (1) ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human capital resources) (2) ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurial resources) (3) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) (4) ทรัพยากรที่มนุษย์
สร้ า ง ขึ้ น ( Man-made physical resources) ( 5) สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น (Intangible - assets)
(6) งบประมาณ (Financial resource) (7) การวางแผนพื้ น ที่ แ ละเมื อ ง (Urban/Area planning)
(8) สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด (Economic situation) (9) หน่ ว ยงานภาครั ฐ และท้ อ งถิ่ น
(Government sector in the province) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ผ่านกรอบการวิเคราะห์ 5 มิติ
ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต (Change in lifestyle) (2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม
(Change in social pattern) (3) การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร (Change in population
profile) (4) การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี และตลาด (Change in technologies and markets)
(5) สถานการณ์เศรษฐกิจจากภายนอกจังหวัด (Economic situations)
1

เพิ่มด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นสาคัญในปีปัจจุบันอีก ๑ ด้านจากปีก่อนหน้า
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านสังคม
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 1) จานวนเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ความไม่พร้อม
ดารงชีวิตที่เป็นสุข
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านวัยวุฒิของพ่อแม่มีมาก
ขึ้น เด็กและเยาวชนมีคุณภาพและทักษะชีวิตลดลง
2) มีองค์กรภาคเอกชน/องค์กรชุมชนที่จัด
2) จานวนผู้ประกอบการ Nursing home มีน้อย
สวัสดิการทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ไม่เพียงพอกับสังคมผู้สูงอายุที่กาลังเพิ่มขึ้นอย่าง
และคนพิการ
รวดเร็ว
3) มีกองพลทหารราบที่ 9 และกองกากับการ
3) สภาพสังคมมีลักษณะ “ต่างคนต่างอยู่” มากขึ้น
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ให้การสนับสนุน
ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างเพื่อนบ้าน
ช่วยเหลือยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ใกล้เคียงมีน้อยลง
4) โอกาสในการหางาน หารายได้ ความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานในจังหวัดมีไม่เพียงพอทาให้
ประชากรวัยแรงงานจานวนมากต้องย้ายออกจาก
พื้นที่ครอบครัวต้องแยกกันอยู่
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
1) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ 1) มีประชากรแฝงจานวนมาก งบประมาณที่ได้รับ
เป็นจังหวัดนาร่องด้านนวัตกรรมการศึกษา
ไม่ครอบคลุมจานวนประชากรที่แท้จริง
2) การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ทั้งในรูปแบบที่เป็น 2) เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจของทุนใหญ่จาก
ทางการ และการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการเป็นที่ ภายนอก ทาให้ความสัมพันธ์และรายได้ของคนใน
นิยมมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึง ชุมชนลดลง
แหล่งความรู้ได้มากขึ้น
3) นโยบายของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเมือง
สู่ ก ารเป็ น Digital society จะท าให้ จั ง หวั ด ได้ รั บ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อสร้างสังคมอัจฉริยะ
4) นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
สังคมผู้สูงอายุ
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TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านสังคม
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

S1 + O1
นานวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการ

W1 + O1
ใช้นวัตกรรมการศึกษาในการให้ความรู้แก่เด็กและ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน

เยาวชนเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม

S1 + O2
จัดทาสื่อออนไลน์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่

W1 + O2
จัดทาห้องสมุดออนไลน์ให้คนในชุมชนเข้าใช้ฟรี

S2 + O1
สร้างนวัตกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

W1 + O3
สร้างโรงเรียนให้เป็น Digital Society Model

S2 + O2
ขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนในการ

W1 + O4
โครงการผูส้ ูงอายุให้คาปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน

สนับสนุนเรื่องการเรียนรู้เรื่อง Nursing Homeในระบบ
ออนไลน์ให้กับคนในชุมชน
S2 + O3
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสร้างDigital
Society

W2 + O1
โครงการ Nursing home ชุมชน

S2 + O4
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

W2 + O2
ใช้การเรียนระบบออนไลน์ ในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ Nursing home รายใหม่

S3 + O1
จัดฝึกอบรมกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.๑๓

W2 + O3
สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย

เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้ชุมชน
S3 + O2
จัดฝึกอบรมกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.๑๓

W2 + O4
ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมทา Nursing home ชุมชน

เพื่อร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
S3 + O3
ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.๑๓ใน
การให้ ความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็น Digital
Society สร้างความร่วมมือในชุมชน

W2 + O2
สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ Nursing home
โดยการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์
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S3 + O4
ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่๙และ ตชด. ที๑่ ๓
ในการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสังคมผู้สูงอายุใน
ชุมชน

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
S1 + T1
นาทรัพยากรที่มีมาทาให้เกิดรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
S1 + T2
ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน ควบคู่กับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อทาให้คนในชุมชนมีค่าครองชีพต่าลง
S2 + T1
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และคนพิการ ตามรายชื่อที่มีในทะเบียนบ้านที่อยู่ใน จ.
กาญจนบุรี
S2 + T2
ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจในชุมชน
S3 + T1
ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.ที่๑๓ใน
การบริการชุมชนยามฉุกเฉิน
S3 + T2
ขอความร่วมมือขอใช้พื้นที่ของกองพลทหารราบที่ ๙
และกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ เป็น
ถนนคนเดินให้คนในชุมชนขายสินค้า

W3 + O3
สร้างDigital Society เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ-แบ่งปันกันในชุมชน เพื่อทาให้เกิดความรัก
สามัคคีระหว่างคนในชุมชน
W4 + O1
ใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่วัยแรงงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการเป็นผู้ประกอบการ
W4 + O2
สร้างงานรูปแบบใหม่ๆผ่านช่องทางออนไลน์
W4 + O3
สร้างแอปพลิเคชั่นจ้างงานคนว่างงานในจังหวัดกาญจนบุรี
W4 + O4
ส่งเริมแรงงานที่ว่างงานทา Nursing home ชุมชน
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
W1 + T1
สร้างความร่วมมือในชุมชนลดการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม
W1 + T2
ให้ความรู้เรื่องการคุมกาเนิดอย่างถูกวิธีกับคนในชุมชน
W2 + T1
สินเชื่อเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Nursing Home รายใหม่

W2 + T2
จัดตั้ง Nursing home ชุมชน เพื่อคนในชุมชน
W3 + T1
สร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน
W3 + T2
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อความมั่นคงในชีวติ
W4 + T1
ศึกษาช่องทางการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน
W4 + T2
เสริมสร้างให้เกิดผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อคนในชุมชน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (S)
1) ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ท่ามกลาง
ภูเขา มีแม่น้าสายใหญ่ไหลผ่านเป็นเมืองน่าอยู่โดย
ธรรมชาติ
2) ขนาดของเมืองเป็นเมืองไม่ใหญ่ ง่ายต่อการดูแล
3) มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น

จุดอ่อน (W)
1) จานวนประชากรและนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทาให้มี
ปริมาณขยะมากขึ้น
2) การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ครัวเรือน ธุรกิจทิ้งขยะ
และของเสียลงแม่น้ายังไม่เข้มแข็ง
3) มีการขยายตัวของเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง

โอกาส (O)

4) มีการใช้สารเคมีและมีการเผาในพื้นที่เกษตรส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม
5) พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ธุรกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม อยู่
บริเวณเดียวกัน ยากต่อการจัดการ
6) ขาดหน่วยงานเจ้าภาพดูแลในพื้นที่ทับซ้อน
7) ประชากรแฝงโดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านที่มีระดับการ
พัฒนาน้อย มีความใส่ใจในเรื่องการรักษาสิง่ แวดล้อมน้อย
อุปสรรค (T)

1) เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่ๆที่สามารถ
จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นในต้นทุนที่ถูกลง
2) มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment – EIA)
เป็นตัวช่วยให้สามารถบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมได้ดีมาก
ขึ้น

1) แผนพัฒนาพื้นที่จากส่วนกลางที่มีผลเชิงลบต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม
2) ความต้องการที่ดินจากนักลงทุนภายนอก เป็นแรงงจูง
ใจให้เจ้าของที่ดินที่เป็นพื้นที่สีเขียวขายที่ดินและถูก
เปลี่ยนไปทากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบเชิงลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
S1 + O1
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
S1 + O2
จัดทาต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
S2 + O1
นาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้กับโครงสร้างสาธารณะ
พื้นฐาน
S2 + O2
จัดทาต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
S3 + O1
ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
S3 + O2
ศูนย์การเรียนรู้บริหารผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
W1 + O1
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกาจัดขยะ
W1 + O2
จัดทาแผนการบริหารจัดการขยะระยะสั้น-ระยะกลางระยะยาว
W2 + O1
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะ
ลงแม่น้า
W2 + O2
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมพยากรณ์
แนวโน้มพฤติกรรมการทิ้งขยะลงแม่น้า
W3 + O1
นาเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสังคมเมือง
W4 + O1
นาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่ๆมาใช้ในการ
ทาเกษตรโดยลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากการใช้
สารเคมีและเผาเพื่อการทาเกษตรเพื่อทาแผนการลด
ผลกระทบ
W5 + O1
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
W5 + O2
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทาแผนการรักษา
สิ่งแวดล้อม
W6 + O1
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการนาเทคโนโลยีมาใช้จัดการ
สิ่งแวดล้อม
W6 + O2
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งหน้าที่กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
S1 + T1
จัดทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชน
S1 + T2
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ปรับปรุงแผนพัฒนาจากส่วนกลางให้เหมาะกับสภาพ
ชุมชนโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสิง่ แวดล้อม
S2 + T2
กาหนดเขตพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
S3 + T1
ระดมคนรุ่นใหม่ตั้งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
S3 + T2
อาสาสมัครเยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม

W7 + O1
นาเทคโนโลยีมาใช้สร้างจิตสานึกใส่ใจการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
W7 + O2
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดทาแผนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
W2 + W3 + O2
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบจากการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม
W4 + W5 + O1
นาเทคโนโลยีมาใช้ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม
และแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
W6 + W7 + O2
ใช้การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมที่ดีเพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
W1 + T1
ชุมชนร่วมกันออกแบบแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
W1 + T2
สร้างแรงจูงใจแรงงานในชุมชนในการเป็นผู้ประกอบการสี
เขียว
จัดทาแผนการบังคับใช้กฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดเป็นรูปธรรม
W2 + T2
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ทิ้งขยะลงแม่น้า
W3 + T1
ประเมินการขยายตัวของเมืองและวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
W3 + T2
จัดโซนนิ่งที่ดินให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
W4 + T1
สร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการทา
การเกษตร
W4 + T2

139

ส่งเสริมนักลงทุนภายนอกให้ทาธุรกิจสีเขียวในพื้นที่
W5 + T1
สร้างการมีส่วนของคนในชุมชนในการกาหนดแผนพัฒนา
พื้นที่
W5 + T2
จูงใจให้นักลงทุนภายนอกทากิจกรรมธุรกิจไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม
W6 + T1
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
W6 + T2
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบทาแผนจูงใจในการทา
ธุรกิจสีเขียว
W7 + T1
กาหนดแผนการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชากรแฝง
W7 + T2
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
W2 + W3 + T2
ปลูกจิตสานึกรับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
W4 + W5 + T1
ปรับปรุงแผนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
W6 + W7 + T2
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจให้คน
ในชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
จุดแข็ง (S)
1) เริ่มมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้สูงเพิ่มมากขึ้น
2) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี trader OTOP ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ถ้าสามารถเชื่อมต่อเข้า
กั บ การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรบางรายการที่ มี ต ลาด
จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรบางกลุ่มได้
3) เป็นพื้นที่ต้นน้า มีเขื่อนขนาดใหญ่จานวน 4 เขื่อน
4) อยู่ใกล้กับตลาดกลางราชบุรี ทาให้ค่าขนส่ง ต่ากว่า
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น

โอกาส (O)
1) เมื่อ ผู้บ ริ โ ภคมี ร ายได้ สูง ขึ้น ความต้อ งการบริโ ภค
อาหารปลอดภั ย ก็เ พิ่ ม ขึ้น เปิด โอกาสให้ผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้ า
เกษตรที่มีคุณภาพมีตลาดมากขึ้น
2) สังคมออนไลน์เปิดโอกาสทางการตลาดมากขึ้น จะ
เป็นประโยชน์กับ small farm business ที่ใช้ประโยชน์
จาก e-commerce ได้

3) การหายไปของเกษตรกรผู้สูงอายุจานวนมากและไม่มี
ผู้ สื บ ทอด จะเปิ ด โอกาสให้ เ กษตรกรรุ่ น ใหม่ เ ข้ า ไป
รวบรวมพื้นที่ทาเกษตรทั้งในรูปแบบการเช่าหรือการซื้อ
เพื่อรวมเป็นผืนใหญ่ขึ้น และเปลี่ยนมาทาเกษตรที่เป็น
smart farmer มากขึ้น
4) มี โครงการสนั บสนุ นจากภาครั ฐจ านวนมากทั้ งจาก
กระทรวงเกษตรและจากกระทรวงอื่น ที่เกษตรกรสามารถ
รวมกลุ่ มกันเข้าไปขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ (ทั้งที่
เป็ นทุ นโดยตรงหรือความช่วยเหลื ออื่ น) เพื่อนามาพัฒนา
กระบวนการผลิตและการตลาดรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ที่เป็ นอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึ งแหล่งเงินทุนเพื่อน ามา
พัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด

จุดอ่อน (W)
1) เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ความรู้น้อยและอายุมาก
2) เกษตรกรรายครัวเรือน ส่วนใหญ่ทุนน้อย หรือไม่มีทุน
เพียงพอจะทาเกษตรคุณภาพสูงได้ และปัญหาหนี้สินค้าง
เก่า ทาให้ไม่สามารถกู้ใหม่เพื่อปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้นได้
3) เกษตรกรรมอื่นที่ไม่ใช่อ้อย เป็นเกษตรแปลงเล็ก ทาให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง
4) ยั ง มี พื้ น ที่ จ านวนมากโดยเฉพาะฝั่ ง ตะวั น ออกของ
จังหวัดที่ระบบชลประทานยังเข้าไม่ถึง ทาให้ไม่สามารถ
ทาเกษตรได้ในฤดูแล้ง
5) ยังไม่มีผลผลิตที่ความโดดเด่นที่เป็นที่รับรู้เชิงภูมิศาสตร์
เช่น ข้าวหอมสุรินทร์ ทุเรียนจันทบุรี ส้มเชียงราย เป็นต้น
อุปสรรค (T)
1) สภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มแปรปรวนมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิต ผลผลิต รวมถึงประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
2) สัง คมที่ก าลัง เปลี่ ยนเป็น สัง คมดิจิ ทัล จะทาให้ผู้ ที่ไ ม่
สามารถปรับตัวได้ทันต้องเผชิญกับความยากล าบากใน
การทาอาชีพเดิม เพราะไม่สามารถเพิ่มความสามารถใน
การผลิตและการหาตลาดได้ดีเท่ากับคนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้
3) การพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์มากกว่า ทาให้ความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรของเพื่อนบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว หากเกษตรกร
ไม่ปรับตัว จะทาให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
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TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

S1 + O1
ผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

W1 + O1
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

S1 + O2
สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เกษตรกรรุ่นใหม่

W1 + O2
ส่งเสริมการค้าขายด้วย E-COMMERCE

S1 + O3
จัดทาคู่มือการทาเกษตรแปลงใหญ่

W1 + O3
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ให้คนรุนใหม่ทาการเกษตร

S1 + O4
ประชาสัมพันธ์แรงจูงใจในการทาเกษตร SMART FARMER

W1 + O4
สนับสนุนเทคนิคการแปรรูปสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

S2 + O1
พัฒนาสินค้า OTOP PREMIUM

W2 + O1
กองทุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร

S2 + O2
สร้างแอพพลิเคชั่นขายสินค้าOTOPทางออนไลน์

W2 + O2
สินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเกษตรกร

S2 + O3
โครงการถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าOTOPจากรุ่น
เก่าสู่รุ่นใหม่

W2 + O3
สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เช่าที่ดินเพื่อทา SMART FARMER

S2 + O4
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP

W2 + O4
อบรมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วยต้นทุนต่า

S3 + O1
พัฒนาสินค้าOTOPที่แปรรูปจากสัตว์น้าจืด

W3 + O1
นาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

S3 + O2
ใช้E-COMMERCEเป็นช่องทางการค้าทั้งภายในและ

W3 + O2
ขยายช่องทางการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์

ต่างประเทศ
S3 + O3
สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น SMART FARMER
S3 + O4
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต
S4 + O1
ส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารปลอดสารพิษ
S4 + O2
ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดสารพิษผ่านช่องทางออนไลน์

W3 + O3
ส่งเสริมให้ทาการเกษตรแปลงใหญ่
W3 + O4
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการทาเกษตร
W4 + O1
เพิ่มแหล่งชลประทานประจาหมู่บ้าน
W4 + O2
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีการทาการเกษตรประหยัดน้า
มาใช้
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S4 + O3
สร้างจูงใจคนรุ่นใหม่กลับภูมิลาเนามาทา SMART
FARMER
S4 + O4
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
S1 + T1
นาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลผลิตการเกษตร
S1 + T2
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการ
หาตลาด
S1 + T3
ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
S2 + T1
นาเทคโนโลยีการเกษตรมาลดผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศ
S2 + T2
เพิ่มทักษะการขายค้าผ่านระบบออนไลน์
S2 + T3
สนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในประเทศ
เพื่อนบ้าน
S3 + T1
เลือกปลูกพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

W4 + O3
ศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพที่ดินฝั่งตะวันออก
กาญจนบุรี
W4 + O4
ศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานพื้นที่ฝั่ง
ตะวันออกระยะยาว
W5 + O1
ศึกษาทดลองปลูกพืชชนิดใหม่ๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ จ.
กาญจนบุรี
W5 + O2
แปรรูปสินค้าเกษตรให้มคี วามโดดเด่นขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์
W5 + O3
ใช้E-COMMERCEประชาสัมพันธ์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
W5 + O4
นานวัตกรรมการผลิตใหม่ๆมาใช้แปรรูปสินค้าเกษตร
W4 + W5 + O4
พัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัด
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
W1 + T1
พัฒนารูปแบบการแปรรูปสินค้าเกษตร
W1 + T2
อบรมความรู้การทาE-COMMERCEให้เกษตรกรรายย่อย
W1 + T3
อบรมวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ผลิตและการทาตลาด
W2 + T1
ใช้เทคโนโลยีศึกษาวิธีการลดต้นทุนการผลิต
W2 + T2
ตั้งกองทุนเพิ่มผลผลิตในชุมชน
W2 + T3
แปลงสินทรัพย์เป็นทุนค้าประกันสินเชื่อใหม่เพื่อ
พัฒนาการผลิต
W3 + T1
ศึกษาสายพันธ์พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม
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S3 + T2
จัดอบรมเพิ่มความรู้การทาตลาดผ่านระบบออนไลน์
S3 + T3
เพิ่มมูลค่าสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

W3 + T2
ศึกษาการเปลี่ยนจากการผลิตแบบเดิมสู่การทาเกษตร
แปลงใหญ่
W3 + T3
ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการลูกค้า

S4 + T1
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่าลง

W4 + T1
ทาแปลงสาธิตการใช้ใช้เทคโนโลยีคุมสภาพแวดล้อม

S4 + T2
กระตุ้นจิตสานึกผู้ประกอบการรุ่นเก่าให้เรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
S4 + T3
ผลิตและจัดส่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์

W4 + T2
ศึกษาช่องทางเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง
W4 + T3
ศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีแปรรูป
ผลผลิต
W5 + T1
วิจัยพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่
W5 + T2
แปรรูปสิ้นค้าเกษตรพื้นเมืองสู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น
W5 + T3
เพิ่มสัดส่วนผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
W3 + W4 + T3
สนับสนุนการปลูกพืชแปลงใหญ่ที่ใช้น้าน้อย

144

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (S)
1) มีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก ทั้งธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2) มีผู้ประกอบการรีสอร์ทและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
จานวนมาก ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านการดึงดูด
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการให้บริการ
นักท่องเที่ยว
3) มีสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับนักท่องเที่ยว

จุดอ่อน (W)
1) แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองมีจากัด

1) การรวมตัวกันของผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวยังเป็น
ลักษณะ
“ต่างคนต่างทา” เป็นส่วนใหญ่
3) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน
การท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง คนในชุ ม ชนอยู่ ใ นระดั บ ต่ า
มาตรฐานความสามารถในการให้บริการยังน้อยเมื่อเทียบ
กับจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
4) การเชื่อมต่อรายได้จากการท่องเที่ยวจาก
ผู้ประกอบการไปยังประชาชนในชุมชนและภายในจังหวัด
ยังทาได้จากัด
อุปสรรค (T)
1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวปรับตัวตามโครงสร้างของ
ประชากรที่เปลี่ยนไป

โอกาส (O)
1) กระแสการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ คนรุ่นใหม่ทั้งไทย
และต่างประเทศมีความนิยมการท่องเที่ยวแบบ
backpack มากขึ้น
2) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ 2) สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ประชาชนมี
มีความต้องการเที่ยวกาญจนบุรีของนักท่องเที่ยวจาก
รายได้ที่สูงขึ้น ค่าเดินทางต่าลง ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
เพื่อนบ้านมีมากขึ้น
เลือกที่จะไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่าเที่ยวในประเทศ
3) สังคมผู้สงู อายุทาให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเป้าหมาย
การอยู่อาศัยระยะยาวของผู้สูงอายุจากเมืองใหญ่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
4) การโฆษณาออนไลน์ทาให้ต้นทุนต่าลงและตรง
เป้าหมายมากขึ้น
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TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
S1 + O1
เตรียมพื้นที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
S1 + O2
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
S1 + O3
ทาแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย
S1 + O4
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์
S2 + O1
ปรับปรุงที่พักให้พร้อมรับนักท่องเที่ยว backpack
S2 + O2
จัดทาแพ็คเกจที่พักให้เหมาะสมนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
S2 + O3
เพิ่มทักษะการบริการและภาษาต่างชาติให้กับวัยแรงงาน
S2 + O4
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์
S3 + O1
ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาจัดฝึกอบรมเรื่องการ
ท่องเที่ยว
S3 + O2
คอร์สฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
S3 + O3
เพิ่มทักษะผู้ประกอบการที่พักให้พร้อมรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงวัย
S3 + O4
ใช้ช่องทางออนไลน์การประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
W1 + O1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
W1 + O2
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในเมืองสู่การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์
W1 + O3
เพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
W1 + O4
โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวนอกตัวเมืองผ่านช่องทางออนไลน์
W2 + O1
รวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดทาแพ็คเกจการ
ท่องเที่ยว
W2 + O2
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
W2 + O3
ตั้งชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว
W2 + O4
ใช้ช่องทางออนไลน์รับสมัครสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว
W3 + O1
จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว
W3 + O2
จูงใจให้ผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศกลับมาทางานที่บ้านเกิด
W3 + O3
ให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
W3 + O4
จัดทาคอร์สการเรียนภาษาต่างประเทศผ่านระบบ
ออนไลน์
W4 + O1
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว
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กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
S1 + T1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป
S1 + T2
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ
S2 + T1
สร้างกิจกรรมใหม่ๆควบคู่กับการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว
S2 + T2
จัดทาแพ็คเกจโรงแรมราคาพิเศษ
S3 + T1
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยว
S3 + T2
ร่วมกับภาคการศึกษาทาวิจัยความต้องการนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน

W4 + O2
รวมกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมธุรกิจภายในกับ
ภายนอกชุมชน
W4 + O3
สร้างการเชื่อมต่อรายได้ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อ
ผู้สูงอายุ
W4 + O4
ใช้สื่อออนไลน์บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
W1 + T1
เพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
W1 + T2
กาหนดแผนการเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
W2 + T1
ระดมสมองจัดทาแผนการจัดการปัญหาจากการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยว
W2 + T2
ตั้งชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว
W3 + T1
เสริมสร้างความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
W3 + T2
ขอความร่วมมือจากส่วนกลางจัดอบรมพัฒนาความรู้
ภาษาต่างประเทศ
W4 + T1
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรายได้ภายในชุมชน
ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว
W4 + T2
ใช้ระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อรายได้ของผู้ประกอบการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
จุดแข็ง (S)
1) มีเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่สาคัญ ได้แก่ จุดผ่าน
แดนชั่วคราวด่านเจดีย์สามองค์ จุดผ่านแดนถาวรด่านพุ
น้าร้อน
2) อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบชั้นดีของประเทศเพื่อนบ้าน

จุดอ่อน (W)
1) ยังไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้
ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2) จานวนผู้ประกอบการในการทาของฝากที่มีคุณภาพให้
นักท่องเที่ยวระดับสูงในปริมาณที่เพียงพอยังมีจากัด
3) ยังไม่สามารถดึงเอาวัตถุดิบชั้นดีจากเพื่อนบ้านมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มเห็นผล

3) มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานจานวน
มาก
4) มี OTOP trader ที่ได้รับการยอมรับเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่น ถ้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสินค้า OTOP ของ
ชุมชน จะสร้างโอกาสให้กับชุมชนบางกลุ่มได้
5) ผู้ประกอบการในจังหวัดมีทุนมากเพียงพอที่จะดาเนินการ
ขยายกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
1) โครงการพัฒนาของรัฐบาลเมียนมาร์ที่มีผลต่อการ
1) พฤติกรรมการซื้อขายของคนรุ่นใหม่ปรับตัวตาม
ขยายตัวของเขตเมืองของเมียนมาร์และรายได้ของคน
เทคโนโลยี ทาให้ผู้ประกอบการรุ่นเก่าต้องปรับตัว
เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง
2) นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทย
2) ความล่าช้าของกระบวนการในระบบราชการทาให้
ความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทา
ได้ล่าช้ากว่ากาหนด
3) การค้าออนไลน์ทาให้ผู้ผลิตพบผู้ผู้บริโภคได้โดยตรง 3) ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและชนกลุ่มน้อยใน
เพิ่มโอกาสและช่องทางในการโฆษณาการค้าด้วยต้นทุน ประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้เกิดความไม่คล่องตัวของการค้า
ที่ต่าลงและตรงเป้าหมายมากขึ้น
ระหว่างประเทศ
4) เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ช่วยให้กลุ่ม OTOP และ
ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าได้มาตรฐานในต้นทุนที่ถูกลง
5) สังคมผู้สงู อายุ จะนาไปสู่การให้บริการและการผลิต
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมากขึ้น
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TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

S1 + O1
เพิ่มมูลค่าการค้าริมชายแดน
S1 + O2
ศึกษาความต้องการสินค้าของลูกค้าพื้นที่ริมชายแดน
S1 + O3
สร้างระบบออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าพื้นที่ริม
ชายแดน
S1 + O4
อบรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ให้
ผู้ประกอบการ
S2 + O1
รวมกลุ่มผู้ผลิตนาเข้าวัตถุดิบจากเมียนมาร์มาผลิตสินค้า

w1 + O1
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิตอล
w1 + O2
จัดทาแผนการสร้างผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
w1 + O3
กาหนดผู้รับผิดชอบแผนการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์
รุ่นใหม่
w1 + O4
ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการผลิตสินค้าสาหรับผู้สูงวัย

S2 + O2
ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบ
S2 + O3
ใช้ช่องทางออนไลน์สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายโดยตรง
S2 + O4
อบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปวัตถุดิบ
S3 + O1
เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามเศรษฐกิจประเทศ
เพื่อนบ้าน
S3 + O2
สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่
S3 + O3
ส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์
S3 + O4
ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อผู้สงู อายุราย
ใหม่

w2 + O1
เพิ่มทักษะการผลิตสินค้าที่มีสุขภาพเพื่อส่งออกไปยังเพื่อน
บ้าน
w2 + O2
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
w2 + O3
ศึกษาการผลิตสนค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนต่าผ่านระบบ
ออนไลน์
w2 + O4
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ
w3 + O1
สร้างการเชื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตในประเทศกับ
ต่างประเทศ
w3 + O2
ใช้เงื่อนไขเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
นาเข้าสินค้า
w3 + O3
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์
w3 + O4
เชิญผู้ส่งออกวัตถุดิบประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมทุนการผลิต
สินค้า
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S4 + O1
สร้างการเชื่อมต่อสินค้าOTOPกับผู้ขายสินค้าในเขต
ชายแดน
S4 + O2
ใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิต
รายอื่น
S4 + O3
ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสินค้าOTOPกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
S4 + O4
ศึกษาความต้องการสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ
S5 + O1
เพิ่มการผลิตสินค้าPREMIUMเพื่อการค้าขายริมชายแดน
มากขึ้น
S5 + O2
ใช้สิทธิเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดต้นทุนการผลิต
S5 + O3
สร้างระบบการขนส่งออนไลน์เชื่อมต่อการค้าพื้นที่ริม
ชายแดน
S5 + O4
พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ
S4 + S5 + O4
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
S1 + t1
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นเก่าด้านการค้าระบบ
ออนไลน์
S1 + t2
ศึกษาข้อมูลและผลกระทบจากความล่าช้าจากการ
ทางานของรัฐ
S1 + t3
เพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าในเขตชายแดนให้มีความ
หลากหลาย

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
W1 + T1
พัฒนาองค์ความรู้ในการทาธุรกิจในชุมชนผ่านช่องทาง
ออนไลน์
W1 + T2
จัดทาแผนการสร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่
W1 + T3
รวมกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนจัดทาแผนการพัฒนาการ
ค้าชายแดน
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S2 + t1
ใช้ช่องทางระบบE-COMMERCEอย่างง่ายๆในการซื้อ
ขายสินค้า
S2 + t2
ขอความร่วมมือเอกชนพัฒนาระบบการค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์
S2 + t3
เพิ่มช่องทางและรูปแบบโลจิสติกส์เพื่อนาเข้าสินค้าจาก
เพื่อนบ้าน
S3 + t1
พัฒนาแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการซื้อ
ขายสินค้า
S3 + t2
ภาคเอกชนร่วมกับชุมชนระดมสมองพัฒนาสินค้าOTOP
ใหม่ๆ
S3 + t3
พัฒนาบริการโลจิสติกส์ผ่านช่องทางออนไลน์
S4 + t1
สร้าง Platform OTOP TRADER เพื่อเชื่อมต่อผู้ผลิตกับ
ลูกค้า
S4 + t2
อานวยความสะดวกให้ OTOP TRADER เชื่อมต่อกับ
ชุมชนมากขึ้น
S4 + t3
สร้าง Digital Society ให้เกิดในชุมชน
S5 + t1
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรม
ผู้บริโภค
S5 + t2
สร้างเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง

W2 + T1
เพิ่มทักษะการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและการขายสินค้า
ผ่านออนไลน์
W2 + T2
ขอความร่วมมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การพัฒนา
คุณภาพสินค้า
W2 + T3
เปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าด้วย
ต้นทุนที่ต่าลง
W3 + T1
เพิ่มช่องทางนาวัตถุดิบชั้นดีจากเพื่อนบ้านมาใช้ในการ
ผลิตสินค้า
W3 + T2
สนับสนุนผู้ผลิตสินค้ารวมกลุ่มในการนาเข้าวัตถุดิบจาก
เพื่อนบ้าน
W3 + T3
นาเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในเรื่องโลจิสติกส์

S5 + t3
จัดหาพันธมิตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมต่อการ
ทาธุรกิจ
S4 + S5 + T1
เพิ่มความรู้เรื่องเทคโนโลยีออนไลน์กับการทาธุรกิจในปัจจุบัน
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2. เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด และตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายโดยพิจารณา
จากตั วชี้ วั ดการพั ฒนาระดั บจั งหวั ดและดั ชนี ความก้ าวหน้ าของคนซึ่ งจั ดท าโดยส านั กงานสภาพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลการสารวจความต้องการในพื้นที่ซึ่งสารวจโดยที่ปรึกษา โดยกรณีของ
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับประเทศจะเลือกตัวชี้วัดที่จังหวัดกาญจนบุรีมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมา
กาหนดเป้าหมายการพัฒนา และกรณีของดัชนีความก้าวหน้าของคนจะเลือกดัชนีที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน
ลาดับต่า โดยแบ่งการกาหนดเป้าหมายออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสังคม 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3. ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 4. ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 5. ด้านเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุนและอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถเสนอของบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดได้
2.1 เป้าหมายการพัฒนาจากบทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
จากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดฉบับล่าสุด (2560) ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่จังหวัดกาญจนบุรีมีค่าตัวชี้วัดต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ และจังหวัดกาญจนบุรีสามารถนามากาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด
เนื่องจากทาได้ในระยะสั้นโดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ประเทศ 8.32% กาญจนบุรี 11.37%
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (หน่วย:ปี) ประเทศ 8.93 กาญจนบุรี 8.07
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ประเทศ 74.47%
4.
5.
6.
7.

กาญจนบุรี 64.03
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54%
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) ประเทศ 7.61 กาญจนบุรี 7.64
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด ประเทศ 0.12% กาญจนบุรี -0.17%
สัดส่วนปริมาณขยะที่กาจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ประเทศ 29.46% กาญจนบุรี
17.65%
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจากบทวิเคราะห์ดัชนีความก้าวหน้าของคน
จากดัชนีความก้าวหน้าของคนฉบับล่าสุด (2562) ที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีดัชนีที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในลาดับต่าของประเทศ และ
จังหวัดกาญจนบุรีสามารถนามากาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดเนื่องจากทาได้ในระยะสั้น
โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย
1. ทารกแรกเกิดมีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ลาดับ 51
2. คะแนนสุขภาพจิต ลาดับ 67
3. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลาดับ 66
4. อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ลาดับ 67
5. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลาดับ 52
6. สัดส่วนประชากรยากจน ลาดับ 53
7. ประชากรประสบอุทกภัย ลาดับ 53
8. เด็กอายุ 15-17 ปีที่ทางาน ลาดับ 69
9. คดีอาชญากรรม ลาดับ 60
2.3 เป้าหมายการพัฒนาจากความต้องการของพื้นที่
จากการสารวจความต้องการของพื้นที่ซึ่งจัดทาขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยที่ปรึกษา
พบว่ามีความต้องการของพื้นที่ที่ต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือและจัง หวัดกาญจนบุรีสามารถ
นามากาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของจัง หวัดเนื่องจากทาได้ในระยะสั้นโดยใช้ง บประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดหาแหล่งน้าทางการเกษตร
สร้างอาชีพเสริม และ พัฒนาอาชีพ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จัดหาแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
เส้นทางคมนาคม
การป้องกันไฟป่า

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
น้าเน่าเสีย
ช้างป่า
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ขุดลอกคูคลอง
ขยะ
ตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร
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2.4 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนา
จากตัว ชี้วั ดการพั ฒนาระดับ จัง หวั ด ดั ชนี วัด ความก้ าวหน้า ของคน และผลการสารวจความ
ต้องการของพื้นที่ นามากาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาในแต่ละประเด็น
พัฒนาได้ดังนี้
2.4.1 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านสังคม
1. ทารกแรกเกิดมีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ลาดับ 51
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี
(หน่วย:ปี) ประเทศ 8.93 กาญจนบุรี 8.07 ลาดับ 66
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรืออาชีวศึกษา ประเทศ 74.47% กาญจนบุรี 64.03
ลาดับ 67
4. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ลาดับ 52
5. เด็กอายุ 15-17 ปีที่ทางาน ลาดับ 69
6. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)
ประเทศ 7.61 กาญจนบุรี 7.64
7. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ประเทศ
8.32% กาญจนบุรี 11.37% ลาดับ 53
8. สร้างอาชีพเสริม พัฒนาอาชีพ
9. คดีอาชญากรรม ลาดับ 60
10. ยาเสพติด
11. คะแนนสุขภาพจิต ลาดับ 67

เป้าหมายการพัฒนา
ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
1. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามกาหนด
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม
4. ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากร
5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน
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2.4.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
1. สัดส่วนปริมาณขยะที่กาจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น ประเทศ 29.46% กาญจนบุรี 17.65%
2. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า
3. น้าเน่าเสีย
4. การป้องกันไฟป่า
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
ประเทศ 0.12% กาญจนบุรี -0.17%
6. ช้างป่า

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้
ม าหมาย
ตัวชี้วัดความส
าเร็จอของเป้
1. ปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้อง
2. สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้
3. ร้อยละของจานวนโรงงานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัด

2.4.3 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร
เป้าหมายการพัฒนา
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54%
2. จัดหาแหล่งน้าทางการเกษตร
3. ขุดลอกคูคลอง
4. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช
5. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตร
ครบวงจร
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
1. รายได้สุทธิต่อคนต่อปีของเกษตรกร
2. จานวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. จานวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย
4. จานวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน้า
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2.4.4 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และ
ปลอดภัย
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54%
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเที่ยว
2. ร้อยละของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมีความสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ
3. จานวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่
4. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ประสบอุบัติเหตุ
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3. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี

“เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”

พันธกิจ

1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต
3. กากับดูแลการพัฒนาของเมืองให้เติบโตอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาศักยภาพและปัจ จัยเอื้อในการประกอบอาชีพทั้ง ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า
และด้านอุตสาหกรรม
5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายใน การค้า
ชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.

ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภาคใต้ของเมียนมา

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ค่าเป้าหมาย 0.5733 (ปี 2562) เพิ่มขึ้นปีละ 1%
ตัวชี้วัดการพัฒนาด้านการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว ค่าเป้าหมาย 19.56 (ปี 2560) เพิ่มขึ้นปีละ 3 จุด
รายได้ที่แท้จริงสุทธิต่อคนต่อปี ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นปีละ 5% (กาลังดาเนินการหาค่าฐาน)
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 27,738 ลบ. (2561) เพิ่มขึ้นปีละ 5%
มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 2771.11 (2562) เพิ่มขึ้นปีละ 3% (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ)

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ประเด็นการพัฒนาที่ 5

เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี
เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
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แผนงานการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
 ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกาหนด
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม
 ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากร
 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อการแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพื้นฐาน
การเรียนรู้และทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ
และมีความสุขในคุณค่าของตน
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริ
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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แผนงานการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
 ปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้อง
 สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้
 ร้อยละของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก
โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ท่องเที่ยว และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตและบริการ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด
ภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจร

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
 รายได้สุทธิต่อคนต่อปีของเกษตรกร
 จานวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย
 จานวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
 จานวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้า

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าให้มีความเพียงพอตาม
ความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้าและความเหมาะสมกับน้าต้นทุน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย
และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจานวนผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู้ประกอบการ
ในด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการ
ตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวคุณภาพ
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
 รายได้จากการท่องเที่ยว
 ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
 จานวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่
 สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุ

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ
กิจกรรม และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่โดดเด่น ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ
และภาคใต้ของเมียนมาร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
 อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ)
 จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้อยู่บน digital platform
 จานวน OTOP traders ที่ได้รับการพัฒนา
 เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการค้าชายแดน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว
และการขยายตัวของเมือง
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ความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีกับกรอบแนว
ทางการพัฒนาที่สาคัญของประเทศ
จากการพิจารณาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา
จัง หวัดกาญจนบุรีกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 พบประเด็นความเชื่อมโยงที่สนั บสนุนการพัฒนาในแต่ละระดับให้ประสบผลสั มฤทธิ์
รายละเอียดปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2.2 ความเชื่อมโยงที่สนับสนุนการพัฒนาในแต่ละระดับให้ประสบผลสัมฤทธิ์
ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จังหวัดกาญจนบุรี

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
อย่างครบวงจรและทั่วถึง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมใน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การทากิจกรรมเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ทุกกลุ่ม ทุกวัย
แนวทางที่ 3 ส่ง เสริมและพัฒ นาผู้ เรี ยนสู่การยกระดั บ แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทที่ 17 การสร้างหลักประกันทางสังคม
คุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพื้นฐานการเรียนรู้และทักษะของ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้า ในสังคม
ประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน นโยบายรัฐบาล
ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
ระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความสุขในคุณค่า
การเข้าถึงบริการของรัฐ
ของตน
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
แนวทางที่ 6 ส่ ง เส ริ ม และต่ อ ยอดโ คร งการตาม
วัฒนธรรม
พระราชดาริ
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้าน
ประชาชน
สัง คมของหน่วยงานภาครั ฐ องค์ก รเอกชน และชุม ชนอย่า ง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี
เข้มแข็งและยั่งยืน
(พ.ศ.2561 – 2564)
เป้าประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จังหวัดกาญจนบุรี

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้านการจัดการ มิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (ขยะ, น้าเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนราย ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ใหม่ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ท่องเที่ยว แผนแม่บทที่ 11 การเติบโตอย่างยั่งยืน
และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตและบริการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนราย การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
สิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
และกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด
ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและ สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี
มนุษย์
(พ.ศ.2561 – 2564)
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน
ภาครัฐอย่างบูรณาการ
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ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แนวทางที่ 1 ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการผลิ ต ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
การตลาด และการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้
แนวทางที่ 2 ส่ง เสริม การพั ฒ นาแหล่ง น้ าและบริ ห าร านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
จัดการน้าให้มีค วามเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาด แผนแม่บทที่ 3 การพัฒนาการเกษตร
แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
แคลนน้าและความเหมาะสมกับน้าต้นทุน
แนวทางที่ 3 ส่ง เสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้ง ที่เป็นความ ฐานราก
แผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินค้า
ที่เป็นอัตลักษณ์ของจัง หวัด โดยใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจานวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการตลาดและ
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
การตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เ ป็นมิ ตรกั บสิง แวดล้อมเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บโตที่เ ป็นมิ ตรกั บสิ ง แวดล้อ มเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของแรงงานในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
การท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
แนวทางที่ 2 ส่ง เสริ มการสร้างศั กยภาพชุมชนให้มี การ แผนแม่บทที่ 5 การการท่องเที่ยว
พัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และการบริหาร แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก
จัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 3 ปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู และจั ด ระเบี ย บแหล่ ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่น ทั้งด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
กายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นโยบายรัฐบาล
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
ทุกกลุ่ม
วัฒนธรรม
ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม
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ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้า
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แนวทางที่ 1 ส่ง เสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง สิ่งแวดล้อม
ด้ า นการผลิ ต และตลาด และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการใช้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในด้ า นการผลิ ต และตลาดให้ กั บ ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
ผู้ประกอบการทุกระดับ
แนวทางที่ 3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาตลาดแรงงานให้ มี แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพตามความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ ฐานราก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย
แนวทางที่ 4 ส่ง เสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรัยุทบธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
การขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เ ป็นมิ ตรกั บสิง แวดล้อมเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ นวัตกรรม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนา
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ศ.
พ.ศ.
2561
2562
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ประชาชนชาวกาญจนบุ รี 1. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อ ย่ า ง พัฒนาศักยภาพตามกาหนด
เหมาะสม มั่ นคง และใฝ่
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เรียนรู้
ขั้นพื้นฐาน (ONET)

-

-

-

-

พ.ศ.
2563

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2564

-

-

-

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2565

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%

เพิ่มขึ้น

ลดลง
ปีละ 5%

ลดลง
5%

10%

3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม

-

-

-

4. ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากรผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบที่กาหนด

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

-

-

-

-

ลดลง
ปีละ 1%

ลดลง
ปีละ 1%

จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
1. ปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้อง
เมืองน่าอยู่ ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจร่วมกัน
2. สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้
รักษาสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละของจานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

-

-

-

-

2.5 เท่า

2.5 เท่า

-

-

-

-

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัด

-

-

-

-

0%

0%

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

-

เพิ่มขึ้นปีละ
50 ราย

เพิ่มขึ้นปีละ
50 ราย

เพิ่มขึ้นปีละ
50 ราย

เพิ่มขึ้นปีละ
50 ราย

เพิ่มขึ้น
20%
เพิ่มขึ้น
200 ราย

-

เพิ่มขึ้น
ปีละ 10
ราย

เพิ่มขึ้น
ปีละ 10
ราย

เพิ่มขึ้น
ปีละ 10
ราย

เพิ่มขึ้น
ปีละ 10
ราย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
เมืองเกษตรครบวงจร

1. รายได้ที่แท้จริงสุทธิต่อคนต่อปีของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น
2. จานวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. จานวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย
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เพิ่มขึ้น
40 ราย

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ศ.
2561
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่สะดวก
ครบครัน มีเอกลักษณ์
และปลอดภัย

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

-

2. ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมี
ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
3. จานวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่

-

4. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบ
อุบัติเหตุ

-

5. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบ
อาชญากรรม

-

-

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2564

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
เพิ่มขึ้น 1
แห่ง

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
เพิ่มขึ้น 1
แห่ง

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
เพิ่มขึ้น 1
แห่ง

-

-

-

-

-

-

พ.ศ.

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2565

2565

เพิ่มขึ้น
ปีละ 5%
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
เพิ่มขึ้น 1
แห่ง
เป้าหมาย

เพิ่มขึ้น
20%
เพิ่มขึ้น
40%
เพิ่มขึ้น 4 แห่ง

0%

0%

เป้าหมาย

เป้าหมาย

0%

0%

เป้าหมาย

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและ
ภาคใต้ของเมียนมา

1. อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน
(ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ)

ร้อยละ
1.5

ร้อยละ 2.0

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 3.0

ร้อยละ 3.0

เพิ่มขึ้น
12%

2. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้อยู่บน digital platform

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

3. จานวน otop traders ที่ได้รับการพัฒนา

-

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
20%

4. เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาตามที่
ได้รับการร้องขอจากประชาชน

-

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30
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ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 แผนแม่บทที่ 17 การสร้างหลักประกันทางสังคม

นโยบายรัฐบาล
 ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
 เป้าประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3

พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
ส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อการ
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

แนวทางที่ 4

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับ

เป้าหมาย : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม
มั่นคง และใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกาหนด
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)

พื้นฐานการเรียนรู้และทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT
แนวทางที่ 5

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ
ภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของตน

แนวทางที่ 6

ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริ

แนวทางที่7

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเอกชน และชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม
ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากร
สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
2. โครงการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริ
5. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐและประชาชน

170

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล
 ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
 ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
 เป้าประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ, น้าเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง,
พลังงาน, สารเคมี)
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ท่องเที่ยว และตลาดสด เกิดความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาด
เล็ก โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

 แผนแม่บทที่ 11 การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
ปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้อง
สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้
ร้อยละของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด

แนวทางที่ 4 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มและกฎหมายผั ง เมื อ ง
อย่างเคร่งครัด
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด
ภัยพิบัตทิ ั้งจากธรรมชาติและมนุษย์
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบตั ิทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์

171

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนแม่บทที่ 3 การพัฒนาการเกษตร
 แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 แผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

นโยบายรัฐบาล
 ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
 ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ ง แวดล้อมเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม การเพิ่ม ศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าให้มีความเพียงพอตาม
ความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้าและความเหมาะสมกับน้าต้นทุน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย
และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ การเกษตร และพั ฒ นา

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจร
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
รายได้สุทธิต่อคนต่อปีของเกษตรกร
จานวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย
จานวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
จานวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้า

ผู้ประกอบการในด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อประโยชน์ต่อการตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าให้เพียงพอตามความเหมาะสม
2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

172

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนแม่บทที่ 5 การการท่องเที่ยว
 แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล
 ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม


แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่ ง เสริ ม การ พั ฒ นาทั ก ษะ ในการบริ ก า รและความ สามารถด้ า น
ภาษาต่ า งประเทศของแรงงานในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ขี ด
ความสามารถตามมาตรฐานและเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ
กิจกรรม และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่โดดเด่น ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่ง เสริ มการพั ฒนาโครงสร้างพื้ น ฐานทั้ ง ด้านกายภาพและด้ านดิจิ ทั ลเพื่ อ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวคุณภาพ
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน
มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
รายได้จากการท่องเที่ยว
ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างงประเทศ
จานวนแหล่
ท่องเที่ยวใหม่
สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุ

อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนแม่บทที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล
 ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และ นวัตกรรม
 ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน


แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการค้าชายแดน
แนวทางที่ 2 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งผู้ ป ระกอบการให้ เ ข้ ม แข็ ง ด้ า นการผลิ ต และตลาด
และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในด้ า นการผลิ ต
และตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ
แนวทางที่ 3 ส่ งเสริ มการพั ฒนาตลาดแรงงานให้ มี ปริ มาณและคุ ณภาพตามความต้ องการ
ของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ สิงแวดล้อมเพื่อ การพั ฒนา
อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศและภาคใต้ของเมียนมาร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ)
จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้อยู่บน digital platform
จานวน OTOPภาษาต่
traders
างประเทศ
ที่ได้รับการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทีไ่ ด้รับการพัฒนา

ท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในด้านการผลิตและตลาด
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบปัจจุบันและ
นักลงทุนเป้าหมาย
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของเมือง
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ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนระดับ 2

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

3. การพัฒนา
การเกษตร

13. การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. การท่องเที่ยว

16. การพัฒนาความเสมอ
ภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

7. โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

17. การสร้าง
หลักประกัน
ทางสังคม

11. การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต

19. การบริหาร
จัดการน้าทั้งระบบ

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้า

8. การเติบโตที่มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

9. การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

4. การเติบโตที่มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนระดับ 3
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภา

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)

4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม

3. การลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐ

เป้าประสงค์
ความสุขที่ยั่งยืน

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม
1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์ และการ
ท่องเที่ยวคุณภาพ

9. การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุข
ภาวะที่ดี

5. การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชน

2. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการพัฒนาการค้า
การลงทุน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชายแดน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอย่าง
ครบวงจร

175

ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้
2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย
4. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย
5. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภาคใต้ของเมียนมาร์
1. สร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุข
ภาวะที่ดี

2. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
เ ป้ าห ม าย ไ ด้ รั บกา ร พั ฒ น า
ศักยภาพตามกาหนด
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม
4. ระดั บความรู้ ด้านดิ จิทั ล ของ
ประชากร
5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้ น
ความยากจน

1. ปริ ม าณขยะที่ ถู ก ก าจั ด
อย่างถูกต้อง
2. สัดส่ว นปริมาณอ้อยสดต่ อ
อ้อยไฟไหม้
3.ร้อ ยละของจานวนโรงงาน
อุ ต สาหกรรมปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด

1.พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และสาธารณสุข อย่างครบวงจร
และทั่วถึง
2.ส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อ
การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย
3.ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นสู่
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ มเป้ าหมาย โดย
การปรับพื้น ฐานการเรี ยนรู้และ
ทักษะของประชาชนทุ กกลุ่ มให้
อยู่บนฐานของ ICT
5.ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามภู มิ ใ จและมี
ความสุขในคุณค่าของตน
6.ส่งเสริ ม และต่อ ยอดโครงการ
ตามพระราชดาริ
7.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ด้ า น สั ง ค ม ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และชุ ม ชนอย่ า งเข้ ม แข็ ง และ
ยั่งยืน

1.ส่งเสริมให้ป ระชาชน แรงงาน
ต่ า งด้ า ว และนั ก ท่ อ ง เที่ ย วมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.ส่ งเสริ มให้เ กิด ผู้ ป ระกอบการ
และผู้ ล งทุ น รายใหม่ ด้ า นการ
จั ด การขยะขนาดเล็ ก โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
3.ส่ งเสริม ให้ ผู้ป ระกอบการเดิ ม
และนั ก ลงทุ น รายใหม่ ทั้ ง ด้ าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ช
ยกรรม ท่องเที่ยว และตลาดสด
เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิต รกับ สิ่ งแวดล้อ มในการผลิ ต
และบริการ
4.ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้ อมและกฎหมายผั งเมื อง
อย่างเคร่งครัด
5 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละเตรี ย ม
ความพร้ อ มรองรั บ การเกิ ด ภั ย
พิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์
6 . ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างบูรณาการ

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ตัวชี้วัด
1. รายได้ สุ ท ธิ ต่ อ คนต่ อ ปี ข อง
เกษตรกร
2. จานวนเกษตรกรผู้ ผลิตสินค้ า
เกษต รอิ นท รี ย์ แล ะสิ นค้ า
เกษตรปลอดภัย
3. จานวนผู้ รั บซื้ อ สิ น ค้ า เกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิ ต การตลาด และการ
บริ ห ารจั ด การ ด้ ว ยเทคโนโลยี
และนวั ตกรรม และสร้ างความ
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร
2.ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
และบริ หารจั ดการน้าให้ มีความ
เพีย งพอตามความต้อ งการของ
พื้ น ที่ ข าดแคลนน้ าและความ
เหมาะสมกับน้าต้นทุน
3.ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้ง
ที่ เป็ น ความต้ อ งการของตลาด
เกษตรปลอดภั ย และสิ น ค้ า ที่
เป็ น อั ตลั กษณ์ ข องจั งหวั ด โดย
ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4.ส่ ง เสริ ม ให้ มี การเพิ่ ม จ านวน
ผู้ประกอบการธุร กิ จการเกษตร
และพัฒนาผู้ประกอบการในด้าน
การตลาดและการใช้ เครื่ อ งมื อ
และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ พื่ อ
ประโยชน์ ต่อ การตลาดและการ
พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย

4 .ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัต
ลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ

5. ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

1. รายได้จากการท่องเที่ยว
2. ร้ อยละของมั คคุเทศก์ท้องถิ่นมี
ความสามารถ สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ
3. จานวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่
4. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่
ประสบอุบัติเหตุ
5. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ประสบอาชญากรรม

1. อั ต ร า การ ข ย า ย ตั ว ข อ งก าร ค้ า
ชายแดน
2. (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ)
3. จ านวนผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ อ ยู่ บ น digital
platform
4. จ านวน otop traders ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนา

1.ส่ ง เสริ ม การสร้ า งศั ก ยภาพ
ชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการ
ผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และ
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รองรั บ
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
2.ส่ ง เสริ ม การพั ฒนาทั ก ษะใน
การบริ ก ารและความสามารถ
ด้ า นภาษ าต่ า งปร ะเทศขอ ง
แรงงานในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวให้ มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานและเพี ย งพอกั บ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
แ ล ะ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
3.ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบ
แหล่งท่ องเที่ ยวเดิ ม และพัฒนา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่ โ ดดเด่ น
ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
4.ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้าน
ดิจิทั ล เพื่ อ อ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

1.ส่ งเสริมและพัฒนาความพร้ อมใน
ทุ ก ด้ านเพื่ อการพั ฒ นาพื น้ ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษและการค้ าชายแดน
2.ส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดแรงงานให้ มี
ปริมาณและคุณภาพตามความต้ องการ
ของผู้ ประกอบการปั จจุ บั น และนั ก
ลงทุนเป้ าหมาย
3.ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ าง
พื น้ ฐานเพื่ อ รองรั บการขยายตัวของ
การค้ า การท่ องเที่ ยว แ ล ะ ก า ร
ขยายตัวของเมือง
4.ส่ งเสริมการสร้ างผู้ประกอบการให้
เข้ มแข็งด้ านการผลิตและตลาด และ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ท่ ี เ หมาะสมในด้ า นการ
ผลิตและตลาดให้ กับผู้ประกอบการ
ทุกระดับ
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ส่วนที่ 3
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
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แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเทีย่ วคุณภาพ เป็นระเบียบเศรษฐกิจตะวันตก
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :
เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
แผนงานที่ 1
สังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัย และมีสุขภาวะ โครงการของจังหวัด
ที่ดี
แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม
แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 1

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

1,224,430,625

2,516,922,758

3,869,088,125

10,008,910,656

4,603,793,125

23,278,897,277

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

76,466,600

195,752,333

290,273,300

676,075,036

539,347,900

1,777,915,169

71,685,500

167,941,400

284,202,200

349,713,300

372,336,900

1,245,879,300

21,809,833

1,200,000

321,440,636

62,699,900

407,150,369

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 1

-

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 1

3,731,100

4,951,100

3,821,100

3,871,100

103,261,100

119,635,500

แผนงานที่ 4
ตัวชี้วัดประเด็นการ
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาที่ 1

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

5,250,000

3,130,000

3,130,000

20,861,100

302,062,555

59,766,300

388,949,955

3,000,000

3,000,000

20,731,100

48,826,100

50,365,600

125,922,800

253,106,455

9,270,700

262,377,155

130,000

130,000

650,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :
เสริมสร้างเมืองน่าอยู่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 1
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 2

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 2

แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 2

แผนงานที่ 4
ตัวชี้วัดประเด็นการ
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาที่ 2

-

-

130,000

-

-

130,000

-

130,000

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :
ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบ
แผนงานที่ 1
วงจร
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดของแผนงาน

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 4

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

534,043,600

1,207,123,200

1,330,238,800

3,522,732,100

1,622,150,900

8,216,288,600

416,400,600

996,194,200

1,192,199,800

1,296,178,100

1,447,811,900

5,348,784,600

2,104,715,000

52,500,000

2,224,205,000

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 4

แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 4

114,743,000

141,039,000

135,139,000

118,939,000

118,939,000

628,799,000

แผนงานที่ 4
ตัวชี้วัดประเด็นการ
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาที่ 4

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

14,500,000

270,543,100

709,191,400

619,921,600

1,903,047,249

898,798,600

5,226,001,949

207,703,100

341,439,900

461,783,400

666,686,600

862,663,600

2,540,276,600

304,116,500

127,443,200

1,207,225,649

7,000,000

2,470,285,349

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์ และการ แผนงานที่ 1
ท่องเที่ยวคุณภาพ
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 3

-

66,990,000

-

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 3

แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 3

62,140,000

62,935,000

29,995,000

28,435,000

28,435,000

211,940,000

แผนงานที่ 4
ตัวชี้วัดประเด็นการ
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาที่ 3

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

3,500,000

330,247,325

391,725,825

1,597,793,325

3,594,993,716

1,473,729,425

7,619,741,604

134,383,600

165,449,700

548,996,100

654,169,200

698,027,200

2,201,025,800

71,400

852,500,000

2,747,407,291

514,205,000

4,345,435,679

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า
การลงทุน เขต
แผนงานที่ 1
เศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงการของจังหวัด
การค้าชายแดน
แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 5
ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 5

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า
การลงทุน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน
แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนาที่ 5

168,948,725

199,289,725

168,382,225

165,502,225

233,582,225

935,705,125

แผนงานที่ 4
ตัวชี้วัดประเด็นการ
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาที่ 5

26,915,000

26,915,000

27,915,000

27,915,000

27,915,000

137,575,000

แบบ จ.1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
จังหวัดกาญจนบุรี
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียบเศรษฐกิจตะวันตก
บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย
และมีสุขภาวะที่ดี
แผนงาน/โครงการ

แผนงานที่ 1
โครงการของจังหวัด
โครงการเมืองกาญจน์ เมืองแห่งความสุข

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

76,466,600

195,752,333

290,273,300

676,075,036

539,347,900

1,777,915,169

71,685,500

167,941,400

284,202,200

349,713,300

372,336,900

1,245,879,300

1

4

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

12,900,000

12,900,000

12,900,000

12,900,000

12,900,000

64,500,000

โครงการจัดทาฐานข้อมูลและ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนเมือง
กาญจน์ แบบบูรณาการระยะสั้น และ
ระยะยาว

1

4

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

1,771,100

1,771,100

1,771,100

1,771,100

1,771,100

8,855,500

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทุกกลุ่มเป้าหมาย

1

4

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

9,462,400

9,462,400

9,462,400

9,462,400

9,462,400

47,312,000

โครงการพัฒนาทุนทางสังคมเข้มแข็ง

1

4

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000

1,150,000

โครงการบูรณาการและผนึกกาลัง
ร่วมกันทุกภาคส่วนในการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย

1

4

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

21,891,900

21,891,900

21,891,900

21,891,900

21,891,900

109,459,500

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนชุมชน
ในการสร้างความมั่นคง

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
1
4

หน่วยดาเนินการ
สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

25,430,100

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

25,430,100

25,430,100

25,430,100

25,430,100

127,150,500

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและทั่วถึง

1

4

มณฑลทหารบกที่ 17/
อาเภอท่าม่วง/อาเภอ
ทองผาภูม/ิ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี

-

28,348,600

28,348,600

28,348,600

28,348,600

113,394,400

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้าง
ทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง

1

4

-

25,465,000

25,465,000

25,465,000

25,465,000

101,860,000

โครงการเสริมสร้างระบบความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ

1

4

กรมทหารราบที่ 19
กองพลทหารราบที่ 9/
อาเภอไทรโยค/
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี
มณฑลทหารบกที่ 17/
อาเภอทองผาภูม/ิ หน่วย
เฉพาะกิจลาดหญ้า

-

22,476,000

22,476,000

22,476,000

22,476,000

89,904,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา
ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

-

3,206,600

3,206,600

3,206,600

3,206,600

12,826,400

โครงการพัฒนาจัดการด้านแรงงาน
สัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
งานประกันสังคมมุ่งให้ผลสัมฤทธิ์

1

4

สานักงานแรงงาน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการส่งเสริม และต่อยอดโครงการ
สานักงานเกษตรและ
1
4
ตามพระราชดาริฯ
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี
โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
สานักงาน กศน.จังหวัด
1
4
พื้นฐาน ICT และการปรับพื้นฐานการ
กาญจนบุรี/สานักงาน
เรียนรู้และทักษะของประชาชนทุกกลุ่ม
พัฒนาชุมชนจังหวัด
ให้อยู่บนฐานของ ICT
กาญจนบุรี/สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอห้วย
กระเจา/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อการ
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอเมือง
กาญจนบุรี/อาเภอบ่อ
พลอย/อาเภอศรี
สวัสดิ์/อาเภอห้วย
กระเจา

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
-

พ.ศ. 2563

11,759,700

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

11,759,700

11,759,700

11,759,700

47,038,800

-

-

19,647,100

19,647,100

19,647,100

58,941,300

-

-

21,085,500

21,085,500

21,085,500

63,256,500

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
สานักงานพัฒนาชุมชน
1
4
ด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
จังหวัดกาญจนบุรี/
เอกชน และชุมชน อย่างเข้มแข็งและ
สานักงานทรัพยากร
ยั่งยืน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วย
เฉพาะกิจลาดหญ้า/
สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานยุติธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในระยะยาว และพัฒนา
ผู้สูงอายุให้สามารถผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ
และมีความสุขในคุณค่าของตน
โครงการพัฒนาการจัดการด้านแรงงาน
สัมพันธ์ ส่งเสริมการมีงานทา สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี งานประกันสังคมมุ่งให้ผล
สัมฤทธิ์

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

15,131,500

15,131,500

15,131,500

45,394,500

1

4

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

506,800

506,800

506,800

1,520,400

1

4

สานักงานแรงงาน
จังหวัดกาญจนบุรี/
หน่วยเฉพาะกิจลาด
หญ้า

-

-

4,522,000

4,522,000

4,522,000

13,566,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชดาริ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
1
4

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี/
กรมทหารราบที่ 19
กองพลทหารราบที่ 9

-

-

4,427,000

4,427,000

4,427,000

13,281,000

โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง

1

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอพนมทวน/
อาเภอท่ามะกา/อาเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

-

-

37,241,500

37,241,500

37,241,500

111,724,500

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

8,739,400

8,739,400

8,739,400

26,218,200

โครงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มคะแนน O-net ให้กบั
นักเรียนมัธยมต้น

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

4,960,000

4,960,000

4,960,000

14,880,000

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
การปรับพื้นฐานการเรียนรู้และทักษะ
ของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐาน
ของ ICT

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

11,028,400

11,028,400

22,056,800

-

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
สานักงานสถิติจงั หวัด
1
4
ด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
กาญจนบุรี/สานักงาน
เอกชน และชุมชน อย่างเข้มแข็งและ
การท่องเที่ยว
ยั่งยืน
และกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วย
เฉพาะกิจลาดหญ้า/
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
คุมประพฤติจงั หวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
รี ข
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สานักกาญจนบุ
งานสาธารณสุ
1
4
ผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
จังหวัดกาญจนบุรี/
ความภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของ
สานักงานพัฒนาสังคม
ตน
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัดกาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

7,572,700

7,572,700

15,145,400

-

-

-

1,443,300

1,443,300

2,886,600

45,466,700

45,466,700

90,933,400

โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชดาริ

1

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี/
มณฑลทหารบกที่ 17

-

-

-

โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

190,000

190,000

โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่การมี
ส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์

1

4

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี,
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

5,073,000

5,073,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานพัฒนาสังคม
1
4
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัด
กาญจนบุรี, สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี, สานักงาน
แรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี, สานักงาน
จัดหางานจังหวัด
กาญจนบุรี, สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

-

4,289,700

4,289,700

โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชดาริ

1

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี,
มณฑลทหารบกที่ 17

-

-

-

-

11,801,200

11,801,200

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ด้านสังคมของภาครัฐ และประชาชน

1

4

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี,สานักงาน
สถิติจงั หวัดกาญจนบุรี,
สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาญจนบุรี,
สานักงานยุติธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

1,269,700

1,269,700

62,699,900

407,150,369

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาตร์สุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

21,809,833

-

400,000

1,200,000
-

321,440,636
-

-

400,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุข
2
4
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

1,228,500

-

-

-

1,228,500

โครงการพัฒนาการวางแผนกาลังคน
ด้านสุขภาพ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

51,000

-

-

-

51,000

โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

439,000

-

-

-

439,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกาลังคน

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

15,000

-

-

-

15,000

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพเครือข่าย
โรงเรียนสุขบัญัติแห่งชาติ และอสม.น้อย
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

164,000

-

-

-

164,000

โครงการพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐาน
สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

17,000

-

-

-

17,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ การบริการ
ด้านสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ตาม
แนวทางพระราชดาริ จังหวัดกาญจนบุรี

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

40,600

-

-

-

40,600

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

126,940

-

-

-

126,940

โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

340,200

-

-

-

340,200

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

89,580

-

-

-

89,580

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

2

4

-

418,540

-

-

-

418,540

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และระบบ
สุขภาพอาเภอ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

2,218,765

-

-

-

2,218,765

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็งโรคความดัน
โลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลิม
พระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานสาธารณสุข
2
4
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

141,000

-

-

-

141,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

571,200

-

-

-

571,200

โครงการเฝ้าระวัง คัดครอง และส่งเสริม
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การปนเปื้อนสารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้
และหมู่บ้านข้างเคียง ปีงบประมาณ
2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

1,170,000

-

-

-

1,170,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
มารดาและทารก

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

215,400

-

-

-

215,400

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
คัดกรอง การติดตาม พัฒนาการเด็ก
สมวัย 0-5 ปี

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

166,000

-

-

-

166,000

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน สมองดี แข็งแรง
ลดปัญหาภาวะ เริมอ้วนและอ้วน
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

179,800

-

-

-

179,800

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานป้องกัน/ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

179,600

-

-

-

179,600

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุขเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

50,000

-

-

-

50,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายการ
สื่อสารสุขภาพแก่สื่อมวลชน/นักจัด
รายการวิทยุ/หอกระจายข่าว/เสียงตาม
สาย จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานสาธารณสุข
2
4
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

50,000

-

-

-

50,000

โครงการอบรมพัมนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานโสตฯ งาน
ประชาสัมพันธ์ และผู้ประสานงานด้าน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

32,000

-

-

-

32,000

โครงการประชุม นพ.สสจ. พบ
สื่อมวลชน เผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุข
ประจาฤดูกาลและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

24,000

-

-

-

24,000

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

492,500

-

-

-

492,500

โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

3,500,000

-

-

-

3,500,000

โครงการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

18,900

-

-

-

18,900

โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสถานประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปี
2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

447,068

-

-

-

447,068

โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัด
กาญจนบุรี ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

420,000

-

-

-

420,000

โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

66,000

-

-

-

66,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(พบส.) ทันตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานสาธารณสุข
2
4
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

199,600

-

-

-

199,600

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
หลายขนาด จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

200,000

-

-

-

200,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้าจังหวัด
กาญจนบุรี

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

85,600

-

-

-

85,600

โครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง
การติดเชื้อเอชไอวีจงั หวัดกาญจนบุรี ปี
2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

70,000

-

-

-

70,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูกปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

120,000

-

-

-

120,000

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ
2562
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

200,000

-

-

-

200,000

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

200,000

-

-

-

200,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ดาเนินการ NCDs ต้นแบบ ปี 2562

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

108,000

-

-

-

108,000

โครงการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

68,000

-

-

-

68,000

โครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2561

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

20,000

-

-

-

20,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแผทย์ทางเลือกใน
หน่วยบริการทุกระดับของจังหวัด
กาญจนบุรี ปี 2562

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานสาธารณสุข
2
4
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

273,000

-

-

-

273,000

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

583,000

-

-

-

583,000

โครงการระบบติดตามผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื้อรัง
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจภูมิคุ้มกันทาง
จิต จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี (ด้าน
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม)

2

4

-

3,553,140

-

-

-

3,553,140

2

4

-

410,000

-

-

-

410,000

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี

-

65,000

-

-

-

65,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี

2

4

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี

-

45,000

-

-

-

45,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์

2

4

สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี

-

400,000

-

-

-

400,000

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ คุ้มครอง
ผู้บริโภค เสริมสร้างเมืองแห่งความสุข

2

4

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

56,400

-

-

-

56,400

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

2

4

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัดกาญจนบุรี

-

885,400

-

-

-

885,400

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้วย
ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็ก เยาวชน
จังหวัดกาญจนบุรี

2

4

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัดกาญจนบุรี

-

995,100

-

-

-

995,100

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
4

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

พ.ศ. 2564

1,200,000

พ.ศ. 2565
-

พ.ศ. 2561 - 2565
-

1,200,000

โครงการบ้านรักษ์ผู้สูงวัย

2

4

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

420,000

420,000

840,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการด้วยการ
เรียนรู้ผ่าน Application platform

2

4

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,420,000

1,420,000

2,840,000

โครงการศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์และ
อวกาศแห่งภูมิภาคตะวันตก

2

4

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

15,500,000

15,500,000

31,000,000

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ด้านอุบัติเหตุโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

24,870,000

24,870,000

49,740,000

โครงการพัฒนาและขยายการผลิตยา
สมุนไพร เพื่อสนับสนุนสถานบริการใน
เขตสุขภาพที่ 5

2

4

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

19,478,000

19,478,000

38,956,000

โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา
อเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง (แบบไม่
ปรับอากาศ)

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

75,000,000

-

75,000,000

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า 50 เมตร

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

40,000,000

-

40,000,000

โครงการปรับปรุง ลู-่ ลาน กรีฑา วัสดุ
ยางสังเคราะห์สนามกีฬากลางจังหวัด
กาญจนบุรี (กรีบบัว)

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

16,000,000

-

16,000,000

โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท
พร้อมอาคารบริการ

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

14,500,000

-

14,500,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสนาม
กีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กรีบบัว)

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

28,890,000

-

28,890,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการเงินเดือน

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์การบริหารส่วน
2
4
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

30,131,700

-

30,131,700

โครงการค่าจ้างประจา

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

570,600

-

570,600

โครงการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

19,859,136

-

19,859,136

โครงการเงินสมทบทุนประกันสังคม

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

75,000

-

75,000

โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

744,500

-

744,500

โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและ
การประเมินผล

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

2,803,600

-

2,803,600

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน นักเรียนโณงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

916,000

-

916,000

โครงการค่าจัดการเรียนการสอน

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

3,988,800

-

3,988,800

โครงการเครื่องแบบนักเรียน

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

524,500

-

524,500

โครงการค่าหนังสือเรียน

2

4

-

-

-

1,074,600

-

1,074,600

โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

507,500

-

507,500

โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

438,900

-

438,900

โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

30,700

-

30,700

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์การบริหารส่วน
2
4
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

3,127,600

-

3,127,600

โครงการบ้านรักษ์ผู้สูงวัย

2

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

โครงการสร้างความยุติธรรม นาความรู้
สู่ชุมชน

2

4

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

569,500

-

569,500

โครงการสร้างการรับรู้การบังคับคดี
การฟื้นฟูกจิ การของลูกหนี้ และ
เสริมสร้างเครือข่ายบังคับคดีและ
วิทยากรตัวคูณ

2

4

สานักงานบังคับคดี
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

3

4

โครงการอบรมเฝ้าระวังปัญหาการติดยา
เสพติดในชุมชน

3

4

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

3

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

แผนงานที่ 3 โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

1,011,900

1,011,900

3,731,100

4,951,100

3,821,100

3,871,100

103,261,100

119,635,500

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

50,000

-

-

-

50,000

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

140,000

140,000

140,000

140,000

660,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
อสม.และจิตอาสา

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

175,000

โครงการอบรมความรู้ประชาชน กลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการนาน้องท่องโลกแห่งการเรียนรู้
นอกห้องเรียน

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

30,000

-

-

-

30,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้าน ยา
องค์กรปกครองส่วน
3
4
เสพติด
ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

200,000

-

-

-

200,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและสารเสพติด

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

โครงการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ใช้
ความรุนแรง

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพในด้าน
พัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การ
แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลไทรโยค

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

โครงการเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้กบั ประชาชนในตาบล
บ่อพลอย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
ชีวติ สดใสผู้สูงวัยสุขสันต์

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

350,000

โครงการตรวจเยี่ยมหญิงมีครรภ์หลัง
คลอดและเด็กแรกเกิดในชุมชน

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

โครงการรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายและการพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและร้าน
เสริมสวย

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

300,000

300,000

350,000

400,000

400,000

1,750,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการ สปสช. หลักประกันสุขภาพ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
4
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

566,100

566,100

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

566,100

พ.ศ. 2565

566,100

พ.ศ. 2561 - 2565

566,100

2,830,500

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและครัวเรือน
บริเวณหน้าวัดเขาเม็งค์ - สุดซอย หมู่ที่
13 ตาบลปากแพรก

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

900,000

-

-

-

900,000

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการอบรมกู้ชีพฉุกเฉิน

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

โครงการส่งเสริมจัดหาเวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ในพื้นที่

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

โครงการส่งเสริมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประจาตาบล

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

โครงการจัดตั้งจุดตรวจลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

โครงการติดตั้งไฟสาธารณะในเขต
เทศบาล

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (English Camp)
/ภาษาพม่า เพื่อเตียมความพร้อม
โครงการทวายโปรเจค

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา
ประจาหมู่บ้าน

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/
องค์กรปกครองส่วน
3
4
โรคอุบัติใหม่
ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

1,050,000

โครงการเส้นทางแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่
ความเป็นเลิศแห่งปัญญา

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

โครงการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC)

3

4

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท
พร้อมอาคารบริหาร

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสนาม
กีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)

3

2

โครงการปรับปรุง ลู-่ ลาน กรีฑา วัสดุ
ยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลางจังหวัด
กาญจนบุรี (กลีบบัว)

3

2

4

4

4

4

โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล :
จัดการแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดกาญจนบุรี

4

โครงการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ (บริจาคโลหิต,ตรวจรักษาฟัน)

4

แผนงานที่ 4
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
โครงการมหกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น มั่นใจไม่
โกง

-

-

-

40,000,000

40,000,000

-

-

-

-

14,500,000

14,500,000

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

28,890,000

28,890,000

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

16,000,000

16,000,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

5,250,000

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

4

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

4

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3,130,000

3,130,000

20,861,100

302,062,555

59,766,300

388,949,955

แผนงานที่ 1
โครงการของจังหวัด

1

5

3,000,000

3,000,000

20,731,100

48,826,100

50,365,600

125,922,800

โครงการเมืองกาญจน์ปลอดขยะ
(Green Kanchanaburi)

1

5

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและ
แรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ, น้าเสีย, สารเคมี,
เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี)

1

5

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

-

12,471,200

12,471,200

12,471,200

37,413,600

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิม
และนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้าน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
ตลาดสด เกิดความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในการ ผลิตและบริการ
โดยมีการดาเนินการตามกระบวนการ
EIA อย่างถูกต้อง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมชาติและมนุษย์

1

5

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

270,000

270,000

270,000

810,000

1

5

หน่วยเฉพาะกิจลาด
หญ้า/สานักงานรัพยา
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

4,129,900

4,129,900

4,129,900

12,389,700

โครงการส่งเสริมการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่าง
บูรณาการ

1

5

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

860,000

860,000

860,000

2,580,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและ
แรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ, น้าเสีย, สารเคมี,
เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานสาธารณสุข
1
5
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอศรี
สวัสดิ์

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

2,100,000

2,100,000

4,200,000

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิม
และนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม ท่องเที่ยว และตลาดสด เกิดความ
ตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
การผลิตและบริการ

1

5

สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานกาญจนบุรี

-

-

-

600,000

600,000

1,200,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมชาติและมนุษย์

1

5

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

25,395,000

25,395,000

50,790,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

1

5

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

830,000

830,000

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

709,500

709,500

9,270,700

262,377,155

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติ
ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์
แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

2

5

0

0

0

253,106,455

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการการใช้ประโยชน์นวัตกรรมสี
2
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียวเพื่อเมืองเกษตรและสิ่งแวดล้อมน่า
วิทยาเขตกาญจนบุรี
อยู่จงั หวัดกาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

4,270,700

4,270,700

8,541,400

5,000,000

10,000,000

โครงการบริหารจัดการปัญหาลิงแสม
แบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตาบลลุ่มสุ่ม
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2

5

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

5,000,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

2

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี

2

5

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

159,335,755

-

159,335,755

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการตัด
อ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงานเพื่อ
ลดต้นทุน ลดมลพิษ ลดการสูญเสีย ลด
ความเดือดร้อนของชุมชนและ
นักท่องเที่ยว

2

5

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

32,600,000

-

32,600,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณา
การด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2

5

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,900,000

-

1,900,000

แผนงานที่ 3 โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3

5

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ-ธนาคาร
ขยะ

3

5

โครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมเป็น
ภาชนะ ใส่อาหาร

3

5

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

650,000

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
5
ท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการกาจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้าท่า
โดน

3

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5

แผนงานที่ 4
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน

-

-

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

-

-

พ.ศ. 2564

50,000

-

-

พ.ศ. 2563

-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

534,043,600

1,207,123,200

1,330,238,800

3,522,732,100

1,622,150,900

8,216,288,600

แผนงานที่ 1
โครงการของจังหวัด

1

2

416,400,600

996,194,200

1,192,199,800

1,296,178,100

1,447,811,900

5,348,784,600

โครงการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรมนิคม
อุตสาหกรรมการเกษตร

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

16,500,000

16,500,000

16,500,000

16,500,000

16,500,000

82,500,000

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อการเกษตร

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

552,100

552,100

552,100

552,100

552,100

2,760,500

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล
แผนพัฒนาระบบเกษตรและการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

20,600,000

20,600,000

20,600,000

20,600,000

20,600,000

103,000,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาสร้างธรรมนูญความสุขชุมชนและใช้
ให้เป็นวถีชีวติ อย่างยั่งยืน

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

45,498,100

45,498,100

45,498,100

45,498,100

45,498,100

227,490,500

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต
อาหารปลอดภัย

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
1
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

9,060,300

9,060,300

9,060,300

9,060,300

9,060,300

45,301,500

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

40,411,000

40,411,000

40,411,000

40,411,000

40,411,000

202,055,000

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

281,779,100

281,779,100

281,779,100

281,779,100

281,779,100

1,408,895,500

โครงการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการเกษตร

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล
แผนพัฒนาการเกษตร ระบบ
สารสนเทศการเกษตร ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

1

2

สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงการชลประทาน
1
2
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และ
กาญจนบุรี/สานักงาน
การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร
โยธาธิการและผังเมือง
ให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอเมือกาญจนบุรี /
อาเภอเลาขวัญ /
อาเภอด่านมะขามเตี้ย/
อาเภอทองผาภูม/ิ
อาเภอท่าม่วง /อาเภอ
ท่ามะกา/อาเภอบ่อ
พลอย/อาเภอห้วย
กระเจา /อาเภอไทร
โยค/อาเภอหนองปรือ /
อาเภอพนมทวน
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

538,014,700

538,014,700

538,014,700

538,014,700

2,152,058,800

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

1

2

สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี/
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

-

6,095,000

6,095,000

6,095,000

6,095,000

24,380,000

โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั เกษตรและสถาบันเกษตรกร

1

2

สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี

-

1,538,200

1,538,200

1,538,200

1,538,200

6,152,800

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การ
แปรรูป การจาหน่ายให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

2

สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
ประมงจังหวัด
กาญจนบุรี /หน่วย
เฉพาะกิจลาดหญ้า

-

27,995,700

27,995,700

27,995,700

27,995,700

111,982,800

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ)
ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานเกษตรและ
1
2
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
-

พ.ศ. 2563

1,150,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

1,150,000

1,150,000

1,150,000

4,600,000

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิต การตลาด และการบริหาร
จัดการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

1

2

สานักงานประมง
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอท่ามะกา

-

-

60,191,800

60,191,800

60,191,800

180,575,400

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้าให้มีความเพียงพอ
ตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลน
น้าและความเหมาะสมกับน้าต้นทุน

1

2

โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี/อาเภอด่าน
มะขามเตี้ย/อาเภอเลา
ขวัญ/อาเภอห้วย
กระเจา/อาเภอทองผา
ภูม/ิ อาเภอท่ามะกา/
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

128,903,700

128,903,700

128,903,700

386,711,100

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นความต้องการของตลาด เกษตร
ปลอดภัย และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี/
หน่วยเฉพาะกิจลาด
หญ้า/สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี

-

-

6,910,100

6,910,100

6,910,100

20,730,300

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานเกษตรและ
1
2
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี
/สานักงานประมง
จังหวัดกาญจนบุรี /
สานักงานเกษตร
จังหวัด/กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

20,547,300

20,547,300

41,094,600

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้าให้มีความเพียงพอ
ตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลน
น้าและความเหมาะสมกับน้าต้นทุน

1

2

โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

-

-

-

75,000,000

75,000,000

150,000,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นความต้องการของตลาด เกษตร
ปลอดภัย และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

8,431,000

8,431,000

16,862,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้าให้มีความเพียงพอ
ตามความเหมาะสม

1

2

โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

-

-

-

140,000,000

140,000,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานเกษตรและ
1
2
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี,สานักงาน
เกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี,สถานี
พัฒนาที่ดินกาญจนบุร,ี
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี,
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี,
สานักงานประมง
จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

2

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 บ้านสะพานลาว ตาบล
สหกรณ์นิคม อาเภอทองผาภูมิ เชื่อม
หมู่ 5 บ้านภูเตยตาบลชะแล อาเภอ
ทองผาภูมิ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 13,200 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 บ้านดินโส ตาบลสหกรณ์
นิคม เชื่อม หมู่ 2 บ้านองธิ ตาบลท่า
ขนุน อาเภอทองผาภูมิ ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 4,600 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกลังข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 27,600 ตารางเมตร

2

2

2

2

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
-

พ.ศ. 2563
-

พ.ศ. 2564
-

พ.ศ. 2565
-

2,104,715,000

พ.ศ. 2561 - 2565

11,633,800

11,633,800

52,500,000

2,224,205,000

-

66,990,000

-

อาเภอทองผาภูมิ

-

7,920,000

-

-

-

7,920,000

อาเภอทองผาภูมิ

-

15,500,000

-

-

-

15,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ ตาบล
สหกรณ์นิคม อาเภอทองผาภูมิ เชื่อม
หมู่ 8 บ้านวังผาตาด ตาบลหินดาด
อาเภอทองผาภูมิ ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกลังข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านดินโส ตาบลสหกรณ์นิคม
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

อาเภอทองผาภูมิ

-

11,388,000

-

-

-

11,388,000

2

2

อาเภอทองผาภูมิ

-

3,136,000

-

-

-

3,136,000

โครงการสร้างรั้วช้างแก้ปัญหาคนกับ
ช้างที่ยั่งยืน
โครงการขุดลอกฝายดินโส หมู่ที่ 4
ตาบลสหกรณ์นิคม อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

อาเภอทองผาภูมิ

-

20,000,000

-

-

-

20,000,000

2

2

อาเภอทองผาภูมิ

-

9,046,000

-

-

-

9,046,000

โครงการพัฒนา วิเคราะห์ และทดสอบ
ตามแนวทางเกษตรอาหารปลอดภัยของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคตะวันตก
สู่มาตรฐานสากล

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

20,000,000

20,000,000

40,000,000

โครงการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
คุณภาพสินค้าทางการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนการทาการเกษตรอินทรีย์และ
การผลิตอาหารปลอดภัยแห่งภูมิภาค
ตะวันตกและในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

30,000,000

60,000,000

โครงการขยายอ่างเก็บน้าหนองนาทะเล
เพื่อการอุปโภค - บริโภค หมู่ที่ 6
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

4,995,000

-

4,995,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการประปาหมู่บ้าน จานวน 3 จุด
ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 13
บ้านกรอกฟ้า สาธุการ หมู่ที่ 15 บ้าน
ไพรงาม ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานส่งเสริมการ
2
2
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

3,000,000

-

3,000,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจรในพื้นที่
อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

3,256,000

-

3,256,000

โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนเกษตร
อินทรีย์ตามวิถีพอเพียง กองพลทหาร
ราบที่ 9
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 ตาบลห้วย
กระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุ
รี อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
โครงการก่

2

2

-

-

-

13,041,000

-

13,041,000

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี
สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

2

2

-

-

-

770,000

-

770,000

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

770,000

-

770,000

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

770,000

-

770,000

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

9,930,000

-

9,930,000

บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 ตาบลห้วย
กระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 ตาบล
ห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้าหนองนา
ทะเล บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 ตาบลห้วย
กระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะบริเวณ
สานักงานส่งเสริมการ
2
2
วัดน้าลาดใต้ บ้านน้าลาด หมู่ที่ 3
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตาบลทุ่งกระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

481,000

-

481,000

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าพะหุงดิน
บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9 ตาบลหนองฝ้าย
อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

2,318,000

-

2,318,000

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านบึงหล่ม
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองปลิง อาเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

1,857,000

-

1,857,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แห้งแล้ง
จานวน 9 แห่ง

2

2

โครงการก่อสร้าง
ชลประทานที่ 13

-

-

-

324,000,000

-

324,000,000

โครงการฟื้นฟูที่ต้นน้าลุ่มน้าแม่กลอง

2

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

1,872,000

-

1,872,000

โครงการขยายความจุอา่ งเก็บน้าลาอีซู
ตาบลหนองรี อาเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
กลางที่ 13 กองพัฒนา
แหล่งน้าขนาดกลาง

-

-

-

950,000,000

-

950,000,000

โครงการอ่างเก็บน้าลาตะเพินบน
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานก่อสร้าง 9
สานักพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดใหญ่

-

-

-

737,655,000

-

737,655,000

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริม
ในครัวเรือน

2

2

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

แผนงานที่ 3 โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3

2

114,743,000

141,039,000

135,139,000

-

118,939,000

2,500,000

2,500,000

118,939,000

628,799,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายเจริญธรรม ถนนสาย
พร้อมมิตร ถนนสายกาสะลอง

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

5,250,000

5,250,000

5,250,000

5,250,000

21,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายบ้านบนเนิน หมู่ที่
1 ตาบลด่านมะขามเตี้ย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

6,240,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สาย
หนองบัวใหญ่ -เขาสายพาน เชิ่อมท่า
มะไฟ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชาย
แม่น้าแควน้อยพุถ่อง ม.1 บ้านพุถ่อง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

900,000

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า, ระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ภายในตาบลห้วยเขย่ง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด/หิน
ผุ/หินคลุก พร้อมท่อลอดเข้าที่ทากิน
หรือเทคอนกรีตเป็นช่วงๆ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต/ คสล.ภายในตาบล

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 1 สายหนองตากยา-หนอง
ครึม เขตติดต่ออาเภอโพธาราม

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,586,000

5,586,000

5,586,000

5,586,000

22,344,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายหนองตะครองโป่งโก เขตติดต่อตาบลหนองครึม
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,881,200

2,881,200

2,881,200

2,881,200

2,881,200

14,406,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
สายบ้านหนองแหน ซอย 1

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,020,000

2,020,000

2,020,000

2,020,000

2,020,000

10,100,000

-

-

-

-

900,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ภายในตาบลดอนชะเอม
ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทาน 5 หมู่ที่ 4
เชื่อมต่อ ยางม่วง ดอนขมิ้น ท่าผา

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

21,000,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอดส
ฟัสต์ติกคอนกรีต สายค่ายไทรโยค บ้านท่าอ้อ หมู่ 1 ต.ศรีมงคล - บ้านเก่า
หมู่ 9 ต.บ้านเก่า

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีตสายทุ่งเรือโกลน ม.7 ศรีมงคล ม.4

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีต (ชนิดปูทับทางเดิม) สาย
ท่ามะเดื่อ - ศรีมงคล หมู่ที่ 2,4,7 ตาบล
ศรีมงคล อาเภอไทรโยค เชื่อมตาบลบ้าน
เก่า จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

13,829,000

13,829,000

13,829,000

13,829,000

13,829,000

69,145,000

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอย ๑
เป็นแอสฟัลท์ติก

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา ต.
หลุมรัง เชื่อมกับหมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย
ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,647,500

1,647,500

1,647,500

1,647,500

8,237,500

1,647,500

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
องค์กรปกครองส่วน
3
2
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ต.หลุมรัง
ท้องถิ่น
เชื่อมกับหมู่ที่ 5 บ้านสามยอด ต.ช่อง
ด่าน
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

11,500,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นฝั่ง
คลองประปาจากหัวสะพาน หมู่ที่ 1 ถึง
หมู่ที่ 8

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 4 สาย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนสาย
ทางแยกบ้านปลักเขว้า -บ้านใหม่พัฒนา
- บ้านหนองทราย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกึ่งเดียว
ซอยวัดช่องเสด็จ ม.1 ต.หนองหญ้า

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,280,000

3,280,000

3,280,000

3,280,000

3,280,000

16,400,000

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตบริเวณถนนสายบ้านวังลานหมู่
4เชื่อมต่อหมู9่

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7,065,000

7,065,000

7,065,000

7,065,000

7,065,000

35,325,000

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์
จาหน่ายสินค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในตาบลหนองหญ้า

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองโสน-ราง
พยอม

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองไม้หกั น้าลาด

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ไรัดรับถ่ายโอน
จาก อบจ.กาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
บ้านองหลุ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

1,997,300

1,997,300

1,997,300

1,997,300

1,997,300

9,986,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลิตี้
ล่าง หมู่ 3

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 บ้านปลายดินสอ สายหลัก
ต่อจากเดิม

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

5,625,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา
เทศบาลพร้อมลู่วิ่ง หมู่ 3 ตาบลหนองลู

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

โครงการก่อสร้างทางรถจักรยานในเขต
เทศบาล

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

ปรับปรุงถนนเสริมลาดยางแอสฟัสท์
คอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-4

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

16,200,000

16,200,000

16,200,000

โครงการขุดลอกสระน้าเพื่อการเกษตร
ขนาด 10 ไร่ นายพุฒชิ าติ รักน้อย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาหินตั้ง-ม่วงเฒ่า หมู่ที่ 2
บ้านเขาหินตั้ง ตาบลสมเด็จเจริญ
เชื่อมต่อกับตาบลหนองปรือ อาเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีตเริ่มจากสี่แยกบ้านหนองปรือ
ถึง ศาลเจ้าเขามุสิ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการขุดลอกลาห้วยทางเกวียน
พร้อมสร้างฝายทดน้า และถนนคู่ขนาน

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หนิ
คลุก หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

5,000,000

-

-

-

48,600,000

-

-

5,000,000

14,817,000

14,817,000

14,817,000

14,817,000

14,817,000

74,085,000

13,181,000

13,181,000

13,181,000

13,181,000

13,181,000

65,905,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

1,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่
10 บ้านหนองปล้อง

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

700,000

700,000

2,900,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

700,000

700,000

700,000

3,500,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

14,500,000

แผนงานที่ 4
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน

4

2

โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการ 1 ตาบลเกษตร 1 ร้านค้า
ชุมชนยั่งยืน
โครงการ ต้นกล้า SMART ORGANIC
FARMER

4

2

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

4,500,000

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)
องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

270,543,100

709,191,400

619,921,600

1,903,047,249

898,798,600

5,226,001,949

207,703,100

341,439,900

461,783,400

666,686,600

862,663,600

2,540,276,600

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
แผนงานที่ 1
โครงการของจังหวัด
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพแบบบูรณาการ

1

2

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

35,000,000

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเน้นการ
กระจายรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

175,000,000

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และเร่งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กบั
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว จัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
1
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

860,000

860,000

860,000

860,000

860,000

4,300,000

โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

20,000,000

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ปลอดภัย

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

44,206,300

44,206,300

44,206,300

44,206,300

44,206,300

221,031,500

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

85,136,800

85,136,800

85,136,800

85,136,800

85,136,800

425,684,000

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวกใน การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว

1

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี

53,620,000

53,620,000

53,620,000

53,620,000

214,480,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการสารวจ วิจยั และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
1
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอหนองปรือ/
อาเภอไทรโยค/
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

-

30,295,000

30,295,000

30,295,000

30,295,000

121,180,000

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี/
มณฑลทหารบกที่ 17/
อาเภอพนมทวน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี

-

24,896,300

24,896,300

24,896,300

24,896,300

99,585,200

-

4,640,000

4,640,000

4,640,000

4,640,000

18,560,000

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม
อย่างสมดุลและยั่งยืน

1

2

ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
มุ่งสู่มาตรฐาน สากล

1

2

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้าน
การตลาดยุคใหม่

1

2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/CAT

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

1

2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานตารวจ
ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

-

2,920,000

2,920,000

2,920,000

2,920,000

11,680,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวติ
วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานวัฒนธรรม
1
2
จังหวัดกาญจนบุรี/กร
มทการราบที่ 19 กอง
พลทหารราบที่ 9/
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานวัฒนธรรม
1
2
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

4,550,000

4,550,000

4,550,000

4,550,000

18,200,000

-

6,815,500

6,815,500

6,815,500

6,815,500

27,262,000

โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต
สินค้า บริการ กิจกรรม และ การ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืน

1

2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอศรีสวัสดิ์

-

-

11,105,800

11,105,800

11,105,800

33,317,400

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน
ทั้งในมิติของรายได้ มิติของวัย มิติของ
ความสนใจ และมิติด้านความปลอดภัย

1

2

กองกากับตระเวน
ชายแดนที่ 13

-

-

3,187,500

3,187,500

3,187,500

9,562,500

โครงการส่งเสริมการทาตลาดและการ
จัดการท่องเที่ยวโดยมีเอกชนเป็นผู้นา
และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม

1

2

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

8,800,000

8,800,000

8,800,000

26,400,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบ
สานักงานวัฒนธรรม
1
2
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
จังหวัดกาญจนบุรี/
ท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติ
อาเภอเลาขวัญ/
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี/มณฑล
ทหารบกที่ 17/อาเภอ
ท่ามะกา
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

69,262,000

69,262,000

69,262,000

207,786,000

27,988,200

27,988,200

27,988,200

83,964,600

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจทิ ัล
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม

1

2

อาเภอพนมทวน/
อาเภอบ่อพลอย/
อาเภอด่านมะขามเตี้ย

-

-

โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต
สินค้า บริการ กิจกรรม และ การ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืน

1

2

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอบ่อ
พลอย

-

-

-

53,760,800

53,760,800

107,521,600

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ

1

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอท่า
มะกา/อาเภอพนมทวน

-

-

-

60,000,000

60,000,000

120,000,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจทิ ัล
เพื่ออานวยความสะดวก แก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี/สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

91,142,400

91,142,400

182,284,800

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบ
1
2
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่
แผนงาน/โครงการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจทิ ัล
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม
แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3199 กม. 11+400 - กม.
12+000 ตอน 0102 ตอนควบคุม ท่า
พะเนียด - ช่องสะเดา (บ.ท่าเสา ต.ลาด
หญ้า / ตลาดน้ากองถ่าย)

1

2

2

2

2

2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี/
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอ
พนมทวน

-

-

-

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี/สานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

304,116,500

-

25,000,000

127,443,200
-

พ.ศ. 2565
-

1,207,225,649
-

พ.ศ. 2561 - 2565

104,477,000

104,477,000

91,500,000

91,500,000

7,000,000

2,470,285,349

-

25,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3548 กม. 0+700 - กม.
1+405 ตอน 0100 ตอนควบคุม ท่า
มะกา - ท่าม่วง (บ.ท่ามะกา ต.ท่ามะกา
ย่านชุมชน / วัดวังขยาย)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

25,000,000

-

-

-

25,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3548 กม. 20+000 - กม.
20+729 ตอน 0100 ตอนควบคุม ท่า
มะกา - ท่าม่วง (บ.ท่าม่วง ย่านชุมชนต.
ท่าม่วง)
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 323 กม. 66+010 - กม.
66+210 ตอน 0202 ตอนควบคุม
ท่าเรือ - ท่าน้าตื้น (บ.ท่าน้าตื้น ต.ท่า
มะขาม/สะพานข้ามแม่น้าแคว)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

25,000,000

-

-

-

25,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

25,000,000

-

-

-

25,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 กม. 0+672 - กม.
1+500 ตอน 0101 ตอนควบคุม ท่า
มะกา - แสนตอ (บ.หวายเหนีย ต.หวาน
เหนียว /บ.ทับซุง ต.หวายเหนียว /วัด
แท่นลาภาชี)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

23,000,000

-

-

-

23,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 กม. 74+400 - กม.
76+450 ตอน 0103 ตอนควบคุม ด่าน
มะขามเตี้ย - กาญจนบุรี (บ.ถ้ามังกร
ทอง ต.เกาะสาโรง)
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3272 กม. 0+300 - กม.
1+000 ตอน 0100 ตอนควบคุม ทอง
ผาภูมิ - ปิล๊อก (บ้านท่าขนุน ต.ท่าขนุข
/เขื่อนวชิราลงกรณ์)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

20,000,000

-

-

-

20,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3081 กม.2+250 - กม.
2+550 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ
- พระแท่นดงรัง (บ.ตะคร้าเอนชุมชน
วัดตระคร้าเอน)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

30,000,000

-

-

-

30,000,000

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวน
ไม้ดอกไม้หอมไทย

2

2

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัด
กาญจนบุรี

-

1,900,000

-

-

-

1,900,000

โครงการขุดเจาะน้าบาดาลระดับความ
ลึก 150 - 250 เมตรสาหรับอุปโภค

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

1,500,000

-

-

-

1,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารเรือนนอนค่าย
เยาวชนชาย - หญิง พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบ 100 คน และห้องน้าชาย หญิง และห้องน้าคนพิการ จานวน 2
หลัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ณ หน่วย
พิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

7,850,000

-

-

-

7,850,000

โครงการก่อสร้างอาคารเรือนนอนค่าย
เยาวชนชาย - หญิง พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบ 100 คน และห้องน้าชาย หญิง และห้องน้าคนพิการ จานวน 2
หลัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ณ หน่วย
พิทักษ์ป่าหนองรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

7,850,000

-

-

-

7,850,000

โรงการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
ในพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติเอราวัณ

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

34,251,000

-

-

-

34,251,000

โครงการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
ในพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติเขื่อนศรี
นครินทร์จงั หวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

30,429,000

-

-

-

30,429,000

โครงการก่อสร้างอาคารประชุมสัมมนา
พร้อมอาคารประกอบ ณ อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

4,854,000

-

-

-

4,854,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

6,160,000

-

-

-

6,160,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
โครงการก่อสร้างห้องน้ารวมชาย - หญิง
2
2
(ขนาด 10 ห้อง) บริการนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติลาคลองงู
แผนงาน/โครงการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

2,136,000

-

-

-

2,136,000

4,186,500

-

-

-

4,186,500

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องไฟป่าสู่
เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

โครงการปรับปรุงถนนเข้าออกแหล่ง
ท่องเที่ยวน้าตกไทรโยคใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

16,000,000

-

-

16,000,000

โครงการพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือ
แพพร้อมอาคารประกอบและสิ่งอานวย
ความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว จุดที่ 1
อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

โครงการพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือ
แพพร้อมอาคารประกอบและสิ่งอานวย
ความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว จุดที่ 2
อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

โครงการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
ในพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติเขื่อน ศรี
นครินทร์

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

22,868,000

-

-

22,868,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุ จังหวัด
กาญจนบุรี ในการปล่อยวัวแดงคืนสู่
ธรรมชาติครั้งแรกของโลก ที่จงั หวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

8,659,000

-

-

8,659,000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุในภาค
กลาง

2

2

สานักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

9,916,200

-

-

9,916,200

โครงการใช้ Digital Platform ในการ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง
ธรณีวทิ ยา เพื่อส่งเสริมงานด้านบริการ
และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Application for tourists)

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

7,000,000

โครงการแก้ไขปัญหาระบบรางระบาย
น้าทางสายหลักเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ควบคุม 0201,0202 ตอน ลูกแก ท่าเรือ - ท่าน้าตื้น ระหว่าง กม.
18+592-54+240

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี)

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

โครงการก่อสร้าง Land Mark จุดชมวิว
แบบสกายวอล์ค อุทยานแห่งชาติไทรโยค

2

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

99,000,000

-

99,000,000

7,000,000

14,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการก่อสร้าง Land Mark จุดชมวิว
สานักงาน
2
2
แม่น้ารันตี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

90,000,000

-

90,000,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

50,000,000

-

50,000,000

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

159,356,649

-

159,356,649

โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญจังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

6,000,000

-

6,000,000

โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โบราณสถานในเขตพื้นที่จงั หวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานศิลปากรที่ 2
สุพรรณบบุรี

-

-

-

2,000,000

-

2,000,000

โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนเกษตร
อินทรีย์ตามวิถีพอเพียง กองพลทหาร
ราบที่ 9

2

2

กองพลทหารราบที่ 9

-

-

-

13,041,000

-

13,041,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงาน
กระดาษไทยกาญจนบุรีเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่

2

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

182,828,000

-

182,828,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้า

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานโยธาธิการ
2
2
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

210,000,000

-

210,000,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2

2

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

-

-

-

80,000,000

-

80,000,000

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่โดนเด่น ทั้งด้าน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวติ

2

2

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

8,000,000

-

8,000,000

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแคว
น้อยบ้านยางเกาะ ย่านเจ้า บ้านเขาปู่คง
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ตาบล
กลอนโด อาเภอด่านมะขามเตี้ย

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

242,000,000

242,000,000

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่
กลองบริเวณสะพานจันทรุเบกษา ถึง
โรงพยาบาลมะการักษ์ หมู่ที่ 4 ตาบล
ท่ามะกา อาเภอท่ามะกา

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

96,000,000

96,000,000

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่
กลองบริเวณสะพานจันทรุเบกษา หมู่ที่
3 ถึงซอยเทศบาล 31 (บ้านครก) หมู่ที่
10 ตาบลท่ามะกา อาเภอท่ามะกา

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

320,000,000

320,000,000

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแคว
น้อยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1
บ้านเก่า ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

108,000,000

108,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานโยธาธิการ
2
2
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่
และผังเมืองจังหวัด
กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัด
กาญจนบุรี
ท่าตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตาบลท่าม่วง
อาเภอท่ามะกา
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

-

22,500,000

22,500,000

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแคว
ใหญ่ บริเวณโรงเรียนบ้านจันอุย หมู่ที่
5 ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

12,000,000

12,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
พร้อมสร้างสะพานแขวนบริเวณริม
แม่น้าแม่กลอง

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

24,000,000

24,000,000

3

2

3

2

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV)ภายในเขตเทศบาลตาบลด่าน
มะขามเตี้ย(หลังใหม่)

3

โครงการวันสงกรานต์

แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

62,140,000

62,935,000

29,995,000

28,435,000

28,435,000

211,940,000

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200,000

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

170,000

3

2

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

240,000

โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ สวน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ท่าน้า) ใหม่

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,300,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000,000

2,000,000

1,000,000

500,000

500,000

7,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าแม่
กลองสายเก่า
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
ตาบลม่วงชุม

3

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

600,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนชุมชุม หมู่ 2)
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น/
พิพิธภัณฑ์ของชุมชน/ส่งเสริมด้านอัต
ลักษณ์ของชุมชน

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและ
ครอบครัว

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือ
ปากแซงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

2,000,000

1,000,000

-

-

3,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสอง
ข้างทางรถไฟ (น้าตก-สถานี) พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

600,000

60,000

-

-

660,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลไทร
โยค "มนต์ไทรโยค"

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณลาน
ลาวาแหล่งกาเนิดพลอย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

29,000,000

29,000,000

-

-

-

58,000,000

ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานหลวงพ่อนิล
ประทานพร (ด้านล่าง)

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

-

-

-

2,000,000

โครงการร่วมงานเทศกาลเห็ดโคน
และอัญมณี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตตาบล
ดอนเจดีย์

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
บ้านดอนตาเพชร

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

500,000

500,000

2,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

400,000

400,000

500,000

500,000

500,000

2,300,000

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จ.กาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รัก
พื้นที่สีเขียว

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีวนั
โคบาลอาเภอเลาขวัญ ประจาปี 2560

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

ปรับปรุงพัฒนาอ่างเก็บน้าห้วยเทียน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว (หมู่ที่ 12 บ้านห้วย
เทียน)

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

18,660,000

18,660,000

18,660,000

18,660,000

18,660,000

93,300,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกา
เทศบาล
โครงการปรับรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3

3

2

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

3

2

โครงการก่อสร้างทางรถจักรยานในเขต
เทศบาล
โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบล
ปรังเผล
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและ
เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

3

2

3

2

3

2

โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัด
งานแห่ประสาทผึ้ง อาเภอหนองปรือ

3

โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์
หมู่ที่ 5

3

-

500,000

-

-

-

500,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

70,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปลูกต้นแก้วเจ้าจอมเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการสืบสานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น
จัดงานประเพณีต่างๆ
แผนงานที่ 4
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
โครงการหอการค้าพาเที่ยว-ชิม-ช็อป
พร้อมมอบป้ายของดีเมืองกาญจน์

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น
3

2

3

2

4

2

4

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการค้าชายแดน
แผนงานที่ 1
1
2
โครงการของจังหวัด
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
สานักงานจังหวัด
1
2
และพื้นที่เชื่อมโยง โดยแผนการจัดการ"
กาญจนบุรี/สานักงาน
เที่ยวเมืองกาญจน์เที่ยวทะเลได้"
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

3,500,000

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

3,500,000

330,247,325

391,725,825

1,597,793,325

3,594,993,716

1,473,729,425

7,619,741,604

134,383,600

165,449,700

548,996,100

654,169,200

698,027,200

2,201,025,800

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

27,500,000

27,500,000

27,500,000

27,500,000

27,500,000

137,500,000

โครงการส่งเสริมผุ้ประกอบการ SE และ
SME

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

7,668,000

7,668,000

7,668,000

7,668,000

7,668,000

38,340,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เชื่อมโยง

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
1
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะแรงงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

1,050,000

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
การค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง
และประเทศอื่นๆ

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

6,060,000

6,060,000

6,060,000

6,060,000

6,060,000

30,300,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

1

2

สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี/สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

87,445,600

87,445,600

87,445,600

87,445,600

87,445,600

437,228,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

1

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

5,182,400

5,182,400

5,182,400

5,182,400

20,729,600

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

1

2

อาเภอไทรโยค/
สานักงานจัดหางาน
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอท่าม่วง

-

18,840,700

18,840,700

18,840,700

18,840,700

75,362,800

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

1

2

หน่วยเฉพาะกิจลาด
หญ้า/สานักงาน
พาณิชย์จงั หวัด
กาญจนบุรี

-

1,043,000

1,043,000

1,043,000

1,043,000

4,172,000

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
การค้ากลุ่มประเทศอาเซียน + 6

1

2

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม
1
2
ในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษและการค้า ชายแดน
แผนงาน/โครงการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

8,883,000

8,883,000

8,883,000

26,649,000

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
ให้เข้มแข็งด้านการผลิตและพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในด้านการผลิตให้กบั
ผู้ประกอบการทุกระดับ

1

2

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

1,270,000

1,270,000

1,270,000

3,810,000

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
ให้เข้มแข็งด้านการตลาดและพัฒนา
ศักยภาพด้านการทาธุรกิจออนไลน์
ให้กบั ผู้ประกอบการทุกระดับ

1

2

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอศรีสวัสดิ์

-

-

13,391,000

13,391,000

13,391,000

40,173,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของเมือง

1

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี/อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี/
อาเภอทองผาภูม/ิ
อาเภอเลาขวัญ/อาเภอ
ห้วยกระเจา/อาเภอ
หนองปรือ/อาเภอพนม
ทวน/อาเภอศรีสวัสดิ์/
อาเภอบ่อพลอย/
อาเภอท่ามะกา/อาเภอ
ท่าม่วง/สานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี/
อาเภอเมืองกาญจนบุรี

-

-

360,002,400

360,002,400

360,002,400

1,080,007,200

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม
1
2
ในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษและการค้า ชายแดน
แผนงาน/โครงการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

1,176,000

1,176,000

2,352,000

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
ให้เข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และ
พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาด
ให้กบั ผู้ประกอบการทุกระดับ

1

2

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี และ
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย

1

2

สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานกาญจนบุรี

-

-

-

2,497,100

2,497,100

4,994,200

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้า การท่องเที่ยว และ การ
ขยายตัวของเมือง

1

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-

-

-

99,500,000

99,500,000

199,000,000

โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในด้าน
การผลิตและตลาด

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

6,136,000

6,136,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย

สานักงานแรงงาน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

2,322,000

2,322,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้า การท่องเที่ยวและการขยายตัว
ของเมือง

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-

-

-

-

35,400,000

35,400,000

-

71,400

514,205,000

4,345,435,679

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

2

2

852,500,000

2,747,407,291

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
ข้อมูล/คาปรึกษาด้านทะเบียนธุรกิจ
(Mobile Unit)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

71,400

พ.ศ. 2564
-

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

71,400

โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ทางหลวงหมายเลข 3084 กม.
0+900 - กม.1+900 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่าม่วง - หนองขาว (บ.ท่า
ม่วง ต.ท่าม่วง/ย่านชุมชนทุ่งทอง)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

60,000,000

-

-

60,000,000

โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค มางหลวงหมายเลข 3548 กม.
0+700 - กม.2+251 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่ามะกา - ท่ามม่วง ตอน 1
(บ.ท่ามะกา ต.ท่ามกา/ย่านชุมชนวัดวัง
ขนาย)
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง 3548 กม.
20+000 - กม.20+729 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง (บ.ท่า
ม่วง ย่านชุมชน ต.ท่าม่วง)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 13

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ทางหลวงหมายเลข 3209 กม.
72+000 - กม.74+400 ตอนควบคุม
0103 ตอน ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี (บ.ถ้ามังกรทอง ต.เกาะ
สาโรง)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ทางหลวงหมายเลข 3272 กม.
0+300 - กม. 1+000 ตอนควบคุม
0101 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก (บ.ท่า
ขนุน ต.ท่าขนุน/เขื่อนวชิราลงกรณ์)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3081 กม.2+250 - กม.
2+550 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ
- พระแท่นดงรัง (บ.ตะคร้าเอน/ชุมชน
วัดตะคร้าเอน)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3398 กม.12+085 - กม.
3+085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่า
พะเนียด - ทุ่งมะสังข์ (บ.หนองกุ่ม อ.
บ่อพลอย/ตลาดน้าค่ายสุรสีห)์

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ทางหลวงหมายเลข 3453 กม.
3+000 - กม.5+000 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้าเอน (บ.ห้วย
ตะเคียน ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3084 กม.0+903 - กม.
0+903 - กม.1+350 ตอนควบคุม
0100
ตอน ท่าม่วง - หนองขาว (บ.ทุ่งทอง
ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ทางหลวงหมายเลข 3398 กม.
3+200 - กม.5+800 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์
(บ.หนองกุ่ม
อ.บ่อพลอย)
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้า ทางหลวงหมายเลข
323 กม.20+500 - กม.22+500 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ
(บ.ท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้า ทางหลวงหมายเลข
323 กม.31+000 - กม.32+360 ตอน
ควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้าตื่น
(บ.ท่าเรือ บ.หนองรี ต.ท่าเรือ อ.ท่า
มะกา)
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้า ทางหลวงหมายเลข
323 กม.51+640 - กม.52+020 ตอน
ควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้าตื่น
(บ.ท่านกเอี้ยง ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง)

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

16,000,000

-

-

16,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจร
อัจฉริยะในพื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

40,000,000

-

-

40,000,000

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าแม่กลอง ม.1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าแควใหญ่ หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

19,500,000

-

-

19,500,000

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าแควน้อยบ้านกลอนโด (ช่วงที่ 2)
หมู่ 2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

35,000,000

-

-

35,000,000

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าแม่กลอง และทางจักรยาน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่า
มะกา
จ.กาญจนบุ
รี วจราจรถนนลาดยาง
โครงการขยายผิ

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

40,000,000

-

-

40,000,000

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

35,000,000

-

-

35,000,000

23. โครงการสาย กจ.30944 แยก ทล.
323 - บ้านหนองรี (หน้า SCG) อาเภอ
ท่ามะกา

2

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

โครงการสาย กจ.3095 แยก ทล.324 บ้านดอนกระเพรา

2

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-

-

120,000,000

-

-

120,000,000

โครงการสาย กจ.4026 แยก ทล.3081 บ้านดอนชะเอม

2

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-

-

32,000,000

-

-

32,000,000

แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนอง
ปรือ-บ้านท่าลาไย หมู่ที่ 4 ตาบลเขาโจด
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการสาย กจ.3007 แยก ทล.324 แขวงทางหลวงชนบท
2
2
บ้านทุ่งทอง
กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

-

-

125,000,000

-

-

125,000,000

โครงการสาย กจ.3001 แยกทล.324 บ้านบ่อพลอย

2

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน
ท่าเรือ - ท่าน้าตื้น ระหว่าง กม.
39+000 - กม. 40+000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้าตื้น
ระหว่าง กม. 42+500 - กม. 43+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ควบคุม 0204 ตอน แยกปากกิเลน น้าตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม. 102 +
500 - กม. 104+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3084 ตอนควบคุม 0100
ตอนท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.
1+350 - กม. 3+350

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
0103 ตอน ช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์
ระหว่าง กม. 56+400 - กม. 57+400

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน
ควบคุม 0102 ตอนแสนตอ - ด่าน
มะขามเตี้ย ระหว่าง กม.14+000 - กม.
15+000
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0103
ตอน ด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบุรี
ตอน 1 ระหว่าง กม. 70+000 - กม.
72+000

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0103
ตอน ด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบุรี
ตอน 1 ระหว่าง กม. 60+000 - กม.
61+000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3389 ตอนควบคุม 0100
ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ ระหว่าง
กม. 5+800 - กม.8+200

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้าเอน
ระหว่าง กม. 14+000 - กม. 17+200

2

2

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3429 ตอนควบคุม 0100
ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง
กม0 0+000 - กม. 2+000

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทาง
หลวงหมายเลข 3435 ตอนควบคุม
0100 ตอน ท่าม่วง - ท่ามะกา ตอน 1
ระหว่าง กม. 11+500 - กม. 12+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 3228 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่าน้าลิ้น
ช้าง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+825

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอน
ลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม. 22+500 กม. 24+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

โครงการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน
ท่าเรือ - ท่าน้าตื่น ระหว่าง กม.
50+640 - กม. 51+640

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนกาญจนบุรี - หนอง
ขาว ระหว่าง กม. 3+100 - กม. 3+800

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3209
ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา แสนตอ ระหว่าง กม. 0+464 - กม.
0+675

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

40,000,000

พ.ศ. 2565
-

พ.ศ. 2561 - 2565
40,000,000

โครงการสารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานและการผลิตแรงงานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,500,000

1,500,000

3,000,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจทิ ัลแก่บุคลากรด้านความ
มั่นคง

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,500,000

1,500,000

3,000,000

โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐและ
ผู้ประกอบการ

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

โครงการอบรมการจัดการข้อมูลเชิง
เศรษฐกิจ (Big data) ด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,215,000

1,215,000

2,430,000

โครงการประเมินจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโครงสร้าง
ภาษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการสร้างความรู้ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้แก่ผู้ประกอบการ

2

2

-

-

-

1,070,000

1,070,000

2,140,000

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,820,000

1,820,000

3,640,000

โคนงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2

2

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

1,900,000

1,900,000

3,800,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการตรวจสอบ ติดตาม บริหาร
จัดการขยะแบบ Smart City ใน
โรงเรียนและชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
2
วิทยาเขตกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

-

-

-

6,200,000

พ.ศ. 2565
6,200,000

พ.ศ. 2561 - 2565
12,400,000

โครงการขยายถนนและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้น
เศรษฐกิจ

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี)

-

-

-

350,000,000

-

350,000,000

โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและจุด
เสี่ยง

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี)

-

-

-

90,000,000

-

90,000,000

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี)

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 14 ตาบลห้วยกระเจา
เชื่อมต่อบ้านอ่างหิน หมู่ที่ 8 ตาบลวังไผ่
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

29,308,000

-

29,308,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดอนแสลบ - บ้านโป่งสวรรค์ ตาบล
ดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

10,494,300

-

10,494,300

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้า
เขารักษ์ - บ้านตลุงใต้ หมู่ที่ 5 บ้านเขา
รักษ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้ ตาบล
ดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

10,720,000

-

10,720,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาระบบรางระบาย
น้าทางสายหลักเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม
0201,0202 ตอนลูกแก - ท่าเรือ - ท่า
น้าตื้น ระหว่าง กม.18+592 - 54+240

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี สานักงาน
ทางหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี)

-

-

-

300,000,000

-

300,000,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

23,745,800

-

23,745,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโกรกสมอ-บ้านหนองไผ่
ล้อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ
39-007 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 17
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

9,990,000

-

9,990,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านดอนแสลบ – บ้านโป่งสวรรค์ รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น-บ้านดอนแสลบ หมู่ที่
1 ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

9,548,000

-

9,548,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
บ้านเขารักษ์ - บ้านรางหวาย รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 61 – 005 บ้าน
เขารักษ์ หมู่ที่ 5 ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

9,830,000

-

9,830,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างบูรณะและปรับปรุง
สะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204
ตอนแยกปากกิเลน - น้าตกไทรโยคใหญ่
(เป็นแห่งๆ) ระหว่าง กม.99+500 กม.115+200

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

โครงการก่อสร้างบูรณะและปรับปรุง
สะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202
ตอนท่าเรือ - ท่าน้าตื้น ระหว่าง กม.
50+640 - กม.51+640

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 324 ตอบ
ควบคุม 0100 ตอนกาญจนบุรี - หนอง
ขาว ระหว่าง กม.3+100 - กม.3+800

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3209
ตอบควบคุม 0101 ตอนท่ามะกา
- แสนตอ ระหว่าง กม.0+464 - กม.
0+675

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

40,000,000

-

40,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3081
ตอบควบคุม 0100 ตอนท่าเรือ
- พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.8+505 กม.9+563

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3548
ตอบควบคุม 0100 ตอนท่ามะกา
- ท่าม่วง ระหว่าง กม.1+425 - กม.
9+032

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอบ
ควบคุม 0204 ตอนแยกปากกิเลน น้าตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.
102+500 - กม.104+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอบ
ควบคุม 0204 ตอนแยกปากกิเลน น้าตกไทรโยคใหญ่(แยกตลาดท่าเสา)
ระหว่าง กม.118+947 - กม.119+947

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3580 ตอบ
ควบคุม 0100 ตอนแสนตอ เขาช่อง ระหว่าง กม.4+000 - กม.
5+000
โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข
3500 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองบัว
- ลาดหญ้า ระหว่าง กม.2+196 - กม.
4+196

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข
3595 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังโพธ์ ลุ่มสุ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+818

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวง
หมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100
ตอนท่ามะกา - ท่าม่วง ตอน 1 ระหว่าง
กม.15+555 - กม.0+818
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบระบายน้า หมู่ที่ 8
ตาบลแก่งเสี้ยน เชื่อมหมู่ 2 ตาบลท่า
มะขาม อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี
สานักงานทางหลวงที่
12 (สุพรรณบุร)ี

-

-

-

30,000,000

-

30,000,000

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

6,410,000

-

6,410,000

-

-

-

5,820,000

-

5,820,000

5,574,000

-

5,574,000

2

2

2

2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตาบลแก่งเสี้ยน
อาเภอเมือง เชื่อม หมู่ 6 ตาบลหนองกุ่ม
อาเภอบ่พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
ตาบลท่าไม้ เชื่อม หมู่ที่ 3 ตาบลยางม่วง
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

3,201,000

-

3,201,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
บ้านพงตึก - บ้านหนองพันท้าว หมู่ที่
2,6 ตาบลพงตึก เชื่อม ตาบลโคกตะบอง
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

4,017,000

-

4,017,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์
ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตาบลวังด้ง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านจันอุย ตาบลลาด
หญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

11,872,900

-

11,872,900

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลาง
การค้าชายแดน

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
สานักงานโยธาธิการ
2
2
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

โครงการเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนไทย
และเมียนมา

2

2

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

2,100,000

-

2,100,000

โครงการเปิดประตูสู่ทวาย

2

2

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

600,000

-

600,000

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนเพื่อการสิ่อสาร

2

2

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

-

-

-

4,014,900

-

4,014,900

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและการดูแลรักษาพื้นที่สงวนหวง
ห้ามตามกาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.
2481

2

2

มณฑลทหารบกที่ 17

-

-

-

111,934,569

-

111,934,569

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และ
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2

2

มณฑลทหารบกที่ 17

-

-

-

49,700,000

-

49,700,000

โครงการเสนห์กาญจนบุรี เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก

2

2

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

3,000,000

-

3,000,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพในการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

2

2

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

425,000

-

425,000

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณ
จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้าร้อน ระยะที่
1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

ด่านศุลกากรสังขละบุรี

-

-

-

709,806,822

-

709,806,822

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสองตอน
ตาบลแก่งเสี้ยน อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

20,930,000

-

20,930,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตาบลวัง
ด้ง เชื่อม ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมือง

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์การบริหารส่วน
2
2
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

13,160,000

-

13,160,000

โครงการสนับสนุนจัดตั้งธนาคารขยะมูล
ฝอย

2

2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า

-

-

-

2,000,000

-

2,000,000

โครงการปรับปรุงศูนย์ราชการชั่วคราว
เพื่อบริการประชาชน

2

2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า

-

-

-

20,000,000

-

20,000,000

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากน้า

2

2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพุน้าร้อน
หมู่ที่ 12

2

2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเก่า

-

-

-

10,000,000

-

10,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3084 ตอนควบคุม 0100
ตอน ท่าม่วง - หนองขาว ระหว่าง กม.
1+350 - กม.3+350

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน
ควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์
ระหว่าง กม.56+400 - กม.57+400

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

25,000,000

25,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโด
ระหว่าง กม.14+000 - กม.15+000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

25,000,000

25,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0102
ตอน กลอนโด - กาญจนบุรี ตอน 1
ระหว่าง กม.70+000 - กม.72+000

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้าเอน
ระหว่าง กม.14+000 - กม.17+200

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3492 ตอนควบคุม 0100
ตอน ท่าม่วง - หนองตากยา ระหว่าง
กม.0+000 - กม.2+000

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้าเอน
ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3228 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่าน้าลิ้น
ช้าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+826

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 ตอน
หนองสามพราน - แก่งประลอม (เป็น
แห่งๆ) ระหว่าง กม.99+500 - กม.
115+200

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

15,000,000

15,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
โครงการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
2
2
และท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน
หนองเสือ - ท่าน้าตื้น ระหว่าง กม.
50+640 - กม.51+640

หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน กาญจนบุรี - หนอง
ขาว ระหว่าง กม.3+100 - กม.3+800

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3081 ตอนควบคุม 0100
ตอน ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง ระหว่าง
กม.8+505 - กม.9+563

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100
ตอน ท่าท่ามะกา -เทศบาลตาบลท่าม่วง
ระหว่าง กม.1+425 - กม.2+032

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน
ควบคุม 0204 ตอน หนองสามพราน แก่งประลอม ระหว่าง กม.103+500 กม.104+500

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 0204 ตอน
ควบคุม 0204 ตอน หนองสามพราน แก่งประลอม (แยกตลาดท่าเสา)
ระหว่าง กม.118+947 - กม.119+947

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์
งบประมาณ ชาติ
2
2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครปรับปรุงทางหลวงเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 3500
ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัว ลาดหญ้า ระหว่าง กม.2+196 - กม.
4+196

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

25,000,000

25,000,000

โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข
3595 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+818

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

15,000,000

15,000,000

โครงการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวง
หมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0101
ตอน ท่ามะกา - เทศบาลตาบลท่าม่วง
ตอน 2 ระหว่าง กม.15+555 - กม.
16+555

2

2

แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,000,000

30,000,000

โครงการวางผังระบบระบายน้าเขตพัม
นาเศรษฐกิจพิเศษ ห้วยลาทราย ช่วงที่
1 (แม่น้าแควน้อย-บ้านห้วยลาทราย)
ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

51,478,747

51,478,747

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการวางผังระบบระบายน้าเขตพัม
สานักงานโยธาธิการ
2
2
นาเศรษฐกิจพิเศษ ห้วยลาทราย ช่วงที่
และผังเมืองจังหวัด
2 (แม่น้าแควน้อย-บ้านทุ่งศาลา) ตาบล
กาญจนบุรี
บ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

-

53,144,161

53,144,161

โครงการวางผังระบบระบายน้าเขตพัม
นาเศรษฐกิจพิเศษ ห้วยลาทราย ช่วงที่
3 (บ้านทุ่งศาลา-บ้านลาทหาร) ตาบล
บ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

51,827,396

51,827,396

โครงการวางผังระบบระบายน้าเขตพัม
นาเศรษฐกิจพิเศษ ห้วยลาทราย ช่วงที่
4 (บ้านลาทหาร -ฝายน้าล้น) ตาบลบ้าน
เก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

30,907,080

30,907,080

โครงการวางผังระบบระบายน้าเขตพัม
นาเศรษฐกิจพิเศษ ห้วยลาทราย ช่วงที่
5 (ฝายน้าล้น-ฝายน้าล้นบ้านประดู่)
ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

2

2

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี

-

-

-

-

43,894,604

43,894,604

3

2

233,582,225

935,705,125

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๒
บ้านเขาดินสอ เชื่อม บ้านเขาศาลา อ.
ห้วยกระเจา

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 11 ,12 ถึงบ้านเขา
เขียวหมู่ที่ 9 ต.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

20,000,000

แผนงานที่ 3
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายหน้าวัดนาใหม่-สระลงเรือ อ.
ห้วยกระเจา

168,948,725
-

199,289,725
4,125,000

168,382,225
-

165,502,225
-

-

4,125,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองใหญ่-ดง
องค์กรปกครองส่วน
3
2
เสลา หมู่ที่ 11 อ.หนองปรือ
ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการ

โครงการขุดลอกสระน้าเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 9 อ.หนองปรือ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากชุมชนเขามุสิ เทศบาลตาบล
หนองปรือ เชื่อม บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่
12 ตาบลหนองปรือ อาเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
ระบบ ชุมชนบ้านโรงหวาย หมู่ 3 ไหล่
น้า อ.สังขละบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
ต.ไล่โว่- หมู่ที่ 1 ต. หนองลุ อ.สังขละบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปรับปรุงถนนเสริมลาดยางแอสฟัสท์
คอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-4
ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี

3

2

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค หมู5่ บ้านปลายดินสอ
อ.ศรีสวัสดิ์

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (วัดพุกุ้ง) อ.ศรีสวัสดิ์
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
ยกระดับ สายบ้าน น้าพุ-ไกรเกรียงเป็น
ช่วงๆ
อ.ศรีสวัสดิ์

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

7,000,000

-

-

-

7,000,000

-

7,500,000

-

-

-

7,500,000

2,759,400

2,759,400

2,759,400

2,759,400

2,759,400

13,797,000

1,200,000

-

-

-

1,200,000

2,250,000

2,250,000

-

-

-

4,500,000

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

16,200,000

16,200,000

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4,880,000

4,880,000

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,688,000

2,688,000

2,688,000

2,688,000

2,688,000

13,440,000

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

60,000,000

-

16,200,000

-

16,200,000

-

16,200,000

-

81,000,000

9,760,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง ม.1ท้องถิ่น
บ้านหนองไผ่ล้อม ม.11- บ้านหนองกะ
หนาก ม.2 อ.เลาขวัญ
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

20,000,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองงู
เหลือม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 3 อ.เลาขวัญ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,630,000

10,630,000

10,630,000

10,630,000

10,630,000

53,150,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตเข้า
หมู่บ้านน้าลาด-วัดใหม่ภูมิเจริญ
(ม.3 บ้านน้าลาด) อ.เลาขวัญ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
(ป้าณี-แทงค์น้า ม.12) อ.เมือง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

6,600,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาง
กระเจียว พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
อ.เมือง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

17,500,000

ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเก่าเชื่อมต่อ
หมู3่ บ้านท่าโป๊ะ อ.เมือง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

47,500,000

โครงการก้อสร้าวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากมาแยกปั๊มน้ามัน ถึงบ้าน
ห้วยด้วน หมู่ที่ 5 อ.พนมทวน

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,083,125

2,083,125

2,083,125

2,083,125

2,083,125

10,415,625

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ม.6
สายบ้านดอนสระ เชื่อมถนนสายพนม
ทวน-กาแพงแสน อ.พนมทวน

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

37,500,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5
อ.พนมทวน

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

21,000,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
บ้านลาเหย ต.หลุมรัง เชื่อมกับหมู่ที่ 3
บ้านหนองหวาย ต.หนองกร่าง อ.บ่อ
พลอย
จ.กาญจนบุรี

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

1,952,500

1,952,500

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
-

พ.ศ. 2565
-

พ.ศ. 2561 - 2565
-

3,905,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางเชื่อม
ระหว่างบ้านเขาแดง- เขาสิงห์โต ตาบล
บ่อพลอย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

13,500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมือง
ทองหนองรีหนองเจริญหนองชายเขา
อ.บ่อพลอย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4,176,000

4,176,000

4,176,000

4,176,000

4,176,000

20,880,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีต (ชนิดปูทับทางเดิม) สาย
ท่ามะเดื่อ - ศรีมงคล หมู่ที่ 2,4,7 ตาบล
ศรีมงคล อาเภอไทรโยค เชื่อมตาบลบ้าน
เก่า จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

13,829,000

13,829,000

13,829,000

13,829,000

13,829,000

69,145,000

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วย
บ้องตี้ หมู่ที่ 5 บ้านหาดงิ้ว อ.ไทรโยค

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

35,000,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางลง
แกร่งระเบิด)หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ
อ.ไทรโยค

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,280,000

1,280,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้า หมู่ 7
(บริเวณซอยบ่อนไก่) อ.ท่ามะกา

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000,000

5,000,000

-

5,000,000

-

5,000,000

-

5,000,000

2,560,000

25,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
"โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติก (แบบโอเวอร์เลย์) สายหมู่ที่ 4
หน้าวัดดงสัก ตาบล พงตึก เชื่อมต่อหมู่
ที่ 6 ตาบลเท่าเสา" อ.ท่ามะกา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในตาบลดอน
ชะเอม
อ.ท่
ามะกา อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
โครงการก่

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

11,030,700

11,030,700

11,030,700

11,030,700

11,030,700

55,153,500

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

5,586,000

5,586,000

5,586,000

5,586,000

22,344,000

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ซ่อมแซมถนน คสล. สายเรียบคลอง
ชลประทาน ม.2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง
เชื่อมต่อ ม.3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

19,500,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6
ซอย 2 (ข้างการไฟฟ้าท่าเรือถึงถนน
แสงชูโตสายใหม่) อ.ท่าม่วง

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7,590,000

7,590,000

7,590,000

7,590,000

7,590,000

37,950,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตาบลหินดาด หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ
ตาบลหินแหลม หมู่ที่ 5 อ.ทองผาภูมิ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

14,500,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
บ้านยอดสวาท-ไร่นางฐิตา หมู่ที่ 1
อ.ทองผาภูมิ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

8,500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาเตียน,บ้านใหม่
พัฒนา ซอย 1-6 อ.ทองผาภูมิ

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,880,000

5,880,000

5,880,000

5,880,000

5,880,000

29,400,000

คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายหนองตากยาหนองครึม เขตติดต่ออาเภอโพธาราม
อ.ท่าม่วง

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองปากดง-นกเขาคู่ หมู่ที่ 2 กว้าง 4
เมตร ยาว 800 เมตร อ.ด่านมะขามเตี้ย

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรปกครองส่วน
3
2
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

1,600,000

พ.ศ. 2563

1,600,000

พ.ศ. 2564

1,600,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

4,800,000

-

-

2,000,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอล
ฟัสต์ติก หมู่ 5 จากบ้าน นายปิยะ ล้า
เลิศถึงบ้าน นายพิสิทธิ ล้าเลิศ กว้าง 5
ม. ระยะทาง 1,000 ม. อ.ด่านมะขามเตี้ย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สาย
หนองบัวใหญ่ -เขาสายพาน เชิ่อมท่า
มะไฟ อ.ด่านมะขามเตี้ย

3

2

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
กจ.ถ.1-0009 บ้านแหลมทอง-บ้านลา
ขุนไทย ตาบลกลอนโด อาเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

14,980,000

14,980,000

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
กจ.ถ.1-0021 บ้านปลักเขว้า - บ้าน
สระลุมพุก ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

10,470,000

10,470,000

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
กจ.ถ.1-0037 บ้านหนองปรือ - บ้าน
หนองสาหร่าย ตาบลหนองปรือ อาเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

14,970,000

14,970,000

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
กจ.ถ.1-0026 บ้านพุน้อย - บ้าน
กระทะทอง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

-

-

12,670,000

12,670,000

-

2,000,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
องค์การบริหารส่วน
3
2
กจ.ถ.1-0039 บ้านพุถ่อง - บ้านนามกุย
จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
แผนงาน/โครงการ

แผนงานที่ 4
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

-

-

-

-

14,990,000

14,990,000

26,915,000

26,915,000

27,915,000

27,915,000

27,915,000

137,575,000

4

2

โครงการสานสัมพันธ์การค้าการลงทุน
กับกลุ่มประเทศ CLMVT

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

9,900,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000

49,500,000

โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับ
ประเทศเมียนมา

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

4,500,000

โครงการงานวันพระบิดาการค้าไทย

4

2

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

โครงการมหกรรมตลาดสินค้าประชารัฐ

4

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้าและการ
พัฒนาประชารัฐ

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)
องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)
องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

3,000,000

โครงการหอการค้าและสภา
อุตสาหกรรมแฟร์

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

โครงการหนึ่งเอสเอ็มอี หนึ่ง
ผู้ประกอบการ One SMEs One
Entrepreneur : OSOE

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(หอการค้าไทย)

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

โครงการการร่วมมือกับวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมที่ต้องการ รวมทั้งการ
ส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
โครงการการเปิดโลกนวัตกรรมและงาน
องค์กรภาคเอกชน
4
2
แสดงสินค้าอาเซียน : การสร้าง
(สภาอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและออกแบบสินค้า โดยการ
จังหวัดกาญจนบุรี)
สนับสนุนการพัฒนาวิศวกรวิจยั ของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

โครงการร่วมกับสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรีในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการผลิตให้แก่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยการจัด
ฝึกอบรมและจัดให้มีที่ปรึกษาเข้าไปให้
คาแนะนาแก่โรงงานต่าง ๆ

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

โครงการพัฒนาการบรรจุหบี ห่อเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม : จัดอบรมและช่วย
ออกแบบผลิตภัณฑ์

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

โครงการปรับแผนธุรกิจ SMEs

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อปุ ทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกิจชายแดน

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs ในภาคอุตสาหกรรม B2B
ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

550,000

โครงการศึกษาและจัดทาแนวทางการ
บริหารจัดการน้าสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการที่
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

625,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว "หอการค้า & สภา
อุตสาหกรรม แฟร์"

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ ชาติ
องค์กรภาคเอกชน
4
2
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - 2565

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

โครงการร่วมกับภาครัฐและเอกชนใน
การจัดโครงการ “จับคู่ธรุ กิจ” ใน
จังหวัดกาญจนบุรี

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

โครงการศึกษาดูงานและการประชุม
สัญจร (ต่างประเทศ)

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

4,000,000

โครงการศึกษาดูงานและการประชุม
สัญจร (ในประเทศ)

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาค :
จัดการอบรมสัมนนาร่วมกับสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)

4

2

องค์กรภาคเอกชน
(สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

1,224,430,625

2,516,922,758

3,869,088,125

10,008,910,656

4,603,793,125

23,278,897,277

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจร
และทั่วถึง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย รัฐบาลได้ให้ ความสาคัญเรื่องการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย (ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – อายุ 5 ปี) ซึ่งถือ
เป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญ สูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบู ร ณ์ ภายใต้ บ ริ บ ทของประเทศที่ เปลี่ ย นแปลงหลั ง การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
54 วรรคสอง รัฐต้อ งด าเนินการให้เด็ กเล็กได้รับการดู แลและพั ฒ นา
ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย
(1) สร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพคนช่วงปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี ในทุกช่องทาง
(2) บู ร ณาการความร่วมมื อในการค้น หากลุ่มเด็กปฐมวัยของจัง หวั ด
กาญจนบุรีที่สงสัยว่ามีค วามบกพร่องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อนามาสู่กระบวนการในการแก้ไขและฟื้นฟูต่อไป
(3) สร้างความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคน
ช่วงปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
1. คนตั้งครรภ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมเครือข่ายสังคมแห่งการ
เรียนรู้ “ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์” ร้อยละ 50
2. กลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีรายได้น้อยได้เข้าร่วมเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้“ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์” ร้อยละ 70
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 90
ศูนย์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนช่วงปฐมวัยที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่
Kanchanaburi Smart Child 4.0
จัดตั้ง “ศูนย์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนช่วงปฐมวัย

หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.
7.
8.
9.

หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
จังหวัดกาญจนบุรี
7,000 บาท
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคน
ช่วงปฐมวัย“ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์”
500,000 บาท
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนช่วง
ปฐมวัยจังหวัดกาญจนบุรี
14,000 บาท
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างแกนนาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ
1,261,600 บาท
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
5 สร้างความตื่นตัวและคุณแม่ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี
117,400 บาท
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
1,900,000 บาท
1. กลุ่มผู้ตั้งครรภ์ได้รับการสร้างองค์ความรู้ในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ
จนกระทั่งการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่หลากหลาย
2. เด็กปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประเมินพัฒนาการที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
จัง หวัดกาญจนบุรีมี การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม
ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงการเลี้ยงดู และกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ได้รับการประเมิน
แล้วสงสัยว่ามีพัฒนาการบกพร่องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างทันท่วงที

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการออกกาลังกายและเล่นกีฬ าเป็นปัจจัยที่
ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
พัฒ นาความรู้ในเชิ งวิ ทยาศาสตร์ห ลายสาขาที่มี วัตถุ ป ระสงค์ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกให้มีสุขภาพที่ดี จึงนามาสู่ความ
ตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกกาลัง
กาย การเล่นกีฬา และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย และเพิ่มปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมทุกระดับซึ่งหลาย
ประเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่า การเล่นกีฬาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งที่ช่วย
ให้ประชากรทั่วโลกสามารถเพิ่มประสบการณ์ชีวิตด้านสัง คม และอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข ซึ่งประเทศชาติจะสามารถพัฒนาและเจริญก้าวหน้า
ได้ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของคนในประเทศอย่ า ง
ต่อเนื่องในทุกด้าน การส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่น กีฬ า ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
เกิดการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ความมีร ะเบียบวินัย และน้ าใจนั กกีฬ าสามารถอยู่ร่วมกันในสัง คมได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหา
สังคม ลดการเจ็บป่วยของคนในชาติ
(1) เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
การส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
(2) เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสมรรถภาพ
ของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีให้ ดียิ่ง ขึ้น โดยใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ด้วยการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
(3) เพื่ อส่ ง เสริมและสนั บสนุ นให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รั บ
โอกาสในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาสู่การมีสุขภาพ
และสมรรถภาพที่ดี

หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
1. การตั้ งครรภ์ ของประชากรในวั ยเรียน/วั ยรุ่น (อายุ 11-20 ปี )ลดลง
ร้อยละ 50
2. ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัด มิติด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
4. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
5. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี
อ าเภอเมื อ งกาญจนบุ รี อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอ
เลาขวัญ หรืออาเภอใกล้เคียงที่เหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
เติมทักษะชีวิตวัยใส
1,073,000 บาท
นางวิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-564005
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อการมีสุขภาพกายใจที่ดี
4,000,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
5,073,000 บาท
1.ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น (อายุ 11-20 ปี) ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 600
คน
2.มีชมรม/ศูนย์วัยใสในสถานศึกษาหรือชุมชน ที่คอยช่วยเหลือและให้
คาปรึกษาปัญหาวัยใส
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายในจังหวัด
1. จานวนการตั้งครรภ์ของประชากรในวัยเรียน/วัยรุ่น (อายุ 11-20 ปี) ลดลง
2. ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น มีการพัฒนาทักษะชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 มีความพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี ประจาปี พ.ศ. 2565 เพิ่มมากขึ้น นามาซึ่งรายได้จากการ
ท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
4. เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เกิดกระแสเงินทุนหมุนเวียนภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี
5. นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ประทับใจกิจกรรม และนาไป
บอกต่ออย่างแพร่หลายมากขึ้น

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ด้านการพัฒ นาศักยภาพคนตลอด
ชี วิต (พ.ศ. 2561-2580) ได้ ก าหนดแผนย่ อ ยการส่ ง เสริม ศั ก ยภาพ
ผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูง อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงใน
ชีวิต มี ทัก ษะการดารงชีวิตเรีย นรู้พั ฒ นาคนตลอดชีวิต มี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
1.
2.
3.

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเป็นกลุ่ม
ประกอบอาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไป
พัฒนาและต่อยอดสู่สังคมและชุมชน

มีอาชีพที่มั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 80
จังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมการประกอบอาชีพผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความภาคภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของตน
3,261,000 บาท
นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 034512452
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
นวัตวิถีชุมชนสร้างสุข
1,026,800 บาท
นางเอมอร บุตรแสงดี หมายเลขโทรศัพท์ 08 9902 1931
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
4,289,700 บาท
กลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จานวน 13 อาเภอ
สร้างอาชีพยกระดับรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดแผนย่อยการส่ง เสริ มศักยภาพ
ผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะการดารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาคนตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
(1) เพื่อส ารวจความคิดเห็น เพื่อทราบถึง ปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
(2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ครอบคลุมในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
(3) เพื่อ เน้ นให้ประชาชนในท้ องถิ่ นทุ ร กั นดาร หรื ออ าเภอในพื้น ที่
ท้องถิ่นทุรกันดารได้รับทราบข่าวสาร และนโยบายสาคัญของรัฐบาล
(4) เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานของจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาเร่งด่วนได้สาเร็จลุล่วง
(5) เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี มีการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารได้อย่างทั่วถึง
(6) เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยาน
แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมเยาชนไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
กาญจนบุรี ประจาปี 2565
2,401,200 บาท
นางสาวทัศนาวดี เมยไธสง หมายเลขโทรศัพท์ 0-89614-4189
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ประกอบครุภัณฑ์
1,600,000 บาท
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 589233 ต่อ
51019
มณฑลทหารบกที่ 17

หัวข้อ
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ก่อสร้างที่พักทหารพันธุ์ดี โครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวพระราชดาริ
2,700,000 บาท
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 589233 ต่อ
51019
มณฑลทหารบกที่ 17
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 17
ตามแนวพระราชดาริ
3,400,000 บาท
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ 034 – 589233 ต่อ 51019
มณฑลทหารบกที่ 17
ก่ อ สร้ า งส านั ก งานโครงการทหารพั น ธุ์ ดี มณฑลทหารบกที่ 17
ตามแนวพระราชดาริ
1,700,000 บาท
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ 034 – 589233 ต่อ 51019
มณฑลทหารบกที่ 17
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
มณฑลทหารบกที่ 17
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
11,801,200 บาท
1. ร้อยละของอาเภอมีการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น
2.ผู้ได้รับผลิตภัณฑ์และ ผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ในโครงการ
ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 17 ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมี
ความพึงพอใจ
(1) ป้องกันปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเองและได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
(2) เยาวชนอายุ 10-24 ปี กล้าแสดงออก และมีพื้นที่ในการแสดงออก
ที่เหมาะสมกับวัย
(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเกิดความ
สามัคคีในการร่วมมือและบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของจังหวัดในเยาวชน
(4) ปัญหายาเสพติดในเยาวชนลดลง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
บาบัดรักษาของรัฐ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
แนวทางการพัฒนา สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐและประชาชน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐและประชาชน
จัง หวัดกาญจนบุ รีได้มีการจัดทาแผนพัฒนาจัง หวั ดและแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีเป็นประจา ทุกปี ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด ดัง นั้นเพื่อเป็นการติดตาม
และประเมิ น ผลโครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า โครงการดั ง กล่ า วตรงกั บ ความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากน้อยหรือไม่ อย่างไร
และโครงการดังกล่าวทาให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/
หมู่บ้าน จริงหรือไม่ จึงมีความจาเป็นต้องมีการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดทาโครงการดังกล่าว
(1) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
สามารถนาไปใช้พิจารณาทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดต่อไป
(2) เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อการพั ฒ นาจั ง หวั ด
กาญจนบุรี
(3) เพื่อประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ
1. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
300,000 บาท
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 5109
สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
เสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชนแบบทีมบูรณาการ
400,200 บาท
นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา หมายเลขโทรศัพท์ 034-564412
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

หัวข้อ
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
สร้างความยุติธรรม นาความรู้สู่ชุมชน
569,500 บาท
นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา หมายเลขโทรศัพท์ 034-510342
สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
1,269,700 บาท
จัง หวัดกาญจนบุ รี มี ร ายงานการติ ดตามประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ทาให้ทราบความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดาเนินงานโครงการ
ของจังหวัด
2. ทาให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ว่ามีผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ตลอดจนความพึงพอใจที่มี
ต่อโครงการ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อโครงการนี้

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากมติ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ได้ เ ห็ น ชอบ
แผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้
ระยะที่ 2 พ.ศ.2559 - 2564 ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
1 สิง หาคม 2559 ณ ตึก สัน ติไ มตรี หลั ง ใน ทาเนี ยบรัฐ บาล และมี
ความเห็นเพิ่มเติมให้จัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนสาร
ตะกั่ ว บริ เ วณห้ ว ยคลิ ตี้ ใ ห้ เ ป็ น งบประมาณแบบบู ร ณาการเพื่ อ ให้
สามารถติด ตามการดาเนินงานของแต่ล ะหน่ วยงานได้อ ย่างชัดเจน
ซึ่งแผนการดาเนินงานฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ลาห้วยคลิตี้ บริเวณโรงแต่งแร่ และพื้นที่ใกล้เคียง 2) แผน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 3) แผนด้านสุขภาพ 4) แผน
ด้านสังคมเศรษฐกิจ และ 5) แผนติดตามประเมินการดาเนินการ
ในด้านสุขภาพ อยู่ในแผนงานที่ 4 ซึ่ง กาหนดให้ส านักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพของ
ประชาชนหมู่บ้านคลิตี้ รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการได้รับ
สัมผัสสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
(1) เพื่อเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพ จากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมในพื้นี่หมู่บ้านค
ลิตี้บน หมู่บ้านคลิตี้ล่าง
(2) เพื่อ สร้ า งภาคี เ ครื อข่ า ย และบูร ณาการ ร่ว มกั น แก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น
1. เด็กอายุ 0–15 ปี ในพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้บน หมู่บ้านคลิตี้ล่าง ได้รับ
การตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในเลือด ร้อยละ 90
2. เด็ ก อายุ 0–15 ปี ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นคลิ ตี้ บ น หมู่ บ้ า นคลิ ตี้ ล่ า ง
ที่ได้รับการตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในเลือด ได้รับการแจ้งผลเลือด
ร้อยละ 90
3. เด็ ก อายุ 0–15 ปี ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นคลิ ตี้ บ น หมู่ บ้ า นคลิ ตี้ ล่ า ง
ที่ มี ร ะดั บ สารตะกั่ ว ในเลื อ ดสู ง เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน ได้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการรับสารตะกั่ว
เข้า
สู่ร่างกาย ร้อยละ 90

หัวข้อ

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.
7.
8.
9.

หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
4. แผนการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้ ปีงบประมาณ
2566 – 2569 1 แผน
ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงหมู่ บ้านคลิตี้บน หมู่บ้ านคลิ ตี้ล่าง ตาบลชะแล
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การปนเปื้อนสารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้ ปีงบประมาณ 2565
830,000 บาท
นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 622982 - 3
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
830,000 บาท
(1) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพการ
ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งได้รับคาแนะนาพฤติกรรมในการดารงชีวิตที่
เหมาะสมในชุมชน
(2) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถดูแล และป้องกันตนเองในการลดการ
สัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย
(1) เด็กอายุ 0 – 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยงหมู่บ้านคลิตี้บน หมู่บ้านคลิตี้ล่าง
ได้รับการเผ้าระวังคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพพร้อมทั้งสื่อสารความ
เสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่
ร่างกาย
(2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหมู่บ้านคลิตี้บน หมู่บ้านคลิตี้ล่าง ได้รับการ
การส่งเสริมสุขภาพ และสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันรับสารตะกั่วเข้า
สู่ร่างกาย

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมชาติและมนุษย์
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับ
การเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์
จากสถิติของกรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่
ป่าไม้เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ จานวน 7,501,233.33 ไร่ และเมื่อมี
การเปรียบเทียบข้อมูล พื้นที่ป่าระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2562 พบว่า
พื้นที่ ป่า ของจัง หวัด กาญจนบุรี ล ดลง คิด เป็น ร้อ ยละ 0.34 (25602561) และ 0.04 (2561-2562) ตามล าดับ ดัง นั้น เพื่อ ให้ จัง หวั ด
กาญจนบุ รี มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น เมื อ งที่ น่ า อยู่ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงควรมี
การปลู ก ฝั ง ประชากรมี จิ ต ส านึ ก มี ค วามตระหนั ก รู้ ที่ ถู ก ต้ อ งด้ า น
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
1) จัดทาหลักสูตรการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อ ม
จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชดาริ
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ตามแนว
พระราชดาริ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีทุกโรงเรียน
3) เพื่อปลูกฝัง ค่านิยม แนวคิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทุกโรงเรียน
1. ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี ห ลั ก สู ต รการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชดาริ
2. ร้อยละของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชดาริ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในจังหวัด
กาญจนบุรี ทุกโรงเรียน
ปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริ

หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.
7.
8.
9.

หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
709,500 บาท

นายอนันต์ กัลป์ปะ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9913 8659
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
709,500 บาท
1) หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชดาริจังหวัดกาญจนบุรี
2) ประชากรในวัยเรียน/วัยรุ่นจัง หวัดกาญจนบุรีที่ได้รับความรู้ตาม
หลั ก สู ต รมี ค วามตระหนั ก รู้ แ ละมี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
1) สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชดาริ
2) โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
แนวพระราชดาริ
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข
และยั่งยืน

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าให้เพียงพอตามความเหมาะสม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าให้เพียงพอตามความเหมาะสม
พืนที่บางพืนที่ในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในพืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
ปานกลางถึงแล้งจัดเป็นประจ้าทุกปี ราษฎรในพืนที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ประสบกับปัญหาไม่มีแหล่งน้าเพียงพอส้าหรับท้า
การเกษตรและอุปโภค - บริโภค
(1) เพื่อใช้เป็นแหล่งกระจายน้าส้าหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรใน
พืนที่
(2) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของราษฎรในพืนที่โครงการ
(3) เพื่อเพิ่มแหล่งน้าในการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชาวบ้านในพืนที่
เกษตรกรได้รับประโยชน์
จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างระบบส่งน้าบ้านช่องกะเหรี่ยงถึงบ้านทุ่งนาคราช ระยะ 2
18,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้าห้วยตามั่นตอนบน พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้าหินเหล็กไฟ พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้าท่าตะแคง พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้ายอดแก้ว พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

หัวข้อ

6.
7.
8.
9.

5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ก่อสร้างฝายทดน้าห้วยวังปลา พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้าแปลงฝ้าย พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้าห้วยตาสุข พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
ก่อสร้างฝายทดน้าหนองตากล่อม พร้อมขุดลอกล้าห้วย
15,000,000 บาท
นายประศาสน์ สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
โครงการชลประทานกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
148,789,400 บาท
1) ระบบส่งน้า
2) ฝายทดน้า
ราษฎรในพืนที่ได้รับน้าอย่างทั่วถึง สามารถบรรเทาภัยแล้งในพืนที่ได้
และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในเขตพืนที่โครงการ ท้าให้ฐานะความ
เป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพืนที่โครงการดีขึน3) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุขและยั่งยืน

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
การทาเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพ
และความปลอดภั ย ของทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับกระแส
ความสนใจของโลกในปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีจึงมียุทธศาสตร์ในการ
เพิ่ มความปลอดภั ยทางด้านอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในพื้นที่ ซึ่งการจะได้การรับรองจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
มาตรฐานต่างๆ โดยสถานการณ์ เกษตรอิน ทรีย์ไทยล่าสุดนั้ น มี พื้น ที่
ได้รับรองมาตรฐานเพียง ร้อยละ 0.29 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
จึงเป็ นหน้าที่ของภาครัฐที่จ ะส่ง เสริม และพัฒ นาเกษตรกรให้มี ค วาม
พร้อมในการทาการเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการผลิต
สิน ค้ าเกษตรที่ มี คุณ ภาพได้ม าตรฐานและปลอดภั ย ต่ อ ผู้บ ริ โภค แต่
เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีพบปัญหาจากการไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
จึงไม่สามารถขอการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ได้
(1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการรับรู้การผลิตพืชอินทรีย์และ
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
(2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี
(3) เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่ง
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานและการพัฒนาด้านการตลาด 100 ราย
2. เกษตรกรผู้ผลิตเงาะทองผาภูมสิ ามารถเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน 20 ราย
อาเภอทองผาภูมิ อาเภอไทรโยค อาเภอสังขละบุรี อาเภอศรีสวัสดิ์
ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี
5,204,600 บาท
นายอัครภูมิ สมแสง หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564267
สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัด
1,749,900บาท
นายเสียง ศักดิ์พิสิษ หมายเลขโทรศัพท์ 034-516894-5
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

หัวข้อ
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
สานสัมพันธ์พลัง"บวร" เพื่อความยั่งยืนของสัตว์น้าในชุมชน
3,834,900 บาท
นายวรรณนัฐ หิรัญชุฬหะ หมายเลขโทรศัพท์ 034-564302
สานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมการเกษตรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัด
กาญจนบุรี
844,400 บาท
นายอัครภูมิ สมแสง หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564267
สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
11,633,800 บาท
เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเพื่อเข้าสู่การผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค
อีก ทั้ ง ยั ง สามารถรั กษามาตรฐานการผลิ ต เพื่ อ สร้างความเชื่ อ มั่ น ให้
ผู้บริโภค
1. มูลค่าการจาหน่ายสินค้าเกษตร : เงาะทองผาภูมิ เพิ่มสูงขึ้น
สิ น ค้ า เกษตรอั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด มี คุ ณ ภาพได้ รับ การยอมรับ จาก
ผู้บริโภค
2. ตลาดจ าหน่ ายสิ น ค้ าการเกษตร มี เอกลั ก ษณ์ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู้ บ ริ โ ภคและเป็ น แหล่ ง จ าหน่ า ยผลผลิ ต ทางการเกษตรหลั ก ของ
เกษตรกรของจังหวัดกาญจนบุรี
3. เพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงฟืน้ ฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
รัฐบาลได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี โดยให้ ค วามส าคั ญ
ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน โดยมีประเด็นท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การทาการตลาด
และการบริหารจั ดการสถานที่ ที่มี ค วามส าคั ญทางประวัติ ศ าสตร์ วิถี ชีวิ ต และ
วัฒนธรรม เพื่ อให้ การท่องเที่ยวไทยมีเรื่ องราวที่ เป็นเอกลั กษณ์ พร้ อมทั้ ง การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดั บ สู ง ประกอบด้ ว ย แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคล
ศิลปะวัตถุ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า และศาสนสถานที่สาคัญๆ ในท้องถิ่น
ต่างๆ และเรื่องเล่าที่อธิบายความเป็นมาของความเชื่อและพิธีกรรมในท้องถิ่นต่างๆ
โดยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเล่าของคนเมืองกาญจน์ในมุมมองใหม่จาก
คนเมืองกาญจนบุรีที่เสี่ยงจะสูญหายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2) เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า “ชาวกาญจน์” สร้างการรับรู้และดึงดูด
นักท่องเที่ยวตามรอยเรื่องเล่า
3) เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการนาทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สืบทอดเรื่องเล่าขาน
ตานาน ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทย วิถีชีวิตของชุมชน ให้คงอยู่สืบไป
4) เพื่อ ส่ง เสริม ผู้สูง อายุ หรือ ผู้เกษียณอายุ ร าชการให้เ ป็นผู้ แนะนาด้ านความรู้
เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยว ในจัง หวัดกาญจนบุรี พร้อมช่วยผู้สูง อายุให้มีอาชีพ มี
รายได้มีกิจกรรมทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและดึง ดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น และ
ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1. จานวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มขึ้น 5%
2. จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มขึ้น 3%
บริเวณพื้นที่ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หัวข้อ
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10

รายละเอียด
เรื่องเล่า “ชาวกาญจน์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9,250,000 บาท
นางจริญญา จักรกาย หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 818797
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
33,020,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4,000,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
จัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปี 2564
10,000,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีคาร์บอนต่า (Low Carbon Tourism) ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่
4,000,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดด้วยเครื่องมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์
5,000,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism
3,000,000 บาท
นางสาวกิรดา ลาโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด”
ครั้งที่ 23
500,000 บาท
นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี หมายเลขโทรศัพท์ 034-581236 กด 106
ที่ทาการปกครองอาเภอบ่อพลอย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการอานวยความสะดวกและการบริการนักท่องเที่ยว
2,522,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณน้าตกห้วยแม่ขมิ้น

หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.17 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
4,096,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการนักท่องเที่ยว
ในพื้นทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
1,432,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างโรงซักรีด พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
1,244,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างห้องน้า-ห้องสุขา บริเวณน้าตกห้วยแม่ขมิ้น
1,232,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวน้าตกจ๊อกกระดิ่น
2,724,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
257,000.00 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ปรับปรุงไฟส่องสว่างและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมาย
บริเวณถ้าธารลอดน้อย อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
8,400,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิทศั น์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท่องเที่ยว พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
7,800,000 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
จัดตั้งตลาดน้าบ้านดอนเตาอิฐ (ข่วงหมั่น ขวัญยืน) ตาบลรางหวาย
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
6,000,000 บาท
นายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ หมายเลขโทรศัพท์ : 034-579-246
ที่ว่าการอาเภอพนมทวน

หัวข้อ
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ทาการปกครองอาเภอบ่อพลอย
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
104,477,000 บาท
1) ได้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งเล่ า “ชาวกาญจน์ ” จ านวน 3 หั ว ข้ อ เพื่ อ ใช้
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานจังหวัด
กาญจนบุรี และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจ
2) ผู้ สูง อายุหรื อผู้เกษียณอายุร าชการ ที่ มีศัก ยภาพด้านความรู้เกี่ ยวกับ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เรื่องราวเล่าขานจากประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี
มี ง านท า และสามารถอ านวยความสะดวกและสร้ า งความปลอดภั ย ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
1) จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัต ลักษณ์ มีเรื่อง
เล่ าขาน ต านานที่ส ามารถดึ ง ดู ดนั กท่ อ งเที่ย วกลุ่ม เป้ าหมายให้เ ดิน ทางเข้า มา
ท่องเที่ยวในจัง หวัดกาญจนบุรีเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน
2) ผู้สูง อายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ มีอาชีพ มีร ายได้ เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง
3) นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น และยกระดับ
รายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรเส้นทางในโครงข่ายทางหลวงชนบทกาญจนบุรีมี
จานวนมาก เส้นทางเหล่านี้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
หลายแห่ง ทั้งนี้ยังมีการขนส่งสินค้าทั้งของอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตร
เป็นจานวนมาก
(1) เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(2) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สัญจร ในเส้นทางนี้
1. นักท่องเที่ยว เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง
ถนนโครงข่ายในสายทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
แก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย กจ.4088 แยก ทล.3272 – บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
14,500,000 บาท
นายอะนันธ์ ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
ขยายผิวจราจรเข้าแหล่งท่องเที่ยวบ้านนามกุย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
26,200,000 บาท
นายอะนันธ์ ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ บนสายทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี
13,890,000 บาท
นายอะนันธ์ ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
ก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
257,000.00 บาท
นายสินธพ โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลิ่นถิ่นและสร้างแหล่งเรียนรู้ ความยาวไม่น้อยกว่า
200 เมตร หมู่ที่ 4 ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
7,500,000 บาท
นายประหยัด ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลิ่นถิ่นพร้อมปรับปรุงภูมทิ ัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านลิ่นถิ่น
ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
7,500,000 บาท
นายประหยัด ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าแม่กลองพร้อมปรับภูมทิ ัศน์บริเวณจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
9,500,000 บาท
นายประหยัด ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงบัว ดงบัว พร้อมปรับภูมิทศั น์ ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
12,500,000 บาท
นายประหยัด ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
91,590,000 บาท
เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของธุรกิจ และผู้สัญจรทั่วไป เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น
การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการทุกระดับ
กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้
ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
เศรษฐกิจ ในประเทศและสร้างรายได้เพื่อให้หลุดพ้นกับดักรายได้ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ช าติซึ่ง นาไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
คนรุ่ นใหม่ รวมถึง ปรับ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตลาด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลั กดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เพื่อให้เกิดการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มี
ขีดความสามารถในการแข่ง ขันและสามารถประกอบธุร กิจ ระหว่างประเทศได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า
การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
(1) สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
(2) ประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก
(3) สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร
1. ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการขายสินค้า ไม่ต่ากว่า
2. ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถจับคู่ธุรกิจได้ อย่างน้อย
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน : มีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี / ภูมิภาคอื่น นอกจังหวัดกาญจนบุรี
พัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี
5,000,000 บาท

หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.
7.
8.
9.

หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
นายผกายเนติ์ เล่งอี้ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564293
สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
พัฒนาการตลาดบน platform (e-commerce)
1,136,000 บาท
นายผกายเนติ์ เล่งอี้ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564293
สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
6,136,000 บาท
- ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง และเกิดการหมุนเวียนด้าน
เศรษฐกิจ

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ

รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการพัฒนาที่ 11
ว่า ด้ ว ยการพัฒ นาศัก ยภาพคน ตลอดช่ว งชี วิต ได้ กาหนดให้ มี การพั ฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับ
ประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรมการท างานที่
พึง ประสงค์แ ละความรู้ค วามเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น ผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับวั ยทางานผ่าน
ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
(1) เพื่อพัฒนากาลังแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม
บริการยานยนต์ในจังหวัดกาญจนบุรี
(2) เพื่อการพัฒนากาลังแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
1. จานวนกาลังแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. จานวนแรงงานนอกระบบที่สมัครได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ร้อยละของค่าเป้าหมายสานักงานประกันสังคม
สถานประกอบการ โรงแรม อาคารส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
2,322,000 บาท
นางธารทิพย์ รักษ์สุจิตรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-516099
สานักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
2,322,000 บาท

หัวข้อ
9. ผลผลิต (Output)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
กาลัง แรงงานในจัง หวัดกาญจนบุรี จ านวน 1,300 คน ได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมการมีอาชีพมีงานทา มีความปลอดภัย และมีหลักประกันความมั่นคงในการ
ทางาน
กาลังแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการสร้างระบบและรากฐานการดาเนินงาน
ด้านแรงงาน ที่มีความยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะฝีมือจะส่งผลต่อมิติต่างๆ ดังนี้
(1) มิ ติด้า นเศรษฐกิ จ ก าลัง แรงงานมี ศัก ยภาพมากขึ้ นท าให้ผ ลิ ตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม
บริการยานยนต์เพิ่มมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของผู้ประกอบกิจ การ
อัตราการบรรจุงานเพิ่มขึ้น ลดสภาพการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจใน
ระดับจังหวัดและระดับภาคดียิ่งขึ้น
(2) มิติด้านสัง คม กาลัง แรงงานในจัง หวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพ มีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ มีงานทา มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงจากการทางาน มีความ
ปลอดภัยในการทางาน ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการ
ขยายตัวของเมือง
หัวข้อ

รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า
1. ชื่อโครงการ
การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง
ชาวบ้ า น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และผู้ สั ญ จรเส้ น ทางนี้ มี จ านวนมาก เส้ น ทางนี้
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ยังมีการขนส่งสินค้าทั้ง
ของอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตรเป็นจานวนมาก
(1) เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว ให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) เพือ่ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สัญจร
1. นักท่องเที่ยว เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง
เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กจ.6043 น้าตกเอราวัณ - น้าตกห้วยแม่ขมิ้น ต. แม่กระบุง อ.
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
งบประมาณ
9,900,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
นายอะนันธ์ ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
แก้ไขคอสะพานทรุดตัว ถนนสาย กจ.4029 แยก ทล.3089 – บ้านหวายเหนียว
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
งบประมาณ
4,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
นายอะนันธ์ ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย กจ.4042 แยก ทล.3436 – บ้านท่าขนุน
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
21,000,000 บาท
งบประมาณ
นายอะนันธ์ ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี
6. หน่วยงานดาเนินงาน
1 ปี เริ่มต้นปี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565)
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
35,400,000 บาท
8. งบประมาณ
เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของธุรกิจ และผู้สัญจรทั่วไป เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น
9. ผลผลิต (Output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
จังหวัดกาญจนบุรี
--------------------การดาเนินการ
ดาเนินการ
1) สารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
 มอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด
ทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดาเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอืน่ ทาการศึกษา
สารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 ดาเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดาเนินการ............................................
2) จั ดประชุม หารือร่วมกั นระหว่ างหัวหน้าส่วนราชการที่ มีส ถานที่ ตั้ง ทาการอยู ในจัง หวั ด
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามมาตรา 53/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22
มาตรา 23 และมาตรา 24 แห ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
3) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด

แล้ว


ไม่ได้
ดาเนินการ





ข้ า พเจ้ าขอรั บรองว่ า ข้ อความดั งกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุ ก ประการ ทั้ งนี้ ได้ แนบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(ฉบับทบทวน)

เป้าหมายการพัฒนา

เมื อ ง น่ า อ ยู่ เก ษต ร ปลอ ดภั ย เมื อ ง น่ า อ ยู่ เก ษ ตร ปล อ ดภั ย
การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียง การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตก
เศรษฐกิจตะวันตก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1.ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้ข องครัว เรื อ นในจั ง หวั ด
ไม่ ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประชาชน
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6
3. ระดั บ ความรู้ ด้ า นดิ จิ ทั ล ของ
ประชากรผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
การทดสอบที่กาหนด ร้อยละ 50
4. ร้อยละของประชากรเป้าหมาย
เข้าถึ ง สวั สดิการขั้นพื้ นฐานอย่า ง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ร้อยละ 50
5. อั ต ราการเกิ ด คดี อ าชญากรรม
ร้อยละ 70

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1. ร้อยละของประชากรเป้าหมาย
ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพตาม
กาหนด ร้อยละ 100
2. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระ ดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( ONET)
เพิ่มขึ้นปีละ 5%
3. อั ตราการเกิ ด คดี อ าชญากรรม
ลดลง ปีละ 5%
4 . ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ด้ า น ดิ จิ ทั ล
ของประชากรผ่ า น เกณฑ์ ต าม
มาตรฐานการทดสอบที่ ก าหนด
ร้อยละ 50
5. สั ด ส่ ว นประชากรที่ อ ยู่ ใ ต้ เ ส้ น
ความยากจน ลดลง ปีละ 1%

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เชื่อมโยง
และแสดงถึง
ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา

หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(ฉบับทบทวน)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. ปริ ม าณขยะที่ ถู ก ก าจั ด อย่ า ง
ถูก ต้ อ ง น้ าเสี ย สารเคมีป นเปื้ อ น
ในแหล่งน้า ร้อยละ 80
2. ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่ง แวดล้ อ มและกฎหมายผัง เมื อ ง
ต่อจ านวนเรื่อ งร้ องเรีย น (รวมถึ ง
การจัดระเบียบแพ) ร้อยละ 100
3. สัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รวมถึงเรือน
แพ และภาคเกษตร) ร้อยละ 50
4. จานวนผู้ประกอบการด้านการ
จัดการขยะรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5 ราย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. ปริ ม าณขยะที่ ถู ก ก าจั ด อย่ า ง
ถูกต้อง ร้อยละ 80
2. สัดส่ วนปริม าณอ้อยสดต่ออ้อ ย
ไฟไหม้ 2.5 เท่า
3. ร้ อ ยละของจ านวนโรงงาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย ร้อยละ 90
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าไม้ในจังหวัด 0%

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1. รายได้ที่แท้จ ริง สุทธิต่อคนต่อปีของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ Smart Famer
มี ร ายได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี จานวน 13 ราย
3. สัดส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรที่ขายสินค้าในตลาดออนไลน์
ร้อยละ 100
4. จานวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อิ น ทรี ย์ แ ละสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
5. จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1. รายได้ที่แท้จริง สุทธิต่อคนต่อปี
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. จ านวนเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละสิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้นปีละ 50 ราย
3. จ านวนผู้ รั บ ซื้ อ สิ น ค้ า เกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น
ปีละ 10 ราย

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เชื่อมโยง
และแสดงถึง
ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา

เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เชื่อมโยง
และแสดงถึง
ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา

หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(ฉบับทบทวน)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7
2. ร้อยละของแรงงานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมีความสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10
3. จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า ไป
ท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
4. จานวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น
( ร ว ม man-made destination
ของทั้งรัฐและเอกชน) 1 แห่ง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น ปีละ 5%
2. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรด้ า นการ
ท่องเที่ยวมีความสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
3. จ านวนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง
4. สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
ที่ประสบอุบัติเหตุ เป้าหมาย 0 %
5. สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
ที่ประสบอาชญากรรม เป้าหมาย 0%

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
1. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษ
และการค้าชายแดน ร้อยละ ๓.๐
2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง
และโครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ รั บ การ
พั ฒ น า เพิ่ ม ขึ้ น (เชื่ อ มโครงการ
connectivity) ร้อยละ 30
3. สั ด ส่ ว นของผู้ ป ระกอบการที่ มี
ความสามารถค้ า ขายในตลาด
ออนไลน์ ร้อยละ 50
4. มู ล ค่ า สิ น ค้ า otop ที่ ข ายผ่ า น
otop traders เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
1. อั ต ราการขยายตั ว ของการค้ า
ชายแดน (ไม่ ร วมก๊ า ซธรรมชาติ )
ร้อยละ 3.0
2. จ านวนผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ อ ยู่ บ น
digital platform ร้อยละ 50
3. จ านวน otop traders ที่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
4. เส้ น ทางคมนาคมที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาตามที่ไ ด้รั บการร้องขอจาก
ประชาชน ร้อยละ 30

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เชื่อมโยง
และแสดงถึง
ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา

เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เชื่อมโยง
และแสดงถึง
ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา

หัวข้อ

ประเด็นการพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(ฉบับทบทวน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
เสริ ม สร้ า งสั ง คมเป็ นสุ ข สังคมแห่ ง
การเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
เสริ มสร้ างเมื องน่ าอยู่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุ น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ และการค้ า
ชายแดน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
เสริ ม สร้ า งสั ง คมเป็นสุ ข สังคมแห่ ง
การเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
เสริ มสร้ างเมื องน่ าอยู่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยวคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุ น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ และการค้ า
ชายแดน

------------------------------------------

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ที่

กิจกรรม

1. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ
ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา
18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามแผน
7. การติดตามประเมินผล
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคาพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี (ถ้ามี)
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)
1,000,000

700,000
2,000,000
300,000

5,000,000
500,000

500,000
10,000,000

ภาคผนวก ค
การเก็บรวบรวมข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นาชุมชน/หมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้นาชุมชนมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 123
ราย และจากผู้นาหมู่บ้านมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 880 ราย รวมจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,003 ราย
ตารางที่ 1.99 จานวนผู้นาท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทผู้นาและอาเภอ
อาเภอ
รวม
เมือง
ไทรโยค
บ่อพลอย
ศรีสวัสดิ์
ท่ามะกา
ท่าม่วง
ทองผาภูมิ
สังขละบุรี
พนมทวน
เลาขวัญ
ด่านมะขามเตี้ย
หนองปรือ
ห้วยกระเจา

รวม
1,003
110
61
94
36
158
110
47
23
112
95
43
47
67

ประเภทผู้นา
ผู้นาชุมชน
123
15
8
16
3
18
14
3
3
20
13
2
2
-

ผู้นาหมู่บ้าน
880
95
53
78
33
140
96
44
20
92
82
41
39
67

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของผู้นาชุมชน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวน
สุนันทาออกไปสัมภาษณ์ข้อมูลยังผู้นาชุมชนต่างๆ สาหรับผู้นาหมู่บ้าน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย นายอาเภอ
ปลัดอาเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันชี้แจงวิธีการบันทึกแบบข้อถาม พร้อมทั้งมอบแบบข้อถามให้กับผู้นาหมู่บ้านบันทึก
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ตรวจแบบ ประมวลผล และนาเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด

1. คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560

2. การส่งแบบสอบถาม
รวบรวมแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและนาส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
3. การเสนอผล
เสนอผลการสารวจในระดับจังหวัด ในรูปของร้อยละ
4. สรุปผลการสารวจ
4.1 ข้อมูลผู้ตอบสัมภาษณ์
ในการสารวจครั้งนี้มีผู้นาชุมชน/หมู่บ้าน เป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ เพศชายร้อยละ 88.3 และเพศหญิง ร้อยละ 11.7
โดยกระจายตามอายุดังนี้ อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 3.0 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 21.3 อายุ 40-49 ปีร้อยละ 39.3 อายุ 50-59
ปี ร้อยละ 32.7 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.7 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 48.5 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.8 ระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และ
อื่นๆ ร้อยละ 9.4
สาหรับในด้านสถานภาพการทางานของผู้ตอบสัมภาษณ์ พบว่าเป็นเกษตรกร ร้อยละ 61.2 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 23.5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.8 รับจ้างทั่วไป /กรรมกร ร้อยละ 5.6 พนักงาน / ลูกจ้าง
เอกชน และแม่บ้าน / ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 1.8 และ 1.1 ตามลาดับ ในส่วนของรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
(รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีรายได้ 3,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 26.8 ผู้ที่มี
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีร้อยละ 25.3 เป็นผู้ที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 22.6 และเป็นผู้ที่มีรายได้
20,001 บาทขึ้นไป มีร้อยละ 19.2
ตารางที่ 1.100 อัตราร้อยละของผู้นาชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา
ผู้นาชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ 20 - 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
การศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ร้อยละ
100.0
88.3
11.7
3.0
21.3
39.3
32.7
3.7
0.3
41.8
23.0
25.5

ผู้นาชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม
ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
สถานภาพการทางาน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน /ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ระบุ
รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 3,001 บาท
3,001 - 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

ร้อยละ
5.1
3.9
0.3
0.1
5.8
1.8
23.5
61.2
5.6
1.1
1.0
6.4
26.8
25.3
14.1
8.5
5.2
4.8
9.2

