


 
 

 

1 
 

 

 

สารบัญ 
     

หน้า 
 
ปกใน 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ       2 
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ        24 

    2.1 ด้านเศรษฐกิจ        24 
2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง      50 
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     63 

3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นท่ี     73 
4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา           107 

 
ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

1. บทวิเคราะห์                       124 
1.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด               124 
1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน               131 
1.3 สภาพแวดล้อม (SWOT) และ TOWN MATRIX    132 

2. เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย  151     
   3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรี            156 
 
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

1. แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.1)              177 
2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Beirf) (แบบ จ.1.-1)                   279 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
1. ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฏีกา            

      ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
2. ภาคผนวก ข. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
3. ภาคผนวก ค การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  



 
 

 

2 
 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แผนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

1.1 ที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีต้ังอยู่ท่ี ลัดติจูด : 14 01N เเละ ลองจิจูด: 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

129 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีการปกครองข้างเคียง      

ดังภาพท่ี 1.1  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
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ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี  
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีท้ังป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้ าส าคัญสองสายคือ แม่น้ าแควใหญ่                 

และแม่น้ าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลอง ท่ีบริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วยทิวเขา หุบเขา และท่ีราบลุ่มแม่น้ า พื้นท่ีทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเป็น
เทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่าไม้  
และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นท่ีราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเต้ียๆ แต่
แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่ง
ออกได้เป็น 3 เขต  

เขตภูเขาและท่ีสูง ได้แก่ พื้นท่ีทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจากเทือกเขา
ถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร
ของจังหวัดบริเวณอ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสด์ิ และอ าเภอไทรโยค  

เขตท่ีราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็น 
ท่ีราบเชิงเขาสลับเนินเต้ีย ๆ บริเวณอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วย
กระเจา และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน  

เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ า ได้แก่ พื้นท่ีทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นท่ีราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์
บริเวณอ าเภอท่าม่วงอ าเภอท่ามะกา อ าเภอเมือง และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 เขาช้างเผือก : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      สภาพพื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา พื้นท่ีทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นท่ีราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเต้ียๆ แต่แห้งแล้ง 

พื้นท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณท่ีราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก

จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องท่ีกว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณท่ีราบจะ

มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ส่วนบริเวณท่ีเป็นป่าและภูเขาจะ

แตกต่างไปคือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน

ตุลาคมในปี พ.ศ. 2561 มีฝนตกประมาณ 116 วัน ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 769.2 มิลลิเมตร 

ตารางที่ 1.1 อุณหภูมิ และความกดอากาศเป็นรายเดือน พ.ศ. 2562 – 2563 
 

เดือน 
2562 2563 

อุณหภูม ิ ความกด
อากาศ
เฉลี่ย 

อุณหภูมิ ความกด
อากาศ
เฉลี่ย 

เฉลี่ย เฉลี่ย
สูง 

เฉลี่ย
ต่ า 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย เฉลี่ย
สูง 

เฉลี่ย
ต่ า 

สูงสุด ต่ าสุด 

ทั้งป ี 29.3 38.1 20.5 42.5 14.1 1009.7       
มกราคม 27.2 33.0 20.8 35.3 17.3 1015.6 28.5 35.1 21.5 37.5 18.7 1011.7 
กุมภาพันธ์ 29.8 36.5 23.3 39.0 20.7 1011.9 28.6 35.3 21.2 38.0 18.7 1012.7 
มีนาคม 31.1 38.5 23.8 41.4 21.1 1009.8       
เมษายน 32.4 39.9 25.3 42.5 22.0 1008.0       
พฤษภาคม 31.5 37.7 24.9 41.2 21.7 1006.9       
มิถุนายน 29.6 34.5 23.6 38.0 22.1 1006.6       
กรกฎาคม 29.8 34.6 24.4 37.7 21.1 1007.3       
สิงหาคม 28.4 33.1 24.1 37.5 23.0 1006.1       
กันยายน 28.7 33.3 23.7 36.5 22.4 1009.5       
ตุลาคม 29.4 34.6 23.5 36.6 21.4 1010.3       
พฤศจิกายน 27.7 32.9 21.2 35.5 18.6 1011.4       
ธันวาคม 26.2 32.6 19.3 36.0 14.1 1013.4       

 ที่มา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี  
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ตารางที่ 1.2 ความช้ืนสัมพัทธ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรายเดือน พ.ศ. 2562 – 2563 

เดือน 2562 2563 
เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด 

ทั้งป ี 67.18 98 16    
มกราคม 64.77 96 27 61.13 93 19 
กุมภาพันธ์ 64.45 92 27 58.60 92 22 
มีนาคม 57.01 91 16 - - - 
เมษายน 60.36 95 24 - - - 
พฤษภาคม 64.81 96 34 - - - 
มิถุนายน 75.60 98 43 - - - 
กรกฎาคม 68.08 97 40 - - - 
สิงหาคม 74.68 95 46 - - - 
กันยายน 74.54 97 44 - - - 
ตุลาคม 72.59 95 31 - - - 
พฤศจิกายน 68.76 97 34 - - - 
ธันวาคม 60.46 89 29 - - - 

 ที่มา : สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี 

 

ตารางที่ 1.3 ปริมาณน้ าฝนท่ีตกและจ านวนวันฝนตก จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ล าดับที่ อ าเภอ 
ปี พ.ศ 2561 ปี พ.ศ 2562 

จ านวนน้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวันฝนตก 
(วัน) 

จ านวนน้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวัน
ฝนตก (วัน) 

1 เมืองกาญจนบุรี 769.2 116 687.4 87 
2 ไทรโยค 1527.6 144 1379.1 129 
3 บ่อพลอย 1251.2 85 456.2 45 
4 ศรีสวัสด์ิ 1113.7 135 491.0 62 
5 ท่ามะกา 513.6 51 231.1 37 
6 ท่าม่วง 954.0 66 633.5 44 
7 ทองผาภูม ิ 1925.7 161 1477.4 146 
8 สังขละบุร ี 2829.6 126 2526.3 99 
9 พนมทวน 622.0 43 638.2 41 
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ล าดับที่ อ าเภอ 
ปี พ.ศ 2561 ปี พ.ศ 2562 

จ านวนน้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวันฝนตก 
(วัน) 

จ านวนน้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวัน
ฝนตก (วัน) 

10 เลาขวัญ 927.4 62 506.3 48 
11 ด่านมะขามเต้ีย 704.0 85 760.7 92 
12 หนองปรือ 918.2 81 682.2 57 
13 ห้วยกระเจา 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 
 รายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง หมวด 1,2,3 และ หมวด 4 ในความ
รับผิดชอบของส านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจ าทางหมวด 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ล าดับ สายที่ ชื่อเส้นทาง/ช่วงการเดินรถ ระยะทาง 

(กม.) 
เวลาเดินรถ จ านวนรถ 

(คัน) 
จ านวนเท่ียว 

(เท่ียว) 
อัตราค่าโดยสาร 

(บาท) 
1 1 ศาลาสองแคว – โรงเรียนวัดท่าล้อ 11.5 05.00-20.00 36-139 300 7 
2 2 ศาลาสองแคว – เชิงสะพาน 

แก่งเสี้ยน 
18 05.00-20.00 30-85 300 7 
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ตารางที่ 1.5 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจ าทางหมวด 2 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ล าดับ สายที ่ ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ ระยะทาง 
(กม.) 

เวลาเดินรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

จ านวนเท่ียว 
(เท่ียว) 

ค่าโดยสาร 
(บาท) 

3 81 กรุงเทพฯ–กาญจนบุรี 129 04.00-20.00 20-108 60 87 
ช่วงกรุงเทพฯ–พุทธมณฑล-
กาญจนบุรี 

119 04.00-20.00 25-108 96 91 

 119 04.00-20.00 22-108 72 80 
 119 04.00-20.00 27 1 เที่ยว/คัน/

วัน 
80 

 119 04.00-20.00 18 1 เที่ยว/คัน/
วัน 

80 

ช่วงกรุงเทพฯ–พุทธมณฑล-
กาญจนบุรี-ลาดหญ้า 

131 04.00-20.00 75 1 เที่ยว/คัน/
วัน 

101 

 131 04.00-20.00 18 1 เที่ยว/คัน/
วัน 

101 

4 9918 กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ 384 06.00-18.55 3-7 2 315(เดิม) 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี 149 06.00-18.00  2  
กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์  06.00-18.55 3-5 2 245(เดิม) 
ตัดช่วงกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี  06.00-18.00  2  

  12 1 เที่ยว/คัน/
วัน 

101 

  10 1 เที่ยว/คัน/
วัน 

101 

ช่วงกรุงเทพฯ-หนองปรือ 205 06.00-18.00 6 1 เท่ียว/คัน/
วัน 

137 

5 994 กรุงเทพฯ-ด่านช้าง-บ้านไร่ 226 เขต สพ.    
ช่วงกรุงเทพฯ-บ้านไร่ 226 เขต อุทัย 6-45   
ช่วงกรุงเทพฯ-ด่านช้าง  เขต สพ.    
ช่วงกรุงเทพฯ-เลาขวัญ 162 05.00-17.00 28 1 เที่ยว/คัน/

วัน 
102 
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ตารางที่ 1.6 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจ าทางหมวด 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ล าดับ สายที ่ ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ ระยะทาง 
(กม.) 

เวลาเดินรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

จ านวนเท่ียว 
(เท่ียว) 

ค่า
โดยสาร 
(บาท) 

6 325 กาญจนบุรี-ด่านช้าง 126 06.15-18.20 15-42 16 61 
ช่วงกาญจนบุรี-ห้วยองคต 123 07.35-15.25  8 60 
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านหนองปรือ 40 06.55-17.00  8 43 

7 327 บ่อพลอย-อู่ทอง 45 05.00-18.00 4-15 10 24 
8 334 กาญจนบุรี-บ้านโป่ง 51 06.00-15.00 8-48 4 26 

ช่วงดอนขมิ้น-บ้านโป่ง 9 06.00-16.00  28 8 
9 409 นครปฐม-หัวหิน 176 - 5 - - 

ช่วงกาญจนบุรี-หัวหิน 217 05.00-18.00 13 28 - 
10 411 กาญจนบุรี-สุพรรณบุร ี 90 05.00-18.00 2-3 6 63 

  18-40 54 45 
11 461 กาญจนบุรี-ราชบุร ี 94 06.10-17.25 7-11 20 66 

  14-36 42 47 
12 709 ด่านช้าง-บ้านกล้วย 72 06.30-07.00 2-19 4 37 
13 711 อู่ทอง-เลาขวัญ 34 08.00 2-5 2 18 

ช่วงอู่ทอง-ห้วยวันดี 34 16.00  2 18 
14 786 กาญจนบุรี-ระยอง 398 08.00-12.00 2-6 2  363 
15 838 หนองคาย-กาญจนบุรี 706 09.00-18.00   829 

  2-6 2 622 
    533 

16 875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี 743 08.30-19.00 2-4 2 662 
  4-6 4 662 

17 396 สมุทรสาคร-บ้านพุน้ าร้อน 207 05.00-16.30 2-4 2 141 
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ตารางที่ 1.7 แสดงข้อมูลรถโดยสารประจ าทางหมวด 4 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ล าดับ สายที ่ ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ ระยะทาง 
(กม.) 

เวลาเดินรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

จ านวนเท่ียว 
(เท่ียว) 

ค่าโดยสาร 
(บาท) 

18 1722 กาญจนบุรี-ลาดหญ้า 17 06.00-18.00 15-18 30-36 10 
19 1724 ท่าเรือ-พนมทวน 26 07.00-18.30 3-4 4 15 
20 1726 กาญจนบุรี-บ้านล าทราย 47 

06.00-16.00 4-6 
4 27 

ช่วงกาญจนบุรี-บ้านกลอนโด 35 6 21 
21 6179 ตลาดเขต-บ้านหนองปรือ 93 06.00-17.00 8-10 12 51 
22 6180 บ้านเขาวงพระจันทร์-บ้านสระ

กระโจม 
40 06.00-17.00 6-9 18 23 

23 6181 บ้านหนองโพธ์ิ-บ้านหนอง
มะสัง 

48 06.00-17.00 9-12 22 28 

24 6183 

กาญจนบุรี-บ้านพังตรุ 40 06.00-16.00 6-8 20-24 23 
ช่วงกาญจนบุรี-บ้านดอนเจดีย์ 21 07.20-18.00 8-12 48-58 12 
ช่วงกาญจนบุรี-
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

2 06.00-19.00 4-6 30 7 

25 6192 ท่าม่วง-บ้านหนองตากยา 47 06.00-17.00 3-6 12 27 
26 8170 กาญจนบุรี-ศรีสวัสด์ิ 130 07.00-17.30 16-28 10 73 

ช่วงกาญจนบุรี-เอราวัณ 67  22-24 38 

27 8172 
กาญจนบุรี-บ้านพุน้ าร้อน 68 06.00-16.00 

2-5 4-6 53 
15-27 4-6 38 

ช่วงกาญจนบุรี-บ้านเก่า 34 07.00-18.00  26-32 20 
28 8190 ท่ามะกา-ด่านมะขามเต้ีย 52 08.30-17.00 2-3 4 30 

29 8191 

กาญจนบุรี-บ้านตะเคียนงาม 72 
08.00-15.00 10-18 

4 40 
ช่วงกาญจนบุรี-ด่านมะขาม
เต้ีย 

34 4 20 

ช่วงกาญจนบุรี-บ้านหนอง 
ลากฆ้อน-บ้านพุน้ าร้อน 

79 08.00-15.00 1-3 2 62 

30 8203 กาญจนบุรี-สังขละบุร ี 223 06.00-18.30 7-17 10-12 172 
 223  10-16 30-40 172 
 223  20-30 8 123 
ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูม ิ 147 06.00-17.30  38-40 79 
ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูม ิ
 

147  6-10 8-12 111 



 
 

 

10 
 

 

 

ล าดับ สายที ่ ชื่อเส้นทาง / ช่วงการเดินรถ ระยะทาง 
(กม.) 

เวลาเดินรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

จ านวนเท่ียว 
(เท่ียว) 

ค่าโดยสาร 
(บาท) 

ช่วงกาญจนบุรี-ด่านเจดีย์ 
สามองค ์

235 06.30-13.30 5-10 14-20 179 

ช่วงทองผาภูมิ-สงัขละบุร ี 76 06.00-17.00 2-4 2-4 49 
31 8204 กาญจนบุรี-ลุ่มสุ่ม 50 07.00-17.00 2-4 8 29 
32 8252 กาญจนบุรี-ทองผาภูม ิ 138 07.00-15.00 2-4 2-4 77 

ช่วงกาญจนบุรี-บ้านบ้องต้ีบน 70  4-6 8-12 39 
33 8263 กาญจนบุรี-เลาขวัญ-บ้าน 

หนองฝ้าย 
100 07.00-17.00 4-6 8-12 55 

34 8278 ทองผาภูมิ-บ้านห้วยเสือ 52 06.00-18.00 6-8 22-26 34 
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านวังขยาย 40 8-12 42-50 26 

35 8280 ทองผาภูมิ-บ้านอีต่อง 64 06.15-15.15 5-7 20-24 39 
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านไร ่ 34 7-11 28-34 20 
ช่วงทองผาภูมิ-บ้านไร่ป้า 35 15-22 58-70 20 

36 8284 ทองผาภูมิ-บ้านหินแหลม-บ้าน
สะพานลาว 

35  4-9 10-12 21 

ช่วงทองผาภูมิ-บ้านองค์ท ิ 9  2-3 4 7 
37 8520 กาญจนบุรี-ค่ายกองพลที่ 9 10 07.00-19.00 8-37 80-92 7 
38 8521 สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค ์ 22 06.40-18.40 10-42 38 13 
39 8522 สังขละบุรี-บ้านห้วยมาลัย 16 06.40-18.40 10-20 38 9 

ที่มา : ส านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางที่ 1.8 แสดงรายช่ือผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 
 

รายชื่อผู้ประกอบการ เส้นทางเดินรถ 
สายรถ

ประจ าทาง 
เวลาเดินรถ ค่า

โดยสาร 
บริษัท กาญจนบุรี 
เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 
จ านวนรถตู้โดยสาร 36 คัน 
จ านวนรถมินิบัส   20 คัน 

81 เริ่ม 04.00น.ออกทุก 
20 นาทีเท่ียวสุดท้าย 
19.40 น. 

120 บาท 

บริษัทกาญจนบุรีเดินรถ   
81 จ ากัด 
 
 

กทม - พุทธมณฑล-กาญฯ 
จ านวนรถโดยสารมินิบัส 20 คัน 
กทม - พุทธมณฑล-กาญฯ 

 วันจันทร์-พฤหัสฯว่ิง  10 เท่ียว 

    วันศุกร์ – อาทิตย์ว่ิง 12 เท่ียว 
จ านวนรถโดยสารมินิบัส 10 คัน 

81 
 
 

81 

เริ่ม 03.00 น. ออกทุก  
30 นาทีเท่ียวสุดท้าย 
18.00 น.เริ่ม  
3.10 - 18.00 น. 

120 บาท 
 
120 บาท 
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รายชื่อผู้ประกอบการ เส้นทางเดินรถ 
สายรถ

ประจ าทาง 
เวลาเดินรถ ค่า

โดยสาร 
วินแสงจันทร์ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 

จ านวนรถตู้โดยสาร 9   คัน 
จ านวนรถมินิบัส     5  คัน 

81 05.00 - 18.00  น. 120 บาท 

วินมังกรทอง กทม - พุทธมณฑล-กาญฯ (หมอชิต) 81 05.00 - 10.00  น. 120 บาท 
วินหนุมาน ทัวร์สยาม 
 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี  
จ านวนรถตู้โดยสาร  24  คัน 
กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า 
จ านวนรถตู้โดยสาร  17  คัน 

81 
 

81 

04.20 - 19.20  น. 
 
03.00 - 19.00  น. 
 

120 บาท 
 
150 บาท 

วิน NCO 
 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ลาดหญ้า 
จ านวนรถตู้โดยสาร  5  คัน 

81 04.00 - 18.00  น. 
 

150 บาท 

วิน สว.๘๒ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี –  ลาดหญ้า 
จ านวนรถตู้โดยสาร  4  คัน 

81 
 

03.00 - 14.00 น.  150 บาท 
 

วินรังสิต   
 

ลาดหญ้า - กาญจนบุรี – รังสิต 
จ านวนรถตู้โดยสาร  5 คัน 

81 06.30 - 18.00 น. 150 บาท 

วิน ขวัญชีวี 
 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี  
จ านวนรถตู้โดยสาร  5  คัน 
จ านวนรถมินิบัส     2  คัน 

9918 05.00 - 13.00 น. 120 บาท 

วินริเวอร์แคว 
 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี  
จ านวนรถตู้โดยสาร  5  คัน 

9918 06.00 - 10.00 น. 120 บาท 

วิน NCO 
 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี –  ลาดหญ้า 
จ านวนรถตู้โดยสาร  5  คัน 

   

วิน สว.๘๒ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี –  ลาดหญ้า 
จ านวนรถตู้โดยสาร  4  คัน 

81 
 

04.20 - 07.40 น. 150 บาท 
 

วินรังสิต   
 

ลาดหญ้า - กาญจนบุรี – รังสิต 
จ านวนรถตู้โดยสาร  5 คัน 

81   

บริษัท กาญจนบุรีทัวร์ 
จ ากัด 

กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี จ านวนรถโดยสาร
ปรับอากาศชั้น 1  จ านวน  36 คัน 

81 03.00 - 19.00 น. 
 

 

ที่มา : บริษัท ขนส่ง จ ากัด  
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     การเดินทางโดยรถไฟ 
รถไฟออกจากสถานีกรุงธนบุรี วันละ 2 เท่ียว เวลา 07.50 น.และเวลา  

13.45 น. แวะจอดสถานีกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ าแคว ท่ากิเลนและสุดปลายทางท่ีสถานีน้ าตก 
ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรถไฟเท่ียวพิเศษน าเท่ียว  
ไป-กลับ ภายในวันเดียว   

  (2) ทางอากาศ สนามบินกองพลทหารราบท่ี + และสนามบินสังขละบุรี                          
ซึ่งมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ได้ 

1.4.2 ด้านสาธารณูปโภค 
 (๑) ไฟฟ้า ในปี 2558 มีผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน 306,820 ราย จ าแนกเป็น ประเภท 

ท่ีอยู่อาศัย 278,086 ราย  ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม  26,667 ราย ประเภทหน่วยราชการ  
และสาธารณะ 1,886 ราย และประเภทอื่นๆ (สูบน้ าเพื่อการเกษตร) 181 ราย   

ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี, 2558 
 
 (2) ประปา  

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 
ในปี 2562 มีผู้ใช้น้ าประปาท้ังส้ิน 27,634 ราย จ าแนกเป็นประเภทท่ีอยู่

อาศัย 22,108 ราย ส่วนราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 4,285 ราย รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ 1,212 
ราย มีก าลังการผลิต 1,160 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ าท่ีผลิต ปี 2562 823,720 ลบ.ม. 

 

ตารางที่  1.9 แสดงจ านวนผู้ใช้น้ าประปาและก าลังการผลิตของประชากรในจัง หวดกาญจนบุรี 
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560-2563 

 

จ านวน 
ปี 

2560 2561 2562 2563 (ก.พ.) 

จ านวนผู้ใช้น้ าประปา (ราย) 6,923 7,150 7,430 7,539  
ก าลังการผลิต(ลบ.ม./ปี) 3,456,000 3,456,000 3,456,000 1,747,200 
ปริมาณน้ าท่ีผลิต (ลบ.ม./ปี) 2,482,000 2,555,000 2,427,692 946,166 
จ าน่ายแก่ผู้ใช้น้ า (ลบ.ม./ปี) 1,435,150 1,439,347 2,780,910 661,626 
จ านวนน้ าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี)    30.05% 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 
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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 
ในปี 2563 มีผู้ใช้น้ าประปาท้ังส้ิน 11,891 รายจ าแนกเป็นประเภทท่ีอยู่อาศัย

10,053 รายส่วนราชการ 100 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 1,483 ราย รัฐวิสาหกิจ 16 ราย และธุรกิจขนาด
ใหญ่214 รายมีก าลังการผลิต 730 ลบ.ม./ชม. ปริมาณน้ าท่ีผลิต ปี 2563 จ านวน 1,888,937 ลบ.ม. 

 

ตารางที่ 1.10 แสดงจ านวนผู้ใช้น้ าประปาและก าลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 – 2563 

จ านวน 
ปี 

2560 2561 2562 2563 (ก.พ.) 
จ านวนผู้ใช้น้ าประปา (ราย) 10,181 10,700 11,221 11,522 
ก าลังการผลิต(ลบ.ม./ปี) 6,307,200 6,307,200 6,307,200 6,307,200 
ปริมาณน้ าท่ีผลิต (ลบ.ม./ปี) 2,929,073 3,421,557 3,548,106 1,888,937 
จ าน่ายแก่ผู้ใช้น้ า (ลบ.ม./ปี) 2,195,881 2,282,158 2,315,076 1,144,169 

จ านวนน้ าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี)     

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 
 

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 
ในปี 2563 มีผู้ใช้น้ าประปาท้ังส้ิน 6,128 รายจ าแนกเป็นประเภทท่ีอยู่อาศัย

4,876 รายส่วนราชการ 103 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 1,004 ราย รัฐวิสาหกิจ 14 ราย และธุรกิจขนาด
ใหญ่112 ราย อุตสาหกรรม 14 ราย อื่นๆ 5 รายมีก าลังการผลิต 330 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ าท่ีผลิตปี 
2563 (ก.พ.63) จ านวน 603,099 ลบ.ม. 

 

ตารางที่ 1.11 แสดงจ านวนผู้ใช้น้ าประปาและก าลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560-2563 
 

จ านวน 
ปี 

2560 2561 2562 2563 (ก.พ.) 
จ านวนผู้ใช้น้ าประปา (ราย) 5,651 5,821 6,048 6,128 
ก าลังการผลิต(ลบ.ม./ปี) 2,890,800 2,890,800 2,890,800 2,890,800 
ปริมาณน้ าท่ีผลิต (ลบ.ม./ปี) 1,458,759 1,500,242 1,588,612 693,476 
จ าน่ายแก่ผู้ใช้น้ า (ลบ.ม./ปี) 1,267,876 1,277,331 1,388,562 603,099 
จ านวนน้ าสูญเสีย (ลบ.ม./ปี) 251,027 242,697 117,379  

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 
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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 
ในปี 2563 มีผู้ใช้น้ าประปาท้ังส้ิน 28,142 รายจ าแนกเป็นประเภทท่ีอยู่อาศัย

22,677 รายส่วนราชการและ ธุรกิจขนาดเล็ก 4,130 ราย รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ,355 
ราย มีก าลังการผลิต 1160 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ าท่ีผลิต ปี 2563 (ก.พ.) จ านวน 4,119,000 ลบ.ม. 

 

ตารางที่ 1.12 แสดงจ านวนผู้ใช้น้ าประปาและก าลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
เปรียบเทียบ  พ.ศ. 2560 – 2563 

จ านวน 
ปี 

2560 2561 2562 2563 (ก.พ.) 
จ านวนผู้ใช้น้ าประปา (ราย) 25,530 26,010 27,634 28,568 
ก าลังการผลิต (ลบ.ม./ปี) 10,022,400 10,022,400 10,022,400 4,176,000 
ปริมาณน้ าท่ีผลิต (ลบ.ม./ปี) 766,171 764209 8,237,202 4,119,000 
จ าหน่ายแก่ผู้ใช้น้ า (ลบ.ม./ปี) 524,810 586,801 8,237,202 3,098,000 
จ านวนน้ าสูญเสีย  (ลบ.ม./ปี) 1,046,850 1,115,753 638,353  

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 
 

(3) โทรศัพท์ ในปี 2562 มีจ านวนเลขหมายท้ังส้ิน 43,855 เลขหมาย จ านวนเลขหมาย  
ท่ีมีผู้เช่า 19,156 เลขหมาย ประเภทของผู้ใช้เลขหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ 3,760 เลขหมาย  
บ้าน 10,922 เลขหมาย  ส่วนราชการ 3,162 เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะ 894 เลขหมาย 
 
ตารางที่  1.13 แสดงจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์ ปี พ.ศ. 2562 
 

จ านวนหมายเลขที่ม ี 43,855 เลขหมาย  

จ านวนเลขหมายที่มีผูเ้ช่า 19,156 เลขหมาย 

ธุรกิจ 3,760 เลขหมาย  

บ้าน 10,922 เลขหมาย  

สาธารณะ 894 เลขหมาย  

ราชการ 3,162 เลขหมาย  

บมจ.ทีโอท ี        418 เลขหมาย  
 

ที่มา: ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน 2562 
 
 
 

 



 
 

 

15 
 

 

 

ตารางที่ 1.14 แสดงจ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559 – 2561 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 2560 2561 
การใช้คอมพิวเตอร์ 156,486 159,061 149,388 
การใช้อินเทอร์เน็ต 287,167 329,855 360,077 
การใช้โทรศัพท์มือถือ 576,992 606,860 623,892 
                                                                                         ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดกาญจนบุรีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ การใช้
โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มข้ึนในทุกปี ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ปี 2561 มีจ านวนลดลง
จากปี 2560 

 

1.4.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ ได้แก่ ล าน้ าแควน้อย แควใหญ่               

และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเข่ือนกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า                       
ถึง 3 เขื่อน คือ เข่ือนชิราลงกรณ ในพื้นท่ีอ าเภอทองผาภูมิ เข่ือนศรีนครินทร์ ในอ าเภอศรีสวัสด์ิ ซึ่งได้ช่ือ
ว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งสายน้ าและขุนเขา และเขื่อนท่าทุ่งนา ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง นอกจากนี้  
กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพือ่การเกษตรอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กลองในพื้นท่ีอ าเภอท่าม่วง 

 

1.4.4 ระบบชลประทาน 
  พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตชลประทานครอบคลุมพื้นท่ี 12,176,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

7.4 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัดมีโครงการชลประทานในพื้นท่ี 195 โครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ 6 โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง จ านวน 7 โครงการ  โครงการชลประทานขนาดเล็ก 
และโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 66 โครงการ 
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ตารางที่ 1.15 แสดงจ านวนพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2562 
 

   
อ าเภอ 

ประเภท พื้นที่ชลประทาน 
(ไร่) โครงการ

ชลประทาน
ขนาดใหญ ่

โครงการ
ชลประทาน
ขนาดกลาง 

โครงการ
ชลประทาน
ขนาดเล็ก 

โครงการสูบ
น้ าด้วยไฟฟา้ 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี - 1 4 40 82,853  

อ าเภอไทรโยค - - 23 7 38,850  

อ าเภอบ่อพลอย - - 11 2 21,200  

อ าเภอศรีสวัสด์ิ - 1 3 - 2,300  

อ าเภอท่ามะกา 5 - - - 192,166  

อ าเภอท่าม่วง - 1 3 3 199,427  

อ าเภอทองผาภูมิ - - 16 1 30,004  

อ าเภอสังขละบุร ี - - - - -  

อ าเภอพนมทวน 1 - 3 1 239,445  

อ าเภอเลาขวัญ - 1 14 - 24,028  

อ าเภอด่านมะขามเต้ีย - - 22 12 29,080  

อ าเภอหนองปรือ - 3 11 - 37,430  

อ าเภอห้วยกระเจา - - 6 - 7,200  

รวม 6 7 116 66 903,983 
ที่มา : โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
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1.4.6  เขตการปกครอง 
  จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วยการบริหารราชการ

ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ

เมืองกาญจนบุรี, อ าเภอท่ามะกา, อ าเภอท่าม่วง, อ าเภอด่านมะขามเต้ีย, อ าเภอทองผาภูมิ, อ าเภอไทรโยค, 

อ าเภอสังขละบุรี, อ าเภอศรีสวัสด์ิ, อ าเภอบ่อพลอย, อ าเภอพนมทวน, อ าเภอเลาขวัญ, อ าเภอห้วย

กระเจา, อ าเภอหนองปรือ  

  - ในระดับต าบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 95 ต าบล 959 หมู่บ้าน 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน

จังหวัด  1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 46 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที ่๑.๓ เขตการปกครองจงัหวัดกาญจนบุรี ๑๓ อ าเภอ 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.3 เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 13 อ าเภอ 

1.4.7  ประชากร 
1) ประชากร ณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ิน 893,724 คน ชาย 449,151 คน หญิง 444,573 คน 

อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุดได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ านวน 172,528 คน รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอท่ามะกา จ านวน 136,386 คน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 108,133 คน  
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ตารางที่ 1.16 แสดงตารางจ านวนประชากรจ าแนกตามเขตปกครองรายอ าเภอและเพศ พ.ศ. 2560 -2562 

อ าเภอ 

พ.ศ. 2560 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม) 

พ.ศ. 2561                             
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม) 

พ.ศ. 2562                             
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) 

จ านวน
ประชากร 
รวม (คน) 

จ านวน
ประชากร 
ชาย (คน) 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
ประชากร 
รวม (คน) 

จ านวน
ประชากร 
ชาย (คน) 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(คน) 

จ านวน
ประชากร 
รวม (คน) 

จ านวน
ประชากร 
ชาย (คน) 

จ านวน
ประชากร 

หญิง 
(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 
ทองผาภูม ิ 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 

๑๓๗๒๒ 

๖๕๙๔๗ 

๕๑๕ 

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 
พนมทวน 53,292 25,983 27,309 53,263 25,937 27,326 53,215 25,899 27,316 
สังขละบุร ี 47,122 24,309 22,813 47,917 24,705 23,212 48,160 24,838 23,322 
ด่านมะขามเต้ีย 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 
หนองปรือ 31,365 15,830 15,536 31,430 16,895 15,535 31,460 15,917 15,543 
ศรีสวัสด์ิ 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: ส านักงานปกครองจังหวัดกาญจนบุร ี

จากตัวเลขการกระจายตัวของจ านวนประชากรท้ังจังหวัด จะเห็นได้ว่าประชากรจ านวน 
47% กระจุกตัวอยู่ในอ าเภอด้านล่างซึ่งเป็นพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าแม่กลองเพียง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอท่าม่วง ท่ีเหลืออีก 53% กระจายตัวอยู่ในอีก 10 อ าเภอท่ีเหลือ ซึ่งเกิดจาก
การท่ีท้ัง 3 อ าเภอเป็นแหล่งพาณิชยกรรม   และอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของจังหวัด จึงมีโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประชากรมากกว่าพื้นท่ีอื่น 
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แผนภูมิภาพที่ 1.1 การกระจายตัวของจ านวนประชากรในอ าเภอต่างๆ 
 

 
 

 
1) โครงสร้างประชากร ปี 2561  จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแสดงเป็นพีระมิด พบว่าประชากร

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยท างานท่ีมีอายุ 15-59 ปี ประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นฐานของพีระมิดมีแนวโน้มแคบลง 
และยอดของพีระมิดซึ่งหมายถึงประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีและมากกว่า) มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขึ้น 

 

แผนภูมิภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างประชากร ปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ปัญหาส าคัญของประชากรของจังหวัดประกอบด้วย 
 

1. การอพยพออกนอกพื้นท่ี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ 
ช่วงท่ี 1 หลังจบมัธยมต้น เพื่อไปศึกษาต่อในกรุงเทพฯ ส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อกลุ่มหนึ่ง 

และเพื่อไปเป็นแรงงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ส าหรับผู้ท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อ 
ช่วงท่ี 2 หลังจบมัธยมปลาย และ ปวช. เพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ                     

และจังหวัดใหญ่อื่นๆ  ส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อส่วนใหญ่ และเพื่อไปเป็นแรงงานในกรุงเทพฯ และจังหวัด
อื่น ส าหรับผู้ท่ีไม่ต้องการศึกษาต่อ 

ช่วงท่ี 3 หลังจบ ปวส. เนื่องจาก หลักสูตร ปวส. ส่วนใหญ่ จบมาแล้ว ไม่มีงานรองรับในพื้นท่ี       
ถ้าต้องการหางานท่ีตรงกับท่ีเรียนจบ จ าเป็นต้องออกไปหางานนอกพื้นท่ี 

ช่วงท่ี 4 หลังจบ ป.ตรี ด้วยเหตุผลเดียวกับ การอพยพออกนอกพื้นท่ีของผู้จบ ปวส. ด้วยการ
อพยพออกนอกพื้นท่ีของคนกลุ่มดังกล่าว และส่วนใหญ่ไม่กลับมาท างานในจังหวัด ท าให้ประชากรในวัย
ท างานท่ีเกิดในจังหวัดกาญจนบุรีมีน้อยลง 

2. จ านวนประชากรในวัยเด็กและเยาวชน (1 - 20 ปี) ในแต่ละช่วงอายุ มีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  
และน้อยลงมากเมื่อเทียบกับประชากรในวัยท างาน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคนกลุ่มนี้ และท่ีก าลังจะเกิดมาใหม่ เติบโต
ขึ้นเป็นวัยท างาน ในขณะเดียวกัน คนวัยท างานกลายเป็นผู้สูงอายุ จะท าให้อัตราส่วนการพึ่งพิง ของผู้สูงอายุต่อวัย
ท างานเพิ่มสูงขึ้น หากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถ     ในการหารายได้ให้มากขึ้นกว่ากลุ่ม
คนท างานปัจจุบัน และ/หรือ หากกลุ่มคนท างานปัจจุบันไม่มีเงินออมเพื่อการใช้ในยามเกษียณอายุท่ีมากพอ 
สถานการณ์รายได้เฉล่ียต่อหัวในอนาคตของคนจังหวัดกาญจนบุรีจะแย่ลง ดังจะเห็นได้จากการลดลงของรายได้
เฉล่ียต่อคนต่อปีตามตาราง 1.6 ท่ีเริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีในบางปีแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในท่ีสุด  

3. จ านวนผู้สูงอายุท่ีมากขึ้นตามจ านวนคนท างานท่ีจะกลายเป็นผู้สูงอายุ จะท าให้รัฐต้องเผชิญ
ข้อจ ากัดเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีปัจจุบันรัฐเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก แต่ด้วยแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ
ในอนาคตการดูแลจะเกินก าลังรัฐบาลกลางและส่วนภูมิภาค จึงจ าเป็นท่ี ส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วย
เสริม และสนับสนุนส่งเสริม และลดข้อจ ากัด เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ข้าราชการบ านาญและผู้มีเงินออมเพียงพอ เพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี
รัฐ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะเหลือไว้เพียงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งก็มีจ านวนมาก  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ด้วยภาพการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรของจังหวัดข้างต้น จึงจ าเป็นทีจะต้องมีนโยบาย
และมาตรการท่ีจะเพิ่มความสามารถในการหารายได้ของประชากรวัยเด็กและเยาวชนในปัจจุบันท่ีจะอยู่อาศัย
ในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปในอนาคตโดยความสามารถในการหารายได้ดังกล่าวจะต้องเป็นความสามารถท่ีท า
ให้ประชากรกลุ่มนี้ สามารถสร้างรายได้ได้โดยท่ีไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่งอาชีพสมัยใหม่ท่ีหารายได้ 
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ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น online marketing, youtubers, programmers, งานดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุ หรือยกระดับอาชีพเก่า เช่น เกษตรปลอดภัย, มักคุเทศน์ชุมชน ล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกท่ีท าได้ท้ังส้ิน 

 

ตารางที่ 1.17 จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ 2559 – 2562 (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)   
 

พ.ศ 
อายุ 0-14 ปี อายุ 15-60 ปี อายุ 61 ปีขึ้นไป 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
2559 151,366 77,976 73,390 548,389 277,708 270,681 107,911 48,695 59,216 
2559 149,828 77,297 72,531 549,270 278,153 271,117 110,574 49,833 60,741 
2560 148,479 76,603 71,876 548,545 277,782 270,763 115,056 51,832 63,224 
2561 147,206 75,890 71,316 554,561 283,397 271,164 116,509 50,182 66,327 
2562 146,409 75,447 70,962 554,536 283,283 271,283 117,977 50,846 67,131 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ตารางที่ 1.18 แสดงรายได้ของประชากรเฉล่ียต่อคนต่อปี จ าแนกรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2559 – 2562 
 ในปี พ.ศ. 2562 ประชากรจังหวัดกาญจนบุรีมีรายได้เฉล่ีย จ านวน 77,443.18 บาทต่อคนต่อปี 
อ าเภอท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีสูงสุด 5 ล าดับแรก คือ อ าเภอท่ามะกา จ านวน 90,288.05 บาท 
รองลงมา คืออ าเภอพนมทวน จ านวน 86,676.49 บาท อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 79,420.54 
บาท อ าเภอบ่อพลอย จ านวน 77,940.46 บาท และอ าเภอท่าม่วง จ านวน 77,383.96 บาท ตามล าดับ 
 

อ าเภอ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
2559 2560 2561 2562 

เมืองกาญจนบุรี        80,788     84,918.57     82,433.00  79,420.54 
ท่ามะกา        70,061     82,364.95     87,727.08  90,288.05 
ท่าม่วง        83,136     83,782.55     82,393.46  77,383.96 
ด่านมะขามเต้ีย        66,275     60,939.42     69,233.79  71,866.14 
หนองปรือ        71,243     62,842.27     68,667.17  60,110.25 
พนมทวน        83,991     87,891.33     80,011.59  86,676.49 
บ่อพลอย        84,813     78,323.73     77,558.99  77,940.46 
เลาขวัญ        74,580     74,632.13     69,326.39  67,903.41 
ห้วยกระเจา        78,074     69,219.61     65,553.85  64,040.46 
ทองผาภูม ิ        66,782     68,124.23     63,378.03  74,034.64 
สังขละบุร ี        46,074     59,702.78     69,069.64  65,111.82 
ไทรโยค        66,896     67,210.01     66,897.20  71,938.72 
ศรีสวัสด์ิ        71,562     65,377.47     64,845.54  74,910.70 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่ารายได้เฉล่ียนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ค่อนข้างไม่คงท่ี                           
และบางพื้นท่ีมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากในปัจจุบัน รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับราคาสินค้า
เกษตรท่ีไม่ใช่เกษตรคุณภาพสูง ซึ่งไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งย้ าให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ี
จะต้องยกระดับศักยภาพในการหารายได้ของเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นวัยท างานในอนาคต และ
เพิ่มความสามารถ (up-skill) หรือปรับทักษะ (re-skill) ของคนวัยท างานปัจจุบันเพื่อให้สามารถหา
รายได้เพิ่มขึ้นได้ในระยะส้ันๆ และไม่ผันผวนตามราคาสินค้าเกษตรท่ีไม่ใช่เกษตรคุณภาพสูงอีกต่อไป 

 

1.4.8 การประกอบอาชีพ 

ตารางที่ 1.19 จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2559 – 2562 
 

อาชีพ 2559 2560 2561 2562 
ยอดรวม 465,565 456,581 463,288 462,427 

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผูจ้ัดการ   7,871 6,751 7,320 7,928 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 15,883 15,108 17,257 16,446 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ  11,163 10,008 8,513 8,169 
4. เสมียน 13,264 11,881 10,902 12,418 
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 82,690 79,291 78,269 83,720 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 162,707 165,622 169,906 152,312 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ 53,968 49,375 51,846 58,469 
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 30,373 27,507 25,881 27,671 
9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 87,647 90,904 93,335 95,218 
10.คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น - 132 59 75 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 

หมายเหตุ : ผลรวมของแต่ละจ านวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากข้อมูลแต่ละจ านวนมีการปัดเศษโดย
อิสระจากกัน 

จากการเก็บข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้มีงานท าในจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการประมง 152,312 ราย รองลงมาคือ อาชีพขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 95,218 ราย  และพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 
83,720 ราย 

     ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเทคนิค เสมียน พนักงานร้านค้าและตลาด 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในขณะท่ีผู้ปฏิบัติงานในด้านเกษตรมีจ านวนมากขึ้น  ท้ังๆ      
ท่ีรายได้เกษตรไม่สูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงถึงความพึงพอใจท่ีไม่ใช่รายได้ เป็นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 



 
 

 

23 
 

 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

เมื่อตัวเลขทางสถิติได้แสดงให้เห็นดังนี้ ก็จ าเป็นท่ีภาครัฐควรเข้าไปส่งเสริมให้อาชีพเกษตร      
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม การปรับเปล่ียนมาปลูกพืช
ปลอดภัยท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด การหาตลาดและผู้รับซื้อมารับซื้อผลผลิตท่ีมากขึ้น หรือ เปล่ียนไปจาก
เดิม ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการเงินทุนในการด าเนินการท้ังส้ิน ในกรณีนี้ ภาครัฐจะต้องร่วมมือกับสถาบัน
การเงินของรัฐ เช่น ธกส และ ออมสิน มาให้สินเช่ือและค าแนะน าในการบริหารจัดการเงินเพื่อการ
ปรับเปล่ียนแก่เกษตรกร  นอกเหนือจากด้านเทคนิคท่ีภาครัฐให้ความช่วยเหลือเป็นปกติแล้ว 
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2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

   2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP) 
ตารางที่ 1.20 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2560  (บาทต่อปี) 
 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 
จังหวัด 

 

ประชากร ผลิตภัณฑ์มวล
รวม 

 
จังหวัด 

(ล้านบาท) (1,000 คน) ต่อคน (บาท) 
 อันดับที่ 25 ก าแพงเพชร 110,248 773 142,660 

อันดับที่ 26 เชียงใหม ่ 231,726 1,704 135,991 
อันดับที่ 27 สตูล 36,557 282 129,565 
อันดับที่ 28 สิงห์บุร ี 26,505 205 129,095 
อันดับที่ 29 กาญจนบุรี 97,294 800 121,570 
อันดับที่ 30 ขอนแก่น 204,122 1,736 117,560 
อันดับที่ 31 ตรัง 73,202 629 116,394 
อันดับที่ 32 สมุทรสงคราม 21,881 190 114,990 

 

 

ตารางที่ 1.21 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (ราคาประจ าปี) และโครงสร้างทางเศรษฐกิจจ าแนก   
ตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2559 – 2561 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 สัดส่วนปี 2561 
ภาคเกษตร  20,514 21,782 24,840  
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้  20,514 21,782 24,840 23.18% 

ภาคอุตสาหกรรม 28,904 28,895 30,741  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน  2,122 2,095 2,288 2.14% 
อุตสาหกรรม  23,857 23,781 25,540 23.84% 
ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้ า  2,510 2,550 2,439 2.28% 
ประปา การจัดการน้ าเสีย  415 468 474 0.44% 

ภาคบริการ 44,652 46,943 51,563  
การก่อสร้าง Construction 2,533 2,735 3,679 3.43% 
การขายส่ง การขายปลีก  11,065 11,768 13,243 12.36% 
การขนส่ง และการคมนาคม  2,521 2,879 3,054 2.85% 
โรงแรมและภัตตาคาร  2,399 2,830 3,200 2.99% 
ข้อมูลและการสื่อสาร  516 538 600 0.56% 
ตัวกลางทางการเงิน  4,167 4,031 4,380 4.09% 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  3,004 2,854 3,715 3.47% 

2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 



 
 

 

25 
 

 

 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 สัดส่วนปี 2561 
บริการวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคนิค  71 77 72 0.07% 
บริการด้านการจัดการและการสนับสนุนธุรกิจ 2,059 2,341 1,970 1.84% 
การบริหารราชการแผ่นดิน 7,553 7,892 8,296 7.74% 
การศึกษา  5,403 5,432 5,570 5.20% 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม  2,414 2,556 2,714 2.53% 
ศิลปะ บันเทิง  231 277 325 0.30% 
บริการอื่นๆ 715 734 745 0.70% 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัด (GPP) 94,070 97,620 107,144  

อัตราการเติบโต  3.8% 9.8%  

GPP ต่อประชาชน 1 คน 114,498 118,313 129,304  

ประชาชน (1,000 คน) 822 825 829  
 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

จากตาราง 1.21 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้มีอาชีพเกษตรกรจ านวน 165,622 คน จากจ านวน
ผู้ท่ีท างานท้ังหมด 456,581 คน แสดงว่าผู้มีอาชีพเกษตรกรรมมีประมาณ 36% ของผู้มีงานท าท้ังหมด 
แต่ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้สร้าง GDP รวมกันได้เพียง 21.6% ของ GDP ของจังหวัด แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่ม
นี้มีรายได้เฉล่ีย ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของจังหวัด ในขณะท่ีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเครื่องจักร (ซึ่ง
ประกอบด้วย อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ไฟฟ้า ประปา) มี 27,507 คน หรือเพียง 6% ของผู้ท างานท้ังหมด 
แต่กลับสร้าง GDP รวมกันได้ถึง 30% อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของ GDP ของภาคการผลิตนี้จะเป็นส่วน
แบ่งของเจ้าของปัจจัยทุน (capital income share) เนื่องจากเป็นภาคการผลิตท่ีมีปัจจัยทุนแบบเข้มข้น 
(capital intensive sector) และมีส่วนแบ่งของเจ้าของผู้ถือหุ้น (margin) กระจายอยู่กับคนไม่กี่คน 
เนื่องจากการถือหุ้นกระจุกอยู่กับคนจ านวนน้อย แสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมล้ าของรายได้ท่ีมีค่อนข้างสูง 
จ าเป็นท่ีภาครัฐต้องหามาตรการยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
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แผนภูมิภาพที่ 1.3 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
พ.ศ. 2559 – 2561 

 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส าหรับเกษตรกรท่ีไม่สามารถปรับตัวเองได้ ให้สหกรณ์และสถาบันการเงินด้านการเกษตร 

และสถาบันการเงินชุมชน เข้าไปช่วยวิเคราะห์ว่า เกษตรกรรายใดไม่คุ้มทุนท่ีจะท าอาชีพเดิมต่อไป และ
หาอาชีพใหม่ให้ โดยน าเข้าไปรวมกลุ่มกับเกษตรกรท่ีเข้มแข็งและพร้อมให้ความช่วยเหลือ หรือยกระดับ
สหกรณ์ให้เข้ามาช่วยในการก าหนดและบริหารจัดการการผลิต เพื่อลดการเพิ่มหนี้จากการผลิตท่ีไม่คุ้ม
ทุน รวมถึงการหาช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งงานเสริมนอกภาคเกษตร เช่นภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีต้องการแรงงานเพิ่มในบางฤดูกาลท่ีไม่ตรงกับฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว 

 
2. ส าหรับเกษตรกรท่ีปรับตัวเองได้ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ควรส่งเสริมให้ปรับเปล่ียนมาปลูกพืช เล้ียงสัตว์ 

และท าประมง ให้ท าเกษตรท่ีมีตลาดท่ีให้ราคาดีรองรับ และผลิตแบบผสมผสานเพื่อให้มีรายได้ท้ังปี และสร้างผู้รับ
ซื้อให้มากขึ้น เพื่อเข้ามารองรับผลผลิตท่ีมากขึ้น และช่วยเหลือผู้รับซื้อในการหาตลาดนอกจังหวัด 

3. ส าหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ให้เพิ่มศักยภาพของแรงงาน (up-skill) หรือ 
ปรับเปล่ียนทักษะ (re-skill) เพื่อรองรับการปรับตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการท่ีต้อง
แข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศอื่นท่ีมีการปรับตัวไปสู่การเป็นระบบอัตโนมัติและการแข่งขันผ่านโลกออนไลน์
มากขึ้นซึ่งแรงงานบางส่วนท่ีได้รับการเพิ่มศักยภาพและปรับทักษะอาจออกมาเป็นผู้ประกอบการได้   
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ตารางที ่1.22 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงท่ี) ของจังหวัดกาญจนบุรี 
             (หน่วย : ล้านบาท) 

สาขาการผลิต GDP ณ ราคาคงที อัตราการเติบโต 
 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
ภาคเกษตร 10,079 10,639 12,312 -6.0% 5.6% 15.7% 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 10,079 10,639 12,312 -6.0% 5.6% 15.7% 
ภาคอุตสาหกรรม 20,030 19,952 22,996 0.2% -0.4% 15.3% 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,247 1,203 1,316 5.2% -3.6% 9.4% 
อุตสาหกรรม  16,085 16,088 18,832 -0.7% 0.0% 17.1% 
ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้ า  2,384 2,333 2,461 2.2% -2.1% 5.5% 
ประปา การจัดการน้ าเสีย  216 221 229 12.5% 2.7% 3.3% 
ภาคบริการ 28,547 29,263 31,507 5.9% 2.5% 7.7% 
การก่อสร้าง  1,843 1,948 2,593 17.1% 6.2% 32.5% 
การขายส่ง การขายปลีก 6,071 6,223 6,801 2.7% 2.5% 9.3% 
การขนส่ง และการคมนาคม 1,633 1,830 1,976 -4.7% 12.1% 8.0% 
โรงแรมและภัตตาคาร  1,972 2,172 2,329 2.9% 10.1% 7.2% 
ข้อมูลและการสื่อสาร  730 731 835 -1.9% 0.2% 14.2% 
ตัวกลางทางการเงิน  2,619 2,564 2,769 12.6% -2.1% 8.0% 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  3,183 3,027 3,921 23.8% -4.9% 29.5% 
บริการวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ 57 61 57 -2.9% 7.0% -7.2% 
บริการด้านการจัดการและการสนับสนุน
ธุรกิจ 

1,298 1,453 1,209 65.5% 11.9% -16.8% 
การบริหารราชการแผ่นดิน 4,365 4,420 4,521 -0.5% 1.3% 2.3% 
การศึกษา 2,750 2,674 2,704 -2.4% -2.0% 0.4% 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม  1,653 1,705 1,771 2.2% 3.2% 3.9% 
ศิลปะ บันเทิง  188 224 261 33.9% 19.0% 16.4% 
บริการอื่นๆ 507 518 518 0.7% 2.0% 0.0% 

 58,977 60,323 67,389 1.3% 2.3% 11.7% 

 
 ตารางท่ี 1.22 หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (ราคาประจ าปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1ในปี 2559 และ ร้อยละ 3.8 ในปี 2560 ในขณะท่ีตาราง 
1.13 พบว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (ราคาคงท่ี) เพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 1.1 ในปี 
2559 และ ร้อยละ 2.1 ในปี 2560 แสดงว่าในปี 2559 มีการเติบโตของระดับราคาถึงร้อยละ 5.0 แต่ใน
ปี 2560 ระดับราคาเติบโตเพียงร้อยละ 1.7 และเมื่อพิจารณาเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้มีงานท า 
ในตารางท่ี 1.3 ปี 2559 เติบโต 1.2% และปี 2560 หดตัวลง 1.9% ท าให้อนุมานได้ว่า ในปี 2559 การ
เติบโตของ GPP เกิดจากการเติบโตของจ านวนแรงงาน ในขณะท่ีในปี 2560 GPP เกิดจากการเติบโต 
ของผลิตภาพการผลิต อย่างเห็นได้ชัด 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายสาขา ในตาราง 1.12 ซึ่งเป็นการเติบโตเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน พบว่า ภาคเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตสูงได้แก่ ภาคการก่อสร้าง ภาค
โรงแรมและภัตตาคาร ภาคการจัดการและสนับสนุน และภาคศิลปะ บันเทิง และเนื่องจากเป็นการ
เติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวลรวมในภาคเศรษฐกิจเหล่านี้ ย่อมต้องการ
แรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย 
 ส่วนภาคการผลิตท่ีมีความส าคัญแต่อัตราการเติบโตผันผวน หรือมีแนวโน้มไม่ดี เช่น  
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่งและคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ จะต้องหาสาเหตุท่ีแท้จริงเพื่อหาทางแก้ไข 
 ในส่วนของภาคการศึกษานั้น แม้ว่าตัวเลขจ านวนประชากรของสภาพัฒน์จะลดลง แต่
ตัวเลขประชากรของกรมการปกครองช้ีว่าเพิ่มขึ้น ก็อาจสรุปได้ในเบื้องต้นว่า จ านวนประชากรไม่
เปล่ียนแปลงนัก และจากแผนภูมิท่ี 2 ซึ่งครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาก็ไม่ได้ช้ีว่า
จ านวนประชากรในวัยเรียนลดลง แต่การท่ี GDP ณ ราคาคงท่ีของภาคการศึกษาลดลง สะท้อนให้เห็น
ว่าอาจเกิดจากจ านวนผู้เรียนลดลง และ/หรือ คุณภาพน้อยลง ดังนั้นจึงต้องหาทางปรับปรุงในเรื่อง
กระบวนการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับผู้ประกอบการด้านการก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร การ
จัดการและสนับสนุน และศิลปะ บันเทิง เพื่อให้ทราบความต้องการด้านแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และเชิญสถาบันการศึกษาท้ังระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังเพื่อน าไปปรับ
แผนการผลิตบุคลากรและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

2. จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตท่ีอัตราการเติบโตผันผวน เพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริง                       
และออกมาตรการให้ความช่วยเหลือท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยความร่วมมือของท้ังฟังก์ชัน 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ภายใต้ข้อจ ากัดท่ีท าได้ 

3. หาทางแก้ไขแนวทางการเรียนการสอนของภาคการศึกษาโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนท้ังท่ี
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปและ applications ท่ีมีอยู่ฟรีเป็นจ านวนมาก เข้ามาช่วย เพื่อลดข้อจ ากัดในเรื่อง
งบประมาณและการเข้าถึงตัวนักเรียน และการสอดคล้องกับทักษะท่ีซ่อนอยู่ในตัวนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
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2.1.2 ด้านการเกษตรกรรม 
  2.1.2.1 การปลูกพืช 

 

    ตารางที่ 1.23 แสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561 – 2562 
 
 

พืชเศรษฐกิจ 

2561 2562 
พ้ืนที่การ
เพาะปลูก 

(ไร่) 

จ านวน
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลิต 
(บาท/
กก.) 

มูลค่าการ
ผลิต (ล้าน

บาท) 

จ านวน
เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่การ
เพาะปลูก  

(ไร่) 

จ านวน
ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

ราคา
ผลผลิต 
(บาท/
กก.) 

มูลค่าการ
ผลิต  

(ล้านบาท) 

จ านวน
เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

ข้าวนาปี 377,255 604 8.88 2023.41 27,880 352,814.28 788 7.63 2121.27 29,216 

ข้าวนาปรัง 184,534 736 8.87 1204.70 15,977 150,931.00 900 8 1086.70 12,088 

อ้อย 791,364 9,680 0.69 5285.68 22,047 546,314.00 8,467 0.73 3376.72 18,278 

มันส าปะหลัง 469,713 3,463 2.17 3529.76 22,936 479,644.00 3,463 1.96 3255.57 20,643 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

81,622 
 

728 
 

7.91 
 

470.02 
 

4,315 
 

79,771 
 

664 
 

6.53 
 

345.88 
 

4,015 
 

ข้าวโพดหวาน 5,994 1,613 6.45 62.36 1,297 6,458 1,835 6 71.10 1,377 

ข้าวโพดฝักอ่อน 6,049 1,466 4.84 42.92 1,584 7,652 1,479 4.4 49.80 1,696 

หน่อไม้ฝร่ัง 1,041 2638 73 200.47 311 1,293 2603 66.37 223.38 608 

สับปะรด 23,185 2,722 3.59 226.56 1,301 24,341 2821 5.41 371.48 1,547 

ยางพารา 136,917 189 31.93 826.26 3,912 149,698 n/a 

ปาล์มน้ ามัน 15,369 1585 2.16 52.62 503 16,702 2.31 60.57 673 1,570 
รวม 2093043 25424   13924.76   1,815,618.28   0.00     

 

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ ในปี 2562 ท้ังส้ิน จ านวน 
1,815,618.28 ไร่  ซึ่งมีผลผลิตท้ังส้ิน  จ านวน 8,962,249,131 กิโลกรัม  โดยมีเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ท้ังส้ิน  จ านวน 82,221 ครัวเรือน  คิดเป็นครัวเรือนท าการเกษตรและมา
ปรับปรุงข้อมูลในปี 2562 จ านวน 50,333 ครัวเรือน ข้อมูลจาก ระบบทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตร 

 

หมายเหตุ :  ปี 61 มีข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สับปะรด ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน สรุปเป็นข้อมูลเอกภาพแล้ว  ส่วนข้อมูลอ้อย เป็นข้อมูลท่ีได้จาก ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย และข้อมูลข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และหน่อไม้ฝรั่ง เป็นข้อมูลจากการ
ประมาณการในระบบรายงานภาวะข้อมูลการผลิตพืช จะมีความชัดเจนเมื่อเป็นข้อมูลเอกภาพเท่านั้น 
ไม่สามารถน ามาอ้างอิงได้ เนื่องจากเกษตรกรบางรายขาดในเรื่องส าเนาเอกสารสิทธิ์ (กรณีท่ีเป็นการ
เช่า) ท าให้แจ้งปลูกและปรับปรุงข้อมูลในเฉพาะท่ีด าเนินการได้ : ปี 62  มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
สรุปเป็นข้อมูลเอกภาพแล้ว : ผลผลิตและพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรังเป็นการประมาณการ เพราะนาปรังยังไม่
มีการเก็บเกี่ยว : ข้อมูลยางพาราควรใช้ข้อมูลของ กยท. เนื่องจากเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของยางพารา 
ข้อมูลพื้นท่ี ปี 62 เป็นจากการประมาณการจะมีความชัดเจนเมื่อเป็นเอกภาพแล้วเท่านั้น 
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 2.1.2.2 ปศุสัตว์ 
       ในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเล้ียงสัตว์เพื่อการบริโภคและ

การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยสัตว์ที่นิยมเล้ียงมากท่ีสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค และแพะ 
 

ตารางที่ 1.24 แสดงจ านวนปศุสัตว์เปรียบเทียบต้ังแต่ปี พ.ศ.2561 – 2563 

พ.ศ. 2561 
ชนิดสัตว์ พื้นที่การเลี้ยงสัตว ์ จ านวนสัตว์                

(ตัว) 
มูลค่าการผลิตสัตว์                  

(ล้านบาท) 
จ านวนเกษตรกร                

(คน) 
โค             1,306         232,148           1,663,768,995          10,598  
กระบือ                 23             7,371              295,142,616              532  
สุกร               225         299,865           3,870,175,680            2,308  
แพะ                 43           45,549              481,223,106            1,045  
ไก ่           14,320     28,640,430         12,696,347,895          27,587  
เป็ด                 59         627,721              312,594,719            1,831  

รวม          15,976   29,853,084       19,319,253,011         43,901  
พ.ศ. 2562 

ชนิดสัตว์ พื้นที่การเลี้ยงสัตว ์ จ านวนสัตว์                
(ตัว) 

มูลค่าการผลิตสัตว์                     
(ล้านบาท) 

จ านวนเกษตรกร                 
(คน) 

โค             1,349  239,823  1,507,481,550          10,690  
กระบือ                 25  7,988  316,756,152              545  
สุกร               245  326,951  5,209,762,908            2,278  
แพะ                 50  53,671  436,603,592            1,270  
ไก ่           14,560  9,120,485  12,813,638,814          27,418  
เป็ด                 59  629,477  299,158,661            1,846  

รวม          16,289  30,378,395 20,583,401,677         44,047  
พ.ศ. 2563 

ชนิดสัตว์ พื้นที่การเลี้ยงสัตว ์ จ านวนสัตว์                   
(ตัว) 

มูลค่าการผลิตสัตว์                  
(ล้านบาท) 

จ านวนเกษตรกร                   
(คน) 

โค             1,375         244,383        1,740,164,980          10,480  
กระบือ                 26             8,311          347,815,350              579  
สุกร               272         362,410        6,005,618,550            1,994  
แพะ                 56           59,642          472,582,670            1,414  
ไก ่           15,505     31,009,355      13,927,258,912          25,567  
เป็ด                 59         629,360          301,153,524            1,738  

รวม          17,292    32,313,461   22,794,593,985         41,772  
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
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 จากข้อมูลในตาราง แสดงให้เห็นว่า สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดคือโคและไก่ ซึ่งมี
เกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องรวมกันถึงประมาณ 86.2% ของจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มผู้
เล้ียงไก่ 61.2% และกลุ่มผู้เล้ียงโค 25% อย่างไรก็ตาม แม้จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรมีจ านวนน้อย
เพียง 4.8% ของเกษตรกรท้ังหมด แต่มูลค่าผลผลิตค่อนข้างสูงคิดเป็น 26% ของมูลค่าผลผลิตจากการ
ปศุสัตว์ท้ังหมด 41,772 ครัวเรือน มีผลผลิตทางสัตว์ท้ังส้ิน (แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1) โค จ านว น 
244,383 ตัว 2) กระบือ จ านวน 8,311 ตัว 3) สุกร จ านวน 362,410 ตัว 4) แพะ จ านวน 59,642 ตัว 
5) ไก่ จ านวน 31,009,355 ตัว 6) เป็ด จ านวน 629,360 ตัว) 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรท้ังสามกลุ่มนี้ 
2. หาตลาดทางเลือกเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ 
3. หากสามารถหาตลาดเพิ่มได้ ให้สนับสนุนเกษตรกรมาเล้ียง สุกรและไก่มากข้ึน 
 
 2.1.2.3 ประมง  

      จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดในปี 2562 จ านวน 16,236 ไร่                  
และ พื้นท่ีท าการประมงจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 144,332 ไร่ รวมพื้นท่ีท าการประมงจ านวนท้ังส้ิน 
160,468 ไร่ มีจ านวนครัวเรือนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย และพบว่าปริมาณการผลิต
สัตว์น้ า และมูลค่า การผลิตสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น สัตว์น้ าท่ีนิยมเล้ียงได้แก่ ปลานิล ปลาน้ าจืด กุ้งขาวแวนนาไม 
กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงาม และสัตว์น้ าจืดอื่นๆ  ตามล าดับ 

 
 

ตารางที่ 1.25 แสดงการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2562 
 

 
ชนิดสัตว์น้ า 

2560 
พื้นที่

เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า (ไร่) 

จ านวนผลผลิต
สัตว์น้ า (ตัน) 

มูลค่าการผลิต
สัตว์น้ า(ล้าน

บาท) 

จ านวน
เกษตรกร (คน) 

จ านวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

1. ปลานิล 4,090 9,205.25 440  2,202 2,030 

2. ปลาดุก 719 3,903.35 35  120 112 

3. ปลาเบญจพรรณ 7,189 2,897.50 74  421 530 

4. กุ้งก้ามกราม 770 1,424.00 49  48 42 

5. กุ้งขาวแวนนาไม 1,001 856.340 75  48 40 

6. สัตว์น้ าอื่น 444.32 12,500 15  308 303 

7. จับจากธรรมชาติ 144,332.00 309.95 28  350 310 

รวม 158,545 31,096.39 719  3,497 3,367 
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ชนิดสัตว์น้ า 

2561 
พื้นที่

เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า (ไร่) 

จ านวนผลผลิต
สัตว์น้ า (ตัน) 

มูลค่าการผลิต
สัตว์น้ า(ล้าน

บาท) 

จ านวน
เกษตรกร (คน) 

จ านวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

1. ปลานิล 4,725 9,032.00 431  2,415 2,072 
2. ปลาดุก 752 3,220.55 39 180 178 
3. ปลาเบญจพรรณ 7,480 3,290.00 92  595 550 
4. กุ้งก้ามกราม 770 1,100.00 48  53 47 
5. กุ้งขาวแวนนาไม 1,131 916.00 122 52 48 
6. สัตว์น้ าอื่น 1,001 ๒๗,๒๕๐ 15 408 356 
7. จับจากธรรมชาติ 1,001 ๓๐๙.๙๕ 31  340 308 

รวม 16,858.50 45,118.50 781  4,040 3,559 
 

ชนิดสัตว์น้ า 
2562 

พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า (ไร่) 

จ านวนผลผลิต
สัตว์น้ า (ตัน) 

มูลค่าการผลิต
สัตว์น้ า(ล้าน

บาท) 

จ านวน
เกษตรกร (คน) 

จ านวน
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

1. ปลานิล 5,450 9,531.๐๐ NA 2,458 2,200 
2. ปลาดุก 752 3,220.55 NA 185 180 
3. ปลาเบญจพรรณ 7,480 3,893.00 NA 690 660 
4. กุ้งก้ามกราม 770 1,110.00 NA 56 50 
5. กุ้งขาวแวนนาไม 1,202 1,216.000 NA 56 49 
6. สัตว์น้ าอื่น 582 29,080 NA 440 392 
7. จับจากธรรมชาติ 144,332.00 309.95 NA 310 290 

รวม 160,568.00 48,350.50 0.00 4,195 3,821 
ที่มา: ส านักงานประมงจงัหวัดกาญจนบุรี, 2562 

 

 แม้ว่าปลานิลจะเป็นปลาท่ีมีจ านวนเกษตรกรเล้ียงมากท่ีสุด แต่มูลค่าผลผลิตต่อจ านวนเกษตรกร 
(คน) มากท่ีสุดคือ กุ้งขาวแวนดาไม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ ไม่ได้บอกต้นทุนของการเล้ียงสัตว์ต่างๆ หากน า
รายได้หักด้วยต้นทุน จะท าให้ได้ส่วนต่างท่ีอยู่กับเกษตรกรท่ีแท้จริง 
  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ส าหรับการท าการเกษตรทุกด้านให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง น าเสนอต้นทุนการ
ผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการตัดสินใจในการสนับสนุนของภาครัฐ 
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ตารางที่ 1.26 แสดงสาขาการประมง มูลค่าทางเศรษฐกิจการประมง ผลผลิตทางการประมง ปี 2560 – 2562 
 

สาขา/ผลผลิต 2560 2561 2562 
GPP การประมง (บาท) 719,332,503.00 719,305,000 NA 
จ านวนเกษตรกร (คน) 3,497 4,040 4,195 
ผลผลิต (บาท) 719,332,503.00 781,758,125.00 NA 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) 2560 2561 2562 
เพาะเลี้ยง 381,730,000 381,730,000 NA 
เพาะพันธุ์ 16,135,000 16,135,000 NA 

จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 28,927,863 31,923,800 NA 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) 2560 2561 2562 
ปลาสวยงาม 68,535,000 90,508,000 NA 

รวม 495,327,863 520,296,800 NA 

ผลผลิต 2560 2561 2562 
ปลาสวยงาม (ตัว) 42,150,000 70,195,000 NA 
เพาะฟักและอนุบาล (ตัว) 15,640,000 17,915,000 NA 

เพาะเลี้ยงจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (กก.) 1,005,000 957,000 NA 

ที่มา: ส านักงานประมงจงัหวัดกาญจนบุรี, 2562 

 
2.1.3 การอุตสาหกรรม  

  2.1.3.1 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ตารางที่ 1.27 แสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทและจ านวนแรงงาน                                  

ปี 2559 - 2562 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

2559 2560 2561 2562 
จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

ยอดรวม 1,616 35,377 1,674 41,396 1,395 42,430 1,682 40,985 
การเกษตร 489    2,492       491     2,541        192      2,605        492      ๒,๕๙๖  
อาหาร    129 12,847 137 18,095        139    18,349        137    18,254  
เคร่ืองด่ืม         14        846         14       846         14         846          14        825  
สิ่งทอ           4        434           4        434          4         434           4        434  
เคร่ืองแต่งกาย           4     1,549  4    1,549           2      1,330  2          80  
เคร่ืองหนัง           9        575  9        575         10  661          10  661  
ผลิตภัณฑ์จากไม้       112     2,731  112     2,910       114     2,937  114  2,927  
เฟอร์นิเจอร์         25  676  23        661 22  656  22  656  
ผลิตภัณฑ์กระดาษ         13     2,152         13  2,152 13      2,152  13  2,152  
สิ่งพิมพ์           6  21           6         52  6  21           6 21  
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ประเภท
อุตสาหกรรม 

2559 2560 2561 2562 
จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

จ านวน
แรงงาน 

เคมี 124     2,330  125  2,358       125      2,433 123  2,335 
ปิโตรเคมี 9        212 10        221  12         235          12  235  
ยาง 39        129  39  129         39  129  40        143  
พลาสติก         19        422         19 422         22  818  21        813 
อโลหะ 102  990       117    1,118  118  1,153 120      1,173  
โลหะ 7        346 7        346 7         341  6        341 
ผลิตภัณฑ์โลหะ         76 1,238 81  1,331 82      1,419  81      1,482  
เคร่ืองจักรกล 71        805        74       894  72         926          71        925  
ไฟฟ้า 10          84  10          84         10  84          10          84 
ขนส่ง         99     1,329         99     1,331        97      1,333          95      1,303  
อ่ืนๆ       255    3,169  280     3,375        296     3,568 290      3,518 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

จากข้อมูลปีล่าสุดในตาราง แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนแรงงานสูง
ท่ีสุดคือมีสัดส่วนถึง 44.5% ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด ดังนั้น หากจะมีนโยบายเพื่อให้
จัดการกับแรงงานได้โดยง่าย ก็คงจะเป็นก าหนดพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมด้านอาหารและก าหนดแรงจูงใจ 

เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารย้าย / ขยาย / ต้ังใหม่ มาอยู่รวมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดการ ซึ่งแนวทางนี้อาจใช้กับอุตสาหกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัตถุดิบโดยตรง และมีจ านวน
โรงงานจ านวนมากพอ เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ เคมี อโลหะ โลหะ และเครื่องจักรกล เป็นต้น   

 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ก าหนดพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกันมาไว้รวมกันเพื่อประ

โยชน์ในการบริหารจัดการท้ังด้านแรงงาน ส่ิงแวดล้อม และลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
 

 2.1.3 การประกอบกิจการเหมืองแร่  
                   กระจายตามอ าเภอต่างๆ แร่ธาตุท่ีส าคัญ ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง 
เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ โคโลไมต์ และดินขาว มีประทานบัตรเปิดการ 24 แปลง จ านวนเหมืองแร่ 38 แห่ง 
จ านวนคนงานท้ังส้ิน 436 คน (พ.ศ.2556) มีพื้นท่ีหลายส่วนซ้อนทับกับพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ   

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, 2560 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เร่งแก้ปัญหาการซ้อนทับพื้นท่ีอุทยาน เพื่อลดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ส าหรับแปลงท่ี
น่าจะด าเนินการได้หากถูกแก้ไขปัญหา 
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2.1.4 การท่องเที่ยว  
             จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย”           

มีศักยภาพ ในการท่องเท่ียวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวท่ีสวยงามและหลากหลาย ท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน 
และแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับ การท่องเท่ียวท่ีครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 ช่ัวโมง เท่านั้น
จากกรุงเทพมหานคร ท้ังทางรถยนต์ และรถไฟ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น้ าตกเอราวัณ น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น น้ าตกไทรโยคน้อย  
น้ าตกไทรโยคใหญ่ น้ าตกนางครวญ น้ าตกเกริงกระเวีย น้ าตกผาตาด ถ้ าธารลอด ถ้ าดาวดึงส์ ถ้ าพระ
ธาตุ ถ้ าเสาหิน ถ้ าสวรรค์บันดาล น้ าพุร้อนหินดาด  เขาช้างเผือก 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว อุทยานประวัติศาสตร์    
เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย์สามองค์ เขื่อนศรี
นครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ์   

       แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้ าเสือ วัดเขาน้อย 
วัดทิพย์สุคนธาราม หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  วัดวังก์วิเวการาม 
หมู่บ้านไทยทรงด า และวัฒนธรรมชาวมอญอ าเภอสังขละบุรี 

        โดยในปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจรเดินทางมา
เยือนจังหวัด จ านวน 9,392,458 คน และมีรายได้จากการท่องเท่ียว จ านวน 27,738 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่ท้ังชาวไทยและต่างชาติ จะเดินทางเข้ามาเท่ียวในวันเดียวโดยไม่ค้างคืนมากกว่าจ านวน
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาพักแรม จากข้อมูล benchmark องกระทรวงมหาดไทยในปี 2559 นักท่องเท่ียวจะ
ใช้ระยะเวลาในการพ านักอยู่ในจังหวัดเฉล่ีย 2.38 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะใช้เวลาในการพ านักอยู่ในจังหวัดมากกว่านักท่องเท่ียวคนไทย  

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 5 อันดับแรก คือ ชาวสหราชอาณาจักร   

ชาวรัสเซีย ชาวเกาหลี ชาวยุโรปตะวันออก  และชาวอเมริกัน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.28 แสดงจ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการบริการและการท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 

ปี จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
2552 4,583,630 7,118.52 
2553 5,741,202 8,943.86 
2554 6,028,262 9,391.05 
2555 5,996,482 11,910.25 
2556 6,413,556 13,416.54 
2557 6,641,111 15,265.04 
2558 7,570,000 18,945.11 
2559 8,132,468 20,790 
2560 8,872,542 24,441 
2561 9,392,458 27,738 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปี 2552-2560 

ตารางที่ 1.29 แสดงสถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2559 – 2562  
 

รายการ 2559 2560 2561 2562 
จ านวนสถานพักแรม (แห่ง) 631 656 664 670 

จ านวนห้อง (ห้อง) 14,931 16,324 16,451 16,672 

จ านวนผู้เย่ียมเยือน : นักท่องเท่ียวและนัก

ทัศนาจร (คน) 

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 - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 1,692.87 1,811.37 - - 

   ชาวไทย 1,656.28 1,769.47 - - 

   ชาวต่างประเทศ 2,176.76 2,455 - - 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 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 - 

  ที่มา : ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุร ี

หมายเหตุ ปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานพักแรมเพื่อรองรับผู้มาท่องเท่ียว จ านวน 670 คน ห้องพัก 

16,672  ห้อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จัดระดมความเห็นจากผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
2. จัดระดมความเห็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ เพื่อหาจุดขายและเข้าใจลูกค้าชาวต่างชาติ และ

ทราบฐานลูกค้าท่ีแท้จริง 
3. เพิ่มแหล่งท่องเท่ียวท้ังในเมืองและนอกเมือง และกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวต่างชาติพ านักนานขึ้น และดึงดูดในนักท่องเท่ียวไทยมาหลายครั้งมากขึ้น (แต่เปล่ียน
สถานท่ีเท่ียว) 

 
ตารางที่ 1.30 แสดงแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีของแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอ ชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้ัง 

เมืองกาญจนบุรี สะพาน 
ข้ามแม่น้ าแคว 

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ   
ทางประวัติศาสตร ์

ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เมืองกาญจนบุรี หาดทรายท่าล้อ ชายหาด หมู่ที่ 1 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
เมืองกาญจนบุรี สุสานทหาร

สัมพันธมิตร 
(ดอนรัก) 

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ
ทางประวัติศาสตร ์

284/66 ถนน แสงชูโต ต าบล บ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

อ าเภอท่าม่วง วัดถ้ าเสือ แหล่งท่องเท่ียว 
ทางวัฒนธรรม 

วัดถ้ าเสือ ต าบล ม่วงชุม อ าเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 
71110 

อ าเภอไทรโยค ปราสาท 
เมืองสิงห ์

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร ์

ต าบลสิงห์ อ าเภอ ไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี 71150 

อ าเภอไทรโยค สถานีรถไฟ
สะพานถ้ ากระแซ 

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร ์

ต.วังโพธ์ิ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

อ าเภอไทรโยค น้ าตก 
ไทรโยคน้อย 

น้ าตก เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

อ าเภอไทรโยค ช่องเขาขาด แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร ์

กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงาน 
ทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

อ าเภอไทรโยค น้ าตก 
ไทรโยคใหญ ่

น้ าตก ต าบล ไทรโยค อ าเภอ ไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี 71150 

อ าเภอสังขละบุร ี สะพานมอญ แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร ์

ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 71240 
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อ าเภอ ชื่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้ัง 

อ าเภอสังขละบุร ี ด่าน 
เจดีย์สามองค ์

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร ์

ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

อ าเภอศรีสวัสด์ิ เข่ือน 
ศรีนครินทร์ 

 บ้านเจ้าเณร ต าบลท่ากระดาน  
อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

อ าเภอศรีสวัสด์ิ น้ าตกเอราวัณ น้ าตก อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ต าบลท่ากระดาน  
อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

อ าเภอศรีสวัสด์ิ น้ าตก 
ห้วยแม่ขมิ้น 

น้ าตก ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวัสด์ิ  
จังหวัดกาญจนบุรี 71250 

อ าเภอสังขละบุร ี จุดชมวิวป้อมปี่ แหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ 

ต าบลปรังเผล อ าเภอสงัขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 71240 

อ าเภอสังขละบุร ี เขาสันหนอกวัว แหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ 

ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี 71180 

ที่มา : ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

2.1.5 การค้าชายแดน 
     จังหวัดกาญจนบุรี มีแนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 ช่องทาง      
โดยมีจุดผ่านแดนถาวรจ านวน 1 ช่องทาง คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่านแดนช่ัวคราว จ านวน 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอ      
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ ผ่านช่องทางบ้านอีต่อง ต าบลปิล๊อก     
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

 การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดกาญจนบุรี          
ปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม ท้ังส้ิน 77,151.78 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 6,697.18 ล้าน
บาท (ปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม จ านวน 70,454.60 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2561  
ขาดดุลการค้า จ านวน 74,704.58 ล้านบาท 
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แผนภูมิภาพที่ 1.4 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556-2560 

 

  สินค้าส าคัญท่ีส่งออก ได้แก่ เครื่องปรุงรส, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม, บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป, พลังงานไฟฟ้า และกาแฟส าเร็จรูปและเครื่องด่ืมกาแฟ สินค้าท่ีน าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ , 
อาหารทะเล,โค-กระบือ, ถ่านหิน และแร่พลวง  

แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร 
มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดน าเข้าก๊าซธรรมชาติ บ้านอีต่อง
ต าบลปิล๊อกอ าเภอทองผาภูมิ , จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดกาญจนบุรี  
ปีงบประมาณ 2562  มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 79,902.57 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
2,750.79 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่า 77,151.78 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2562 
ขาดดุลการค้าจ านวน 76,963.73 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 1.31 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 – 2562 

พ.ศ. รายการสินค้าน าเขา้ รายการสินค้าส่งออก รายการสินค้าผ่านแดน 
2560 69,375.40 1,079.20 - 
2561 75,928.18 1,223.60 - 
2562 78,433.15 1,469.42 - 

หมายเหตุ : ปี 2562 เป็นมูลค่าการค้าต้ังแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 
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ตารางที่ 1.32 แสดงสินค้าน าเข้า ท่ีส าคัญ ปี 2562 

ล าดับที่ รายการสินค้าน าเขา้ มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1 ก๊าซธรรมชาติ 77,131,461,262.43 98.34 
2 อาหารทะเล 433,427063.99 0.55 
3 โค – กระบือ มีชีวิต 44,418,000.00 0.06 
4 ดีบุกสภาพหินแร่ 43,017,320.20 0.05 
5 หอมแดงพม่า (ยังไม่ได้คัดแยก) 35,501,553.49 0.05 
6 หอยตลับมีชีวิต 13,735,950.00 0.02 
7 เน้ือหอยตลับมีชีวิต 12,018,840.00 0.02 
8 แร่พลวง 7,629,325.71 0.01 

9 ไม้ไผ่ตัดท่อน 6,929,100.00 0.01 
10 หอมแขกพม่า (ยังไม่ได้คัดแยก) 5,358,216.67 0.01 
11 อื่น ๆ 699,663,352.40 0.88 

รวม 78,433,159,984.89 100.00 
 
จากข้อมูลการน าเข้า หากตัดก๊าซธรรมชาติ สินค้าสุทธิน ากลับ และคลังสินค้าทัณฑ์บน ออกไป  
จะพบว่ามูลค่าสินค้าน าเข้าจะเหลือเพียง 198.4 ล้านบาท และมีสินค้าอาหารทะเล เป็นสินค้าน าเข้า
ส าคัญเพียงรายการเดียว โดยมีมูลค่าการน าเข้าคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของการน าเข้าท้ังหมด แสดงให้
เห็นว่า หากเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างทวายและบ้านพุน้ าร้อนแล้วเสร็จ โอกาสการน าเข้าสินค้าทะเลมา
เป็นอาหารและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าอาหารทะเลให้กับประเทศไทยจะมีมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส่งเสริมการลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าทะเลในฝ่ังเมียนมาร์และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กาญจนบุรี 
 2. เสนอรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาร์ในการพัฒนาถนนสาย 8 และเส้นทาง
รถไฟ ท่ีเช่ือมจากย่างกุ้งสู่เมืองสองของมณฑลตะนาวศรีของพม่า เพื่อขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจ อันจะเป็นการ
เพิ่ม ความต้องการสินค้าไทย และเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบด้านอาหารทะเลเข้าสู่ประเทศไทย 
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ตารางที่ 1.33 แสดงสินค้าส่งออก ท่ีส าคัญ ปี 2562 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) 
 

ล าดับที่ รายการสินค้าส่งออก มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1 ชิ้นส่วนเน้ือไก่ เครื่องในไก่สดแช่งแข็ง 72,037,500.00 4.90 

2 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 55,828,606.40 3.80 

3 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม 47,872,187.00 3.26 

4 น้ ามันพืช 47,073,918.00 3.20 

5 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 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 กาแฟส าเร็จรูปและเครื่องด่ืมกาแฟ 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 : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 ปัจจุบันมูลค่าสินค้าส่งออกของไทยยังไม่สูง เพราะสินค้าส่งออกของไทยท่ีไปเมืองชายทะเล

ของพม่าฝ่ังตรงกันข้ามกับกาฐจนบุรีในปัจจุบันส่วนใหญ่เข้าไปทางด่านเจดีย์สามองค์ แต่หากถนนท่ี

เช่ือมทวายและบ้านพุน้ าร้อนแล้วเสร็จ และถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - พุน้ าร้อน แล้วเสร็จ การขนส่งไป

ยังหลายเมืองในมณฑลตะนาวศรีของเมียนมาร์ รวมถึงเมืองท่ีอยู่เหนือขึ้นไป จะสะดวกมากกว่าหากผ่าน

มาทางบ้านพุน้ าร้อน  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี 
 2. ท าแผนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร ี
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2.1.6 สถานประกอบการ 
ตารางที่ 1.34 แสดงข้อมูลจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

ที่มา: ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท าทุก 5 ปี 

จากจ านวนสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี 28,245 แห่ง เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว่าผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมการขายปลีกมากท่ีสุด คือ 10,002 แห่ง  
หรือคิดเป็นร้อยละ 35.41 รองลงมาคือผู้ประกอบการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 4,492 แห่ง หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 15.90  และผู้ประกอบการประเภทการผลิต 4,255 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 15.06 

 

  

ที่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1 การผลิต 4,255 15.06 

2 การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 22 0.08 

3 การก่อสร้าง 383 1.36 

4 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 บริการอาหารเครื่องด่ืม 4,492 15.90 

10 บริการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 47 0.17 

11 กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 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 
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ตารางที่ 1.35 แสดงข้อมูลจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน 
 
 

ปี 

ประเภทการจดทะเบียน 
รวมยอด บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล 
บริษัทมหาชน

จ ากัด 
ราย ทุนจด

ทะเบียน 
ราย ทุนจด

ทะเบียน 
ราย ทุนจด

ทะเบียน 
ราย ทุนจด

ทะเบียน 
ราย ทุนจด

ทะเบียน 
2558 2,236 26,660.66 1,148 19,606.79 1,085 2,114.53 1 0.80 2 4,938.54 

2559 2,517 27,393.37 1,325 20,239.35 1,189 2,215.68 1 0.80 2 4,937.54 

2560 3,189 27,165.23 1,733 21,110.79 1,453 2,466.42 1 0.80 2 3,587.22 

2561 3,402 29,024.67 1,930 21,502.90 1,469 2,583.44 1 0.80 2 4,937.54 

2562 3,602 30,154.69 2,086 22,318.94 1,512 2,557.41 1 0.80 3 5,277.54 

2563 3,673 30,572.89 2,135 22,726.44 1,534 2,568.11 1 0.80 3 5,277.54 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563   

(ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2563) 
 

จากจ านวนสถานประกอบการนิติบุคคลคงอยู่ของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภท 
นิติบุคคล  จดทะเบียน โดยในปี พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2562) พบว่า มีนิติบุคคลคงอยู่   
รวมท้ังส้ินจ านวน 3,673ราย ทุนจดทะเบียนรวม 30,572.89 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจ ากัด จ านวน 
2,135 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 22,726.44 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 1,534 ราย ทุนจดทะเบียน
รวม 2,568.11 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ านวน 1 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 0.80 ล้านบาท 
และบริษัทมหาชนจ ากัด จ านวน 3 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 5 ,277.54 ล้านบาท  ซึ่งประเภทของ 
นิติบุคคลคงอยู่มากท่ีสุด ได้แก่ บริษัทจ ากัด รองลงมา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  

ตารางที่ 1.36 แสดงข้อมูลจ านวนสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภท 
การจดทะเบียนเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2561 – 2563 

 
 
ปี 

ประเภทการจดทะเบียน 
รวมยอด บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล 
บริษัทมหาชนจ ากัด 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

รวมยอด           
เมืองกาญจนบุรี           
2561 1,113 7,284.99 696 6,503.64 417 781.35 - - - - 
2562 1,173 7,362.84 744 6,638.49 429 724.35 - - - - 
2563 1,198 7,448.59 764 6,718.99 434 729.60 - - - - 
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ปี 

ประเภทการจดทะเบียน 
รวมยอด บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล 
บริษัทมหาชนจ ากัด 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ท่ามะกา           
2561 824 8,310.54 478 7,691.45 346 619.09 - - - - 
2562 872 8,773.19 517 8,144.90 355 628.29 - - - - 
2563 881 8,771.19 527 8,156.90 354 614.29 - - - - 

ท่าม่วง           

2561 645 7,066.92 344 2,988.91 299 494.68 1 0.80 1 3,922.54 
2562 671 7,443.42 370 3,041.15 298 478.94 1 0.80 2 3,922.54 
2563 687 7,669.92 377 3,254.65 307 491.94 1 0.80 2 3,922.54 

บ่อพลอย           
2561 134 802.98 53 693.28 81 109.70 - - - - 
2562 146 772.97 60 650.48 86 122.50 - - - - 
2563 152 783.12 64 659.48 88 123.65 - - - - 

พนมทวน           
2561 143 768.53 81 627.80 62 140.73 - - - - 
2562 155 784.53 90 638.50 65 146.03 - - - - 
2563 160 793.03 93 645.00 67 148.03 - - - - 

ไทรโยค           
2561 117 315.01 72 252.10 45 62.91 - - - - 
2562 126 372.01 82 310.10 44 61.91 - - - - 
2563 127 378.11 83 317.10 44 61.01 - - - - 

ทองผาภูมิ           
2561 90 260.80 40 188.60 50 72.20 - - - - 
2562 96 279.40 42 199.60 54 79.80 - - - - 
2563 96 279.40 42 199.60 54 79.80 - - - - 

ด่านมะขามเตี้ย           
2561 75 301.35 39 192.50 36 108.85 - - - - 
2562 78 411.45 41 300.50 37 110.95 - - - - 
2563 80 484.85 41 372.50 39 112.35 - - - - 

ห้วยกระเจา           
2561 55 3,127.53 24 1,714.73 30 57.80 - - 1 1,355.00 
2562 55 3,124.03 25 1,711.73 29 57.30 - - 1 1,355.00 
2563 57 3,126.03 26 1,712.73 30 58.30 - - 1 1,355.00 

เลาขวัญ           
2561 78 410.40 47 361.00 31 49.40 - - - - 
2562 89 423.21 52 367.10 37 56.11 - - - - 
2563 91 427.21 53 370.10 38 57.11 - - - - 
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ปี 

ประเภทการจดทะเบียน 
รวมยอด บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล 
บริษัทมหาชนจ ากัด 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

สังขละบุรี           
2561 53 88.10 31 64.90 22 23.20 - - - - 
2562 60 104.06 34 78.90 26 25.16 - - - - 
2563 60 104.36 34 78.90 26 25.46 - - - - 

หนองปรือ           
2561 40 227.13 13 190.00 27 37.13 - - - - 
2562 44 237.18 15 197.50 29 39.68 - - - - 
2563 46 238.68 16 198.50 30 40.18 - - - - 

ศรีสวัสดิ ์           
2561 35 60.40 12 34.00 23 26.40 - - - - 
2562 37 66.40 47 40.00 23 26.40 - - - - 
2563 38 68.40 15 42.00 23 26.40 - - - - 

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

 
 จากจ านวนสถานประกอบการนิติบุคคลคงอยู่ของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามประเภทนิติ
บุคคลจดทะเบียนเป็นรายอ าเภอ โดยในปี พ.ศ. 2563 (ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563) พบว่า มีนิติบุคคลคง
อยู่ รวมท้ังส้ินจ านวน 3,673 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 30,572.89 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจ ากัด 
จ านวน 2,135 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 22,726.44 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 1,534 ราย ทุน
จดทะเบียนรวม 2,568.11 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ านวน 1 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 
0.80 ล้านบาท และบริษัทมหาชนจ ากัด จ านวน 3 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 5,277.54 ล้านบาท  

อ าเภอท่ีมีนิติบุคคลคงอยู่มากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 1 ,198 ราย ทุนจด
ทะเบียนรวม 7,448.59 ล้านบาท รองลงมาคือ อ าเภอท่ามะกา จ านวน 881 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 
8,771.19 ล้านบาท และ อ าเภอท่าม่วง จ านวน 687 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,669.92 ล้านบาท เป็นต้น 
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2.1.7 แรงงาน 
ตารางที่ 1.37 ข้อมูลจ านวนคนท างานของสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามขนาด

ของสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท าทุก 5 ปี 
 

จากจ านวนคนท างานในสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 86,337 คน 
พบว่า สถานประกอบการท่ีมีขนาดคนท างาน 1-15 คน มีจ านวนคนท างานมากท่ีสุดคือ 58,024 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67 .21 รองลงมาคือสถานประกอบการท่ีมีขนาดคนท างานมากกว่า 200 คน      
มีจ านวนคนท างาน 10,593 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.27  และสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนท างาน 
51-200 คนมีจ านวนคนท างาน 9,805 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.31 

 

ตารางที่ 1.38 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพ
แรงงานเป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 – 2562 
 

 
 
ปี 

ประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป 
ก าลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

รวม ก าลังแรงงานปัจจุบัน แรงงานท่ี
รอฤดูกาล 

รวม ท างานบ้าน เรียน
หนังสือ 

อื่นๆ 

รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 

2559          

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 

ที่ ขนาดของสถานประกอบการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1 1 – 15 คน 58,024 67.21 

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 
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ปี 

ประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป 
ก าลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

รวม ก าลังแรงงานปัจจุบัน แรงงานท่ี
รอฤดูกาล 

รวม ท างานบ้าน เรียน
หนังสือ 

อื่นๆ 

รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 

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 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตารางที่ 1.39 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพ
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. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 472,290 73.1 293,171 82.2 209,119 64.1 

   1.1  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 471,160 72.9 262,826 82.1 208,334 63.9 
       1.1.1  ผู้มีงานท า 469,530 72.7 262,071 81.9 207,459 63.6 
       1.1.2  ผู้ว่างงาน 1,630 0.3 755 0.2 875 0.3 
   1.2  ผู้ที่รอฤดูกาล 1,130 0.2 345 0.1 785 0.2 

 2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 173,862 26.9 56,954 17.8 116,908 35.9 

   2.1  ท างานบ้าน 48,466 7.5 2,683 0.8 45,783 14.0 
   2.2  เรียนหนังสือ 38,425 5.9 16,405 5.1 22,020 6.8 
   2.3  อื่นๆ 86,971 13.5 37,866 11.8 49,105 15.1 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
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จากจ านวนประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 644,369 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน                 
รวม 469,944 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.9 และเป็นผู้ไม่อยู่ ในก าลังแรงงาน คือ ท างานบ้าน  
เรียนหนังสือ และอื่น ๆ จ านวน 174,425 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 โดยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
เป็นผู้มีงานท า จ านวน 465,516 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และเป็นผู้ว่างงาน จ านวน 3,264 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.5 ส าหรับผู้ท่ีรอฤดูกาล มีจ านวน 1,165 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ส าหรับอัตราการ
ว่างงานในไตรมาสท่ี 3 มีร้อยละ 0.7 โดยชายมีอัตราการว่างงานท่ีร้อยละ 0.3 และหญิง 1.2  (คิดจาก
จ านวน  ผู้ว่างงาน X 100/ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน )  
                                                                                          
ตารางที่ 1.40 แสดงข้อมูลจ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ท่ีส าเร็จและเพศ (ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561) 

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ รวม ร้อยละ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 469,530 100.0 262,071 100.0 207,459 100.0 

1.  ไม่มีการศึกษา 34,830 7.4 14,727 5.6 20,104 9.7 

2.  ต่ ากว่าประถมศึกษา 103,706 22.1 53,238 20.3 50,468 24.3 

3.  ประถมศึกษา 126,654 27.0 73,226 27.9 53,428 25.8 

4.  มัธยมศึกษาตอนต้น 80,106 17.1 51,375 19.6 28,730 13.8 

5.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 63,436 13.5 41,632 15.9 21,805 10.5 

      5.1  สายสามัญ 50,937 80.3 33,015 12.6 17,923 8.6 

      5.2  สายอาชีวศึกษา 12,199 19.7 8,617 3.3 3,882 1.9 

      5.3  สายวิชาการศึกษา - - - - - - 

6.  มหาวิทยาลัย 55,713 11.9 24,383 9.4 31,330 15.1 

      6.1  สายวิชาการ 29,881 53.6 12,722 4.9 17,159 8.3 

      6.2  สายวิชาชีพ 17,438 31.3 8,564 3.3 8,874 4.3 

      6.3  สายวิชาการศึกษา 8,394 15.1 3,097 1.2 5,297 2.5 

7.  อื่นๆ - - - - - - 

8.  ไม่ทราบ 5,085 1.1 3,490 1.3 1,595 0.8 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 

 จากข้อมูลผู้มีงานท าของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า

อุดมศึกษา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้รายได้เฉล่ียต่อแรงงานไม่สูง และในระดับอุดมศึกษา มีผู้ส าเร็จ

การศึกษาสายวิชาชีพเพียง 4.3% ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการท างานไม่ตรงสายท่ีเรียนมา 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนท้ัง สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาการ

ท่องเท่ียว และอื่นๆ เพื่อประเมินความต้องการก าลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้กับ
สถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาของจังหวัด โดยมีหน่วยงานของกระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมในการผลิตแรงงานท้ังแรงงานใหม่ 
(new skill) แรงงานเดิมท่ีต้องการเพิ่มศักยภาพ (up-skill) และแรงงานใหม่ท่ีต้องการปรับทักษะ       
(re-skill) ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงการปรับตัวเป็นผู้ประกอบการเอง 

2. ด้วยสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่จ าเป็นต้อง

ขยายกิจการด้วยตัวเอง แต่อาจจะขยายกิจการจากการเพิ่มเครือข่าย ซึ่งหมายความว่า การสร้าง

ผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการเดิม เป็นส่ิงท่ีอาจจะเป็นท่ีต้องการเช่นเดียวกัน 

(supply chain extension) 

2.1.8 แรงงานต่างด้าว 
ตารางที่ 1.41 สถิติจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน 

ปี พ.ศ.  
จ านวนแรงงานต่างด้าว 

รวม 
พม่า ลาว กัมพูชา 

พ.ศ. 2559 26,616 338 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 

             ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปี 2563 มีจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นชาวเมียนมา 18,051 
คน ชาวลาว 377 คน ชาวกัมพูชา 884 คน รวมท้ังส้ิน 19,312 คน ซึ่งมีจ านวนแรงงานต่างด้าวท้ังหมด
ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 67 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างชาติเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อโครงการต่างๆ ในการเตรียมเขตเศรษฐกิจพิเศษเสร็จส้ินลง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องเตรียมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ                           

ให้มีประสิทธิภาพ 
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2.1.9 การกระจายรายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือน 
ตารางที่ 1.42 สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคและสัดส่วนคนจน ของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2557 – 2561 

 
ปี 

สัมประสิทธิ์ของความไมเ่สมอภาค ๑ 
(Gini Coefficient)  

สัดส่วนคนจน ๒ 
(ร้อยละ) 

ด้านรายได้ ด้านรายจ่าย 

2557 - 0.196 17.53 

2558 0.274 0.190 17.63 

2559 - 0.196 14.07 

2560 0.305 0.158 11.37 

2561 - 0.215  

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัด        
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ > ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ  : Gini Coefficient ค านวณจากด้านรายได้ส ารวจ 2 ปีครั้งในปีเลขคู ่
 1 Gini Coefficient โดยแบ่งจ านวนครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม 

ตารางที่ 1.43 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 
ท่ี รายการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  จ านวนเงิน (บาท) 

1 อาหาร และเคร่ืองด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล์) 6,009 

2 เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 447 

3 ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอ่ืนๆ 192 

4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่อยู่อาศัย เคร่ืองแต่งบ้าน และเคร่ืองใช้ต่างๆ 3,224 

5 เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 293 

6 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 584 

7 เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 280 

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสาร 4,039 

9 การศึกษา 176 

10 การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา 292 

11 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ 127 

12 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค 2,357 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,739 

รวม 20,740 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

หมายเหตุ ผลรวมของแต่ละจ านวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม เน่ืองจากข้อมูลแต่ละจ านวนมีการปัดเศษโดยอิสระจากกันจะเห็นได้ว่า 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งสะท้อนการขนส่งสาธารณะ ที่ไม่ครอบคลุม  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ท้ังในมิติของพื้นท่ี และเวลา 

2.2 ด้านสังคมและความม่ันคง 
2.2.1 สภาพทางสังคม 

  การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
     การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การให้บริการ การสงเคราะห์ และ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ  

ตารางที่ 1.44 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร ตามประเภทการจดทะเบียนปี พ.ศ 2560 – 2563 
 

รายการ 2560 2561 2562 2563 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เด็ก  

(อายุต่ ากว่า 15 ปี) 

147,759 16.64 146,543 16.41 154,758 17.28 154,758 17.28 

ผู้สูงอายุ(อายุ

มากกว่า 60 ปี 

ข้ึนไป) 

110,310 12.42 115,814 12.97 131,129 14.64 131,129 14.64 

คนพิการ (ที่จด

ทะเบียนคนพิการ) 

19,101 2.15 20,003 2.24 20,853 2.32 530 0.06 
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ตารางที่ 1.45 แสดงจ านวนการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
 

ประเภทงาน 
จ านวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
สงเคราะหค์รอบครัวยากจน/คนพิการ 

ผู้สูงอายุ/ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

790 662 703 1,537 640 

สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 553 651 458 985 538 

จดทะเบียนคนพิการ 17,357 19,101 20,003 20,672 530 

จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 38 30 63 23 15 

ส่งราษฎรกลับภูมิล าเนาเดิม 10 10 5 8 3 

รับคนไร้ที่พ่ึง (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 

รวม 19,321 20,997 21,496 23,562 2,030 
 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
 

จากตัวเลขผู้สูงอายุในตารางท่ี 1.36 ซึ่งมีจ านวนสูงถึงหนึ่งแสนกว่าคน และตัวเลขจ านวน
ผู้สูงอายุ ท่ีได้รับการบริการในตาราง 1.37 ท่ีมีจ านวนเพียงหลักร้อยคน แสดงให้เห็นว่าด้วยวิธีการ
ช่วยเหลือตามปกติ  ของภาครัฐจะไม่มีทางครอบคลุมผู้สูงอายุท้ังหมดของจังหวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเงินสวัสดิการแห่งรัฐท่ีจ่ายให้ต่อเดือนยังไม่ครอบคลุมต่อการต ารง
ชีพ จ าเป็นต้องหาวิธีท่ีนอกเหนือจากวิธีปกติเพิ่มเติม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในกรณี
ของผู้พิการ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามาให้บริการแก่

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเชิงธุรกิจท่ีไม่แสวงผลก าไร หรือแสวงผลก าไรแต่ให้มีการแข่งขันกันให้บริการ
อย่างกว้างขวาง เพื่อลดอ านาจการผูกขาด อันจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการสังคมโดยใช้กลไกตลาด 

2. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการจิตอาสาท่ีได้รับผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ เงิน เช่น การมีแต้ม
สะสมความดีเพื่อน าไปใช้ในยามตนเองแก่เฒ่า โดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ เป็นคนกลาง 

3. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาท่ีมีคลังความรู้ด้านเทคโนโลยี น าเทคโนโลยีด้านการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ออกมาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ (หลายราย) ในการผลิตเป็นสินค้า
เชิงพาณิชย์ออกมาขายแข่งกันให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

2.2.2 ด้านการสาธารณสุข 

   สถานบริการสาธารณสุขของรัฐประกอบด้วย  โรงพยาบาลของรัฐ  17 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 143 แห่ง (ถ่ายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แห่ง) ส านักงานสาธารณสุข
ชุมชน 1 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขชุมชนจะแก อ าเภอสังขละบุรี)  โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง 

 สถานพยาบาลสาธารณสุขเอกชน 210 แห่ง คลินิกเวชกรรม 104 แห่ง คลินิกทัน
ตกรรม  34 แห่ง คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์ 61 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 11 แห่ง 

 จ านวนบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขแบ่งเป็น แพทย์  237 คน ทันตแพทย์      
76 คน พยาบาลท้ังส้ิน 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 

อ าเภอ ชื่อโรงพยาบาล สถานที่ต้ัง จ านวนแพทย ์
เมือง พหลพลพยุหเสนา 572 ถนนแสงชูโตใต้ ม.3 ต.ปากแพรก        

อ.เมืองกาญจนบุรี  
89 

ไทรโยค ไทรโยค 22/1 ม. 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 5 
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 237ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค  3 
บ่อพลอย บ่อพลอย 211 ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย  5 
ศรีสวัสด์ิ ท่ากระดาน 187 ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 3 
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อ าเภอ ชื่อโรงพยาบาล สถานที่ต้ัง จ านวนแพทย ์
 ศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ 80 ม. 3 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ 3 
ท่ามะกา มะการักษ์ 47/12 ม.4 ต.ท่ามะกา  อ.ท่ามะกา  36 
ท่าม่วง สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 978/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  19 
ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ 279 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ  13 
สังขละบุรี สังขละบุรี 190 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  4 
พนมทวน เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน 406 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 5 
เลาขวัญ เลาขวัญ 1/1 ม.๖ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ 5 
ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย 403 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย 4 
หนองปรือ พยาบาลสถานพระบารมี 2 หมู่ 4 ม.1 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ  4 
 หนองปรือ  223 ม.3 ต าบล หนองปรือ อ.หนองปรือ   
ห้วยกระเจา ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา 
439 ม.6 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา 4 

 
ตารางที่ 1.47 แสดงโรงพยาบาลสังกัดกลาโหม 

อ าเภอ ชื่อโรงพยาบาล สถานที่ต้ัง จ านวนแพทย ์
1. เมือง ค่ายสุรสีห ์ 281 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง  13 

 

ตารางที่ 1.48 แสดงโรงพยาบาลเอกชน 
 

อ าเภอ ชื่อโรงพยาบาล สถานที่ต้ัง จ านวนแพทย ์

เมือง ธนกาญจน์ 20/20 ถนนแสงชูโต  ต.บ้านใต้  อ.เมืองกาญจนบุรี 6 

 กาญจนบุรีเมโมเรียล 111 ถนนแสงชูโต หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี 11 

ท่ามะกา สถานพยาบาลท่าเรือ 456 ซอยพระแท่นดงรัง  ตงท่าเรือ  อ.ท่ามะกา 2 

สังขละบุรี สถานพยาบาลคริสเตียน 

แม่น้ าแควน้อย 

71/1 หมู่ 5 บ้านเวียคะด้ี  ต.หนองลู  อ.สังขละบุรี 3 

 

 

ตารางที่ 1.49 แสดงจ านวนผู้ป่วยจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ ของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2560 – 2563 
 

กลุ่มสาเหตุ 2560 
(คน) 

2561 
(คน) 

2562 
(คน) 

2563 
(คน) 

โรคเบาหวาน 33,177 34,832 36,306 37,330 

โรคความดันโลหิต 80,071 85,272 88,775 89,253 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 
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จากตารางจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานในปี 61 เพิ่มขึ้นจาก ปี 60 จ านวน 1,655 คน      
คิดเป็นร้อยละ 4.98 และปี 62 เพิ่มขึ้นจาก ปี 61จ านวน 1 ,474 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23 และปี 63 
เพิ่มขึ้นจาก ปี 62 จ านวน 1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ช้ีให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
มีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานลดลง 

จากตารางจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในปี 61 เพิ่มขึ้นจาก ปี 60 จ านวน 5,201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.12 และปี 62 เพิ่มขึ้นจาก ปี 61 จ านวน 3,503 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และปี 63 
เพิ่มขึ้นจาก ปี 62 จ านวน 478 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ช้ีให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี  
มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงลดลง 

ตารางที่ 1.50 แสดงข้อมูลสถิติชีพ แสดงอัตราการเกิดมีชีพ การตาย และการเพิ่มตามธรรมชาติ                     

จังหวัดกาญจนบุรี  ปีงบประมาณ 2558– 2562 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 

ตารางที่ 1.51 แสดงจ านวนและอัตราตาย จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตายของประชากร 10 ล าดับแรก 
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2560–2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 
 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 โรคมะเร็ง 809 101.33 847 105.82 892 110.63 
2 โรคระบบการไหลเวียนเลือด 736 92.19 780 97.44 785 97.36 
3 โรคระบบหายใจ 602 75.41 638 79.70 705 87.44 
4 สาเหตุภายนอกท่ีท าให้เสียชีวิต 336 42.09 500 62.46 546 67.72 
5 โรคติดเชื้อและปรสิต 513 64.26 505 63.09 542 67.22 
6 โรคระบบการย่อยอาหาร 212 26.55 218 27.23 226 28.03 
7 โรคระบบประสาทกลาง 135 16.91 198 24.74 209 25.92 

ปีงบประมาณ 
จ านวน อัตราต่อ 1,000 ประชากร 

เกิดมีชีพ ตาย 
ทารก
ตาย 

มารดา
ตาย 

เกิดมีชีพ ตาย 
ทารก
ตาย 

มารดา
ตาย 

อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติ 

2558 7,606 5,223 66 2 8.97 6.16 2.81 8.68 26.30 

2559 7,304 5,499 49 0 9.15 6.89 2.26 6.71 0.00 

2560 7,134 5,283 60 0 8.94 6.62 2.32 8.41 0.00 

2561 6,517 5,514 48 1 8.14 6.89 1.25 7.37 15.34 

2562 6,283 5751 63 1 7.79 7.13 0.66 10.03 15.92 
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ล าดับ สาเหตุการตาย 
2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
8 โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 200 25.05 235 29.36 200 24.81 
9 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 75 9.39 98 12.24 122 15.13 
10 โรคของผิวหนังและเน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 26 4.11 32 4 26 3.22 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 

ตารางที่ 1.52 แสดงจ านวนและอัตราตาย จ าแนกตามกลุ่มโรคมะเร็ง 5 ล าดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ 2560 – 2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 
 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 มะเร็งหลอดลมและปอด 153 19.16 157 19.60 171 21.21 

2 มะเร็งตับและท่อน้ าดี 132 16.53 120 14.99 131 16.25 

3 มะเร็งล าไส ้ 53 6.64 73 9.12 62 7.69 

4 มะเร็งริมฝปีาก ช่องปาก 39 4.89 34 4.22 57 7.07 

5 มะเร็งเต้านม 39 4.89 52 6.50 50 6.20 

       ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 

ตารางที่ 1.53 แสดงจ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัดกาญจนบุรี                    
10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ 2560-2562 (อัตราต่อ 1,000 ประชากร) 

ล าดับ สาเหตุ  
2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 ความดันโลหิตสูง 180,980 226.69 258,853 321.05 308,842 383.05 
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 ความผิดปกติของกล้ามเน้ือและเอ็น 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 : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 
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ตารางที่ 1.54 แสดงจ านวนและอัตราป่วยของ ผู้ป่วยใน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย จังหวัด
กาญจนบุรี 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ 2560-2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 
 

ล าดับ สาเหตุโรค 
2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 ปอดบวม 5,910 738.33 7,465 925.87 5,842 724.57 
2 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2,771 346.18 3,548 440.05 3,289 407.93 
3 ภาวะแทรกซ้อนของการต้ังครรภ์การ

คลอด 
3,215 401.65 3,450 427.90 3,269 405.45 

4 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์
อื่นๆ 

3,002 375.04 3,008 373.08 3,265 404.95 

5 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ 3,428 428.26 3,534 438.32 3,252 403.34 
6 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 3,118 389.53 3,642 451.71 2,712 336.36 
7 การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

ทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ า 
2,699 337.18 2,527 313.42 2,467 305.98 

8 โรคอื่นๆระบบทางเดินปัสสาวะ 1,861 232.49 2,076 257.48 2,370 293.95 
9 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและ

เน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 
1,936 241.86 2,518 312.30 2,208 273.85 

10 โลหิตจาง อื่นๆ 1,810 226.12 1,916 237.64 2,155 267.28 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 

 
ตารางที่ 1.55 แสดงจ านวนและอัตราป่วยของโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี    
10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560 – 2562 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) 
 

ล าดับ โรค 
2560 2561 2562 

จ านวน 
อัตรา/แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตรา/แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตรา/แสน
ประชากร 

1 อุจจาระร่วง 11,482 1,351.39 16,235 1,888.81 13,747 1,600.46 
2 ไข้ไม่ทราบ

สาเหตุ 
2,346 276.12 5,228 608.24 6,548 762.33 

3 ไข้หวัดใหญ่ 1,444 169.95 2,326 270.61 5,067 589.91 
4 ปอดบวม 2,799 329.43 3,394 394.86 2,604 303.16 
5 อาหารเป็นพิษ 1,036 121.93 1,114 129.60 918 106.88 
6 ไข้เลือดออก 133 38.6 605 70.39 856 99.66 
7 ตาแดง 1,136 133.70 1,130 131.47 843 98.14 
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ล าดับ โรค 
2560 2561 2562 

จ านวน 
อัตรา/แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตรา/แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตรา/แสน
ประชากร 

8 มือ  เท้า  ปาก 581 68.38 722 84 498 57.98 
9 สุกใส 357 42.02 528 61.43 361 42.03 
10 โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 
328 38.6 540 62.82 322 37.49 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2563 

ตารางที่ 1.56 แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ปี พ.ศ 2561 – 2563 
 

รายการ 2561 2562 2563 
จ านวนแพทย์ 207 227 237 
ทันตแพทย์ 70 74 76 
เภสัชกร 110 124 124 
พยาบาลวิชาชีพ 1,663 1,669 1,681 
โรงพยาบาล (ไม่รวม รพ. สต.) 20 20 21 
ภาครัฐ 16 16 17 
เอกชน 4 4 4 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 142 142 143 
จ านวนเตียง 1,679 1,679 1,709 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม) 2 2 2 
คลินิก 331 204 210 

 
ตารางที่ 1.57 แสดงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. 2561 – 2563 
 

 
บุคลากร 

2561 2562 2563 
จ านวน อัตราส่วน : 

ประชากร 
จ านวน อัตราส่วน : 

ประชากร 
จ านวน อัตราส่วน : 

ประชากร 
แพทย์ 207 3,938 227 3,611 237 3,459 
ทันตแพทย์ 70 11,645 74 11,077 76 10,786 
เภสัชกร 110 7,411 124 6,611 124 6,611 
พยาบาลวิชาชีพ 1,663 490 1,669 491 1,681 488 
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2.2.3 ด้านสถาบัน/สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานศึกษา รวมท้ังส้ิน 526 แห่ง แยกเป็น

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 493 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 24 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 11 แห่ง  สังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 5 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
8 แห่ง สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 14 แห่ง สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 แห่ง  
สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 15 แห่ง ในแต่ละสังกัดมีจ านวน
นักเรียน 111,976, 16,719, 5,813, 15,195, 8,964, 1,989, 184 และ 12,987 คน ตามล าดับ  
รวมจ านวนนักเรียนทุกสังกัด 173,827 คน จ านวนบุคลากรทุกสังกัด รวมท้ังส้ิน 12,368 คน แยกเป็น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,424 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 1,169 คน สังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 349 คน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 1,230 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 586 คน 
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 137 คน สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 61 คน   
สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 412 คน 

 ปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสังกัด ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 11,148 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 9,381 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
5,554 คน สายอาชีพ 2,570 คน จ านวนนักเรียนออกกลางคัน สังกัด สพฐ. 195 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.17 สังกัด สช. 351 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04  สังกัด สถ. 88 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 สังกัด อว.  
ไม่มี สังกัด สอศ. 506 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13  สังกัด สตร. 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43  สังกัด พศ.  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 รวมนักเรียนออกกลางคันทุกสังกัด จ านวน 1,151 คน จากจ านวนนักเรียน
ท้ังส้ิน 170,296 คิดเป็นร้อยละ 0.68     มีนักเรียน/นักศึกษาต่างสัญชาติท้ังส้ิน จ านวน 15,004 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของนักเรียนท้ังหมด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสังกัด พบว่า มีนักเรียน/นักศึกษาต่าง
สัญชาติในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.11 
รองลงมา คือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) ร้อยละ 5.77 และ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 4.15 ตามล าดับ จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาท้ังส้ิน 
71,107 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ของนักเรียนท้ังหมด เมื่อพิจารณานักเรียนด้อยโอกาสจ าแนก 
ตามรายสังกัด พบว่า มีนักเรียนด้อยโอกาสสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.64 รองลงมาคือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ 
2.20 และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 0.78 ตามล าดับ 
ส าหรับสังกัดท่ีมีนักเรียนด้อยโอกาสในสัดส่วนน้อยท่ีสุด คือ กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร้อยละ 0.38 
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   ตารางที่ 1.58 แสดงจ านวนสถานศึกษาในแต่ละอ าเภออ าเภอ ปีการศึกษา 2562 
 

อ าเภอ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) จ านวนนักเรียน (คน) 
เมืองกาญจนบุรี 81 แห่ง 43,953 คน 

ท่าม่วง 55 แห่ง 23,993 คน 

ท่ามะกา 66 แห่ง 19,153 คน 

ด่านมะขามเต้ีย 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 

ศรีสวัสด์ิ 23 แห่ง 4,207 คน 

เลาขวัญ 45 แห่ง 8,052 คน 

ทองผาภูมิ 38 แห่ง 13,745 คน 

สังขละบุรี 21 แห่ง 10,985 คน 

รวม 526 แห่ง 173,886 คน 
 

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า จ านวนนักเรียนต่อโรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง ท่าม่วง ห้วยกระเจา 
และสังขละบุรี มีสัดส่วนต่อโรงเรียนค่อนข้างสูง ซึ่งตาราง 1.57 ท าให้อนุมานได้ว่า สาเหตุท่ีท าให้อ าเภอ
เมืองและท่าม่วงมีสัดส่วนนักเรียนต่อโรงเรียนสูง ก็เพราะท้ังสองอ าเภอมีจ านวนประชากรมาก  
แต่ส าหรับห้วยกระเจาและสังขละบุรี ซึ่งมีจ านวนประชากรเพียงประมาณ 34,000 คน และ 49,000 คน
ตามล าดับ แต่กลับมีสัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อโรงเรียนค่อนข้างมาก ท าให้อนุมานได้ว่าจ านวนโรงเรียน
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน โดยเฉพาะสังขละบุรี ซึ่งอาจจะเกิดจากท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนอยู่กัน
อย่างกระจัดกระจาย ท าให้ภาครัฐตัดสินใจสร้างโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์กลางแล้วดึงเอานักเรียนท่ีกระจาย
ตัวมาเรียนรวมกัน 
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แผนภูมิภาพที่ 1.6 ข้อมูลเชิงสถิติด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ที่มา : ข้อมูล benchmark กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๑ 

 จากแผนภูมิ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในปี 2560 แม้จ านวนครูจะเพิ่มสูงขึ้นในขณะท่ีนักเรียน
ประมาณเท่าเดิม แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาบังคับซึ่งวัดด้วยคะแนนเฉล่ีย O-NET กลับต่ าลง 
และจ านวนปีการศึกษา ท่ีโดยปกติ ควรจะสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุท่ีส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย จะค่อยๆ 
หายไป ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่มักจะจบอย่างน้อย มัธยมต้น แต่ตัวเลขปีการศึกษาเฉล่ียกลับต่ าลง ท าให้
จ าเป็นต้องลงไปเจาะลึกเพื่อหาทางแก้ไข 
 

ตารางที่ 1.59 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 41.19 36.54 
ระดับประเทศ 43.14 37.98 

 

จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 41.19 
(ระดับประเทศ 43.14) ปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 36.54 (ระดับประเทศ 37.98) ซึ่งมีค่าลดลง  
ต่ ากว่าเกณฑ์ และต่ ากว่าระดับประเทศท้ังสองปีการศึกษา  
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ตารางที่ 1.60 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 – 2562 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 36.05 34.57 
ระดับประเทศ 37.50 36.30 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 36.05  (ระดับประเทศ 37.50)  
ปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 34.57  (ระดับประเทศ 36.30) ซึ่งมีค่าลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ และต่ ากว่า
ระดับประเทศท้ังสองปีการศึกษา  

 

ตารางที่ 1.61 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 32.52 30.20 
ระดับประเทศ 35.02 32.34 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 32.52 (ระดับประเทศ 35.02)         
ปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 30.20 (ระดับประเทศ 32.34) ซึ่งมีค่าลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ และต่ ากว่า
ระดับประเทศท้ังสองปีการศึกษา 

ตารางที่ 1.62 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562  

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 36.48 38.08 
ระดับประเทศ 37.14 36.14 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
B-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 36.47 (ระดับประเทศ 37.14)      
ซึ่งมีค่าต่ ากว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 38.08 (ระดับประเทศ 36.14) ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 1.63 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 – 2562   

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 35.98 39.60 
ระดับประเทศ 39.03 36.03 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
B-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 35.98 (ระดับประเทศ 39.03) ซึ่งมีค่า
ต่ ากว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 39.60 (ระดับประเทศ 36.03)  ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  ในขณะท่ีค่าเฉล่ียระดับประเทศลดลง พบว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น 

 
ตารางที่ 1.64 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET  
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 41.49 43.66 
ระดับประเทศ 41.63 43.63 

 
จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 41.49  (ระดับประเทศ 41.63) ซึ่งมีค่า 
ต่ ากว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 43.66 (ระดับประเทศ 43.63)  ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  พบว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัดและค่าเฉล่ียระดับประเทศเพิ่มขึ้นท้ังสองปีการศึกษา 

 

ตารางที่ 1.65 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET  
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 39.35 40.40 
ระดับประเทศ 40.04 40.75 

 

จากตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา                    
V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา 2561 รวมเฉล่ีย 39.35 (ระดับประเทศ 40.04)  
ในปีการศึกษา 2562 รวมเฉล่ีย 40.40 (ระดับประเทศ 40.75) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับระดับประเทศท้ังสอง
ปีการศึกษา แต่ต่ ากว่าเกณฑ์  
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2.2.4 ศาสนา 
 ศาสนาพุทธ วัด จ านวน 577 แห่ง (พระอารามหลวง 3 แห่ง คือ วัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแท่นดงรัง) วัดราษฎร์ 574 แห่ง 
 

ตารางที่ 1.66 แสดงข้อมูลจ านวนวัด พระภิกษุ และสามเณร ประจ าปี พ.ศ.2563 

อ าเภอ จ านวนวัด จ านวนพระภิกษุ แยกตามนิกาย จ านวนสามเณร แยกตามนิกาย 
มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต อันม จีน รวม มหานิกาย ธรรมยุต อันม จีน รวม 

เมืองกาญจนบุรี 66 6 733 91 24 4 852 184 20 1 - 205 
ท่าม่วง 50 2 443 12 55 - 510 73 - 8 - 81 
ท่ามะกา 42 1 488 - - 17 505 18 - - 1 19 
ไทรโยค 62 5 449 107 - - 556 20 13 - - 33 
ทองผาภูม ิ 52 4 410 61 - - 471 75 3 - - 78 
บ่อพลอย 41 1 344 23 - - 367 89 - - - 89 
พนมทวน 37 1 324 6 - - 330 9 1 - - 10 
เลาขวัญ 67 - 432 - - - 432 8 - - - 8 
ศรีสวัสด์ิ 36 1 232 37 - - 269 14 4 - - 18 
สังขละบุร ี 15 2 189 51 - - 240 36 4 - - 40 
ด่านมะขามเต้ีย 30 - 274 - - - 274 12 - - - 12 
หนองปรือ 31 3 219 21 - - 240 3 1 - - 4 
ห้วยกระเจา 32 - 189 - - - 189 10 - - - 10 

รวม 561 26 4,726 409 79 21 5,235 551 56 9 1 607 
 ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ านวน 59 แห่ง จ าแนกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์ 53 

แห่ง นิกายโรมันคาทอลิก 6 แห่ง 
 ศาสนาอิสลาม  มัสยิด จ านวน 7 แห่ง 

   ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 98.41 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนท่ีเหลือ
กระจายการนับถือในศาสนาอื่นๆ 
 

 2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ข้อมูลพื้นทีป่่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 

  จากข้อมูลของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558 
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ 12,176,968 ไร่ หรือ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีป่าไม้                
รวมท้ังหมดประมาณ 7,445,151 ไร่ หรือ 11,912.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 61.14 % ของพื้นท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี มีพื้นท่ีมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ป่าสงวนแห่งชาติ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 จังหวัดกาญจนบุรี  มีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 15 ป่า  รวมเนื้อ ท่ีประมาณ 
5,014,485.25 ไร่ หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
  1. ป่าหนองโรง (105 พ.ศ.2505) ท้องท่ีต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 19,375 ไร่ 

 2. ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ ท้องท่ีต าบลดอนแสลบ, ต าบลเลาขวัญ อ าเภอ 
เลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 337,500  ไร่ 
  3. ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ าน้อย (417  พ.ศ.2512) ท้องท่ีต าบลล่ินถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ 
ต าบลไทรโยค ต าบลลุ่มสุ่ม ต าบลสิงห์ ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 
996,418 ไร่ 
  4. ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออก (443 พ.ศ.2514) ท้องท่ีต าบลห้วยกระเจา อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 37,500 ไร่ 
  5. ป่าห้วยเขย่ง (1,231 พ.ศ.2534) ท้องท่ีต าบลท่าขนุน, ต าบลปิล็อก, ต าบลหินดาด, 
ต าบลล่ินถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ และต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 
376,320 ไร่ 
  6. ป่าเขาแสลงพัน (613 พ.ศ.2516) ท้องท่ีต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,040 ไร่   
  7. ป่าเขาช้างเผือก  (1,232 พ.ศ.2534) ท้องท่ีต าบลหนองลู, ต าบลปรังเผล อ าเภอ 
สังขละบุรี ต าบลปิล็อก, ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 1,085,977 ไร่ 
  8. ป่าพระแท่นดงรัง (693 พ.ศ.2517) ท้องท่ีต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ 
  9. ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ีสอง (723 พ.ศ.2518) ท้องท่ีต าบล    
หนองรี อ าเภอบ่อพลอย, ต าบลเขาโจน, ต าบลนาสวน, ต าบลหนองเป็ด, ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอ 
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 750,000 ไร่ 
  10. ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ีหนึ่ง (802 พ.ศ.2521) ท้องท่ีต าบลไทร
โยค อ าเภอไทรโยค, ต าบลหินดาด, ต าบลท่าขนุน, ต าบลปิล็อก, ต าบลชะแล, ต าบลล่ินถิ่น อ าเภอ  
ทองผาภูมิ, ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 542,500 ไร่   
  11. ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลงท่ีหก (913 พ.ศ.2523) ท้องท่ีต าบลเขาโจด อ าเภอ
ศรีสวัสด์ิจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ  101,562  ไร่ 
  12. ป่าเขาท่าละเมาะ(989  พ.ศ.2526) ท้องท่ีต าบลหนองเป็ด, ต าบลท่ากระดาน,  
อ าเภอศรีสวัสด์ิ, ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 6,781 ไร่ 
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  13. ป่าหนองรี  (1,031  พ.ศ.2526) ท้องท่ีต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสด์ิ และต าบล
หนองรี อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ  272,187 ไร่ 
  14. ป่าน้ าโจด (1,071  พ.ศ. 2527) ท้องท่ีต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ  472,706.25  ไร่ 
  15. ป่าชัฏใหญ่และป่าเขาสูง (1,074 พ.ศ.2527) ท้องท่ีต าบลกลอนโด,ต าบล 
ด่านมะขามเต้ีย,ต าบลรางสาล่ี อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ  13,275  ไร่ 
 

                   อุทยานแห่งชาติ 
  จังหวัดกาญจนบุรี  มีอุทยานแห่งชาติ  จ านวน 7 แห่ง  รวมเนื้อ ท่ีประมาณ 
4,238,338.50 ไร่ 
  1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ท้องท่ี อ าเภอสังขละบุรี และ อ าเภอทองผาภูมิ         
เนื้อที่ประมาณ 935,625 ไร่ 
  2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ท้องท่ี อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสด์ิ และ
อ าเภอทองผาภูมิ เนื้อที่ประมาณ 957,000 ไร่ 
  3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ท้องท่ี อ าเภอศรีสวัสด์ิ เนื้อท่ีประมาณ 36,875 ไร่ 
  4. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ท้องท่ี อ าเภอทองผาภูมิ และ อ าเภอสังขละบุรี        
เนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่ 
  5. อุทยานแห่งชาติไทรโยค ท้องท่ี อ าเภอไทรโยค เนื้อที่ประมาณ 598,750 ไร่ 
  6. อุทยานแห่งชาติล าคลองงู ท้องท่ี อ าเภอทองผาภูมิ เนื้อที่ประมาณ 460,112.50 ไร่ 

 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ท้องท่ี อ าเภอไทรโยค อ าเภอเมือง และอ าเภอศรีสวัสด์ิ 
เนื้อที ่ประมาณ 549,976 ไร่ 
 

   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง รวมเนื้อท่ีประมาณ 
1,933,062 ไร ่
  1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ท้องท่ี อ าเภอทองผาภูมิ และ
อ าเภอสังขละบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,331,062 ไร่ 
  2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ท้องท่ี อ าเภอเมือง และ อ าเภอบ่อพลอย เนื้อท่ี
ประมาณ 602,000 ไร่ 
 

   เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
  จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 1  แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท้องท่ีอ าเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 56,250 ไร่ 
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   วนอุทยาน 
  จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพระแท่นดงรัง ท้องท่ี 
อ าเภอท่ามะกา เนื้อท่ีประมาณ 1,344 ไร่ 
 

   ในพื้นที่ป่าไม้ตามนัยดังกล่าวได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

 1.  โครงการพระราชด าริ 2 โครงการ  ดังนี ้
       1.1  โครงการพระราชด าริ อ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการของ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรท่ีบ้านทิพุเย หมู่ 3 ต าบลชะแล อ าเภอ 
ทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2540 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องท่ีดินท ากิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
การส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นส านัก
บริหารจัดการในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 3 ได้ด าเนินการตามพระราชเสาวนีย์ไปแล้ว ดังนี้ 

             1) จัดท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีอาศัย  ท ากิน 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) บ้านคลิต้ี 208 ราย 245 แปลง เนื้อท่ี 3,150-0-34  ไร่ รวม 426 ราย  
530 แปลง เนื้อท่ี 7,746-2-31  ไร ่

 
  2) ส่งมอบพื้นท่ีให้ ส.ป.ก. น าไปปฏิรูปท่ีดิน  ดังนี้ 

      (2.1)  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ีหนึ่ง  
เนื้อที่ 26,450 ไร่ 

      (2.2)  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงท่ีหนึ่ง 
เนื้อที่ 1,006 ไร่ 

      (2.3)  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าโจน เนื้อท่ี 606 ไร่รวมเนื้อท่ี 28,032 ไร่ 
  1.2  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โ คร ง ก าร ห้ ว ยอ งคต                          

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลสอเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการในพื้นท่ี
ประมาณ  2 หมื่นไร่เศษ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ีสอง เริ่มจาก
เมื่อวันท่ี  28  มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับส่ังกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการ กปร./เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนาและอธิบดีกรมชลประทานว่าไ ด้ทรงทราบว่ า 
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พระเทพสิทธิญาณรังสี (ปัจจุบันเป็นฆราวาส) จากวัดป่าชัยรังสี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ไป
ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณต าบหนองปรือ อ าเภอบ่อพลอย มีการขุดสระน้ า ปลูกป่า สร้างโรงเรียน 
โรงพยาบาลซึ่งต่อมพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด าริให้จัดหาท่ีดินบริเวณดังกล่าว  
เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรอย่างเกื้อหนุนเพื่อสร้างความสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 
    1. เพื่อด าเนินการบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
    2.  เพื่อด าเนินการจัดระเบียบชุมชน 
    3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    4.  เพื่อด าเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และวิถีชีวิตให้รวมกันในทุก ๆ ฝ่ายกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  เพื่อจัดท าโครงการห้วยองคต 
 

2.3.2 ข้อมูลขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี 
  2.3.2.1 อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย 

          จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุม
มลพิษ กับฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับ
ท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต าบล อัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เท่ากับ 0.91 กก./คน/วัน ในจังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังส้ิน 121 แห่ง ท้ังนี้เป็นบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การรวบรวม การเก็บขน จนถึงการก าจัด 

ตารางที่  1.67 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ต่อวันจากการค านวณและสถานภาพการก าจัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

อปท. 2561 2562 2563 

ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/ปี) 

ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/ปี) 

ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย
รวม (ตัน/ปี) 

121 แห่ง 822.49 300,208.85 840.85 306,910.25 871.15 317,969.45 

  2.3.2.2 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
   จากข้อมูลการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่ า 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เศษอาหารมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 36.93 
รองลงมาเป็นพลาสติกร้อยละ 21.99 ผ้าร้อยละ 10.80 ไม้/ใบไม้ร้อยละ 6.27 กระดาษร้อยละ 5.79 อื่นๆ เช่น 
กระดาษทิชชู่ /ผ้าอ้อมส าเร็จรูป /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    
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ตารางที่ 1.68 แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี พ.ศ.2562 

ล าดับที่ องค์ประกอบขยะ ร้อยละ 
1 เศษอาหาร 36.93 
2  พลาสติก 21.99 
3  ผ้า 10.80 
4  ไม้/ใบไม ้ 6.27 
5 กระดาษ 5.79 
6 
 

อื่นๆ เช่น กระดาษทิชชู่ /ผ้าอ้อมส าเร็จรูป /
ผ้าอนามัย 

3.88 

7 หิน/กระเบื้อง 3.37 
8 แก้ว 2.77 
9 ของเสียอันตราย 2.64 
10 โฟม 2.38 
11 หนัง/ยาง 2.25 
12 โลหะ/อโลหะ 0.94 

รวม 100 
        ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2562 

 
แผนภูมิภาพที่ 1.7 ร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี
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37%
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อโลหะ
1%

หนัง/ยาง
2% ผ้า

11%

หิน/กระเบื้อง
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โฟม
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อื่นๆ
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ของเสียอันตราย
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และการแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 1) ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 43.2  2) ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 31.5   
3) ขยะท่ัวไป ร้อยละ 22.7 และ 4) ขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 2.6 

 

ตารางที่ 1.69 แสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอย 4 ประเภท ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี  พ.ศ.2561 

ล าดับที่ องค์ประกอบขยะ ร้อยละ ประเภทขยะ ร้อยละ 
1 เศษอาหาร 36.93 1. อินทรีย์ 43.2 

2  ไม้/ใบไม้ 6.27    

3  พลาสติก 21.99 2. รีไซเคิล 31.5 

4 กระดาษ 5.79    

5 แก้ว 2.77    

6 โลหะ/อโลหะ 0.94    
7 
8 
9 
10 
11 

หนัง/ยาง 
ผ้า 
หิน/กระเบื้อง 
โฟม 
อื่นๆ เช่น กระดาษทิชชู่/ผ้าอ้อม 

2.25 
10.80 
3.37 
2.38 
3.88 

3. ทั่วไป 22.7 

12 ของเสียอันตราย 2.64 4. อันตราย 2.6 

รวม 100.00 รวม 100.00 
              ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2562 

แผนภูมิภาพที่ 1.8 ร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอย 4 ประเภท ในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

อินทรีย์
43%

รีไซเคิล
31%

ทั่วไป
23%

อันตราย
3%
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้วยจ านวนขยะอินทรีย์และรีไซเคิลจ านวนมาก หากมีการจัดการท่ีเหมาะสม จะสามารถน า

ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นจ านวนมาก แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการได้ 

 

 2.3.2.3 การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย/ติดเชื้อ 
1) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

                   อปท.ของจังหวัดกาญจนบุรี 121 แห่ง รวบรวมขยะอันตรายจากหมู่บ้าน/
ชุมชนในพื้นท่ี และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งบริษัทก าจัดอย่างถูกต้อง ต้ังแต่
พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2562 รวม 13,141.50 กิโลกรัม 

  2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
                    จังหวัดกาญจนบุรี  มีขยะติดเช้ือหรือมูลฝอยติดเช้ือ จากสถานพยาบาลใน
พื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 15 แห่ง จ านวนเตียง 1,372 เตียง รวม 1,061 กิโลกรัม/วัน หรือ 
387.26 ตัน/ปี คิดเป็นน้ าหนักเฉล่ีย0.77 กิโลกรัม/เตียง/วัน โดยการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในจังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย  
                   1. จ้างบริษัทเอกชน จ านวน 12 แห่ง  
     2. ด าเนินการก าจัดเอง  จ านวน  1 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสังขละบุรี 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.70 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
กาญจนบุรี 

ล าดับ รายชื่อ ที่อยู ่

2561 2562 2563 

ก าจัดเอง  
(ตัน/วัน) 

ส่งบริษัท 
เอกชน
ก าจัด 

ก าจัดเอง  
(ตัน/วัน) 

ส่งบริษัท 
เอกชน
ก าจัด 

ก าจัดเอง  
(ตัน/วัน) 

ส่งบริษัท 
เอกชน
ก าจัด 

1 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี   435  450  503 
2 โรงพยาบาลมะการักษ ์ อ.ท่ามะกา   168  172  203 
3 โรงพยาบาลสมเด็จ

พระสังฆราชองค์ที่ 19 
อ.ท่าม่วง  93  100  100 

4 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน  57  63  63 
5 โรงพยาบาลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย  36  38  42 
6 โรงพยาบาลทองผาภูม ิ อ.ทองผาภูมิ  52  64  64 
7 โรงพยาบาลสงัขละบุร ี อ.สังขละบุร ี 16  16  16  
8 โรงพยาบาลไทรโยค อ.ไทรโยค  20  20  20 
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ล าดับ รายชื่อ ที่อยู ่

2561 2562 2563 

ก าจัดเอง  
(ตัน/วัน) 

ส่งบริษัท 
เอกชน
ก าจัด 

ก าจัดเอง  
(ตัน/วัน) 

ส่งบริษัท 
เอกชน
ก าจัด 

ก าจัดเอง  
(ตัน/วัน) 

ส่งบริษัท 
เอกชน
ก าจัด 

9 โรงพยาบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ  23  22  21 
10 โรงพยาบาลท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ  10  10  10 
11 โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย  20  20  20 
12 โรงพยาบาลสถานพระบารม ี จ.กาญจนบุรี   26  26  26 
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะ

มหาราชรมณียเขต 
อ.ไทรโยค  12  12  14 

14 โรงพยาบาลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา  22  22  20 
15 โรงพยาบาลศุกร์ศริิศรีสวัสด์ิ อ.ศรีสวัสด์ิ  10  10  10 
16 โรงพยาบาลหนองปรือ อ.หนองปรือ  -  -  8 

รวม 16 984 16 1,029 16 1,140 
ที่มา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

3) การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
              จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ จากการ

ส ารวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมคัดแยกขยะมูล
ฝอยและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน 121 แห่ง ปริมาณขยะประมาณ 607.59 ตันต่อวัน 
รวม 221,769.57 ตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 60.35 ของขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

รูปแบบการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยการ
คัดแยกและน ากลับคืนวัสดุรีไซเคิล ประเภทแก้ว กระดาษพลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียม มีการ
ด าเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผ่านร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ประเภท
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ และการเล้ียงไส้เดือนดิน 
เพื่อน าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักท่ีได้ไปใช้บ ารุงดินเพื่อการเกษตร 

4) การก าจัดมูลฝอยในปัจจุบัน   
1) ปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น (ค านวณจากจ านวนประชากร) 

จ านวน 899.02 ตัน/วัน  รวมปริมาณขยะเข้าสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 271.13 ตัน/วัน  
2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

การเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัด จ านวน 70 แห่ง มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 36 แห่ง (ปี 2562 
มีบ่อขยะท้ังหมด 49 แห่ง มีการปิดบ่อขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน 13 แห่ง) แบ่งเป็นก าจัด
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 33แห่ง และก าจัดโดยเอกชน จ านวน 3 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ คือ การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)  

3) ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะการก าจัดขยะมูลฝอยคล้ายๆ กัน สามารถแยกได้ 3 
รูปแบบ ดังนี้  

    3.1) การปั่นแยกผลิตเช้ือเพลิง (RDF : Refuse Derived Fuel) มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
อบต.แก่งเส้ียน และบริษัทกาญจน์ไมนิ่ง จ ากัด 

 3.2) การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) มีจ านวน 33 แห่ง 
 3.3) การคัดแยกและเตาเผา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ อบต.ดอนแสลบ 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการให้บริการเก็บขน 70 แห่ง รวมปริมาณขยะจ านวน 

271.13 ตัน/วัน 
5) สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จากเดิมจ านวน 49 แห่ง มีการด าเนินการปิดบ่อขยะท่ีไม่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการจ านวน 13 แห่ง เหลือบ่อขยะ จ านวน 36 แห่ง และมีการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูล
ฝอย ท าให้สามารถก าจัดขยะตกค้างสะสมได้ 220,890 ตัน  เหลือขยะตกค้างสะสมรวม 69,488 ตัน  
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         ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรี เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการท่ีจะให้ทางจังหวัด
กาญจนบุรี ด าเนินการช่วยเหลือให้ทันกับความต้องการของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้
ด าเนินการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยสอบถามจาก
ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรี  
 

           3.1 วัตถุประสงค ์
                1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

      2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ/
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

3.2  คุ้มรวม 
                 ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน  และประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีรับรู้รับทราบเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของประชาชน และความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีอาศัย 
 

          3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรี                  
ทุกต าบล รวม 98 ต าบล จ านวน 1,000 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตามแบบสอบถาม และ
มีการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วย Google ฟอร์ม (มีการจัดเก็บข้อมูลในช่วงท่ีมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
เพื่อลดการเกี่ยวข้องกับการพบปะคน (human contact))  
         3.4 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ระหว่างวันท่ี 15 - 25 เมษายน 2563 
 

         3.5 การเสนอผล 
      เสนอผลการส ารวจในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ในรูปแบบของร้อยละ 
 

  3.6 สรุปผลการส ารวจ 
               จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท้ัง ส้ิน 895,525 คน        
เป็นชาย 450,262 คน หญิง 445,263 คน  แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 13 อ าเภอ 

3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชงิพื้นที่ 
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ประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอศรีสวัสด์ิ อ าเภอท่ามะกา 
อ าเภอท่าม่วง อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอด่านมะขาม
เต้ีย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี รองลงมาคืออ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอทองผาภูมิ ส่วนอ าเภอท่ีมีประชากร
น้อยท่ีสุดคือ อ าเภอศรีสวัสด์ิ ส าหรับอ าเภอท่ีอยู่ห่างไกลท่ีสุด  คือ อ าเภอสังขละบุรี มีระยะทางห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 219 กิโลเมตร   
              จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 12,179,968 ไร่ โดยอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด ได้แก่
อ าเภอทองผาภูมิ รองลงมาคืออ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสด์ิ และอ าเภอไทรโยค ส่วนพื้นท่ีท า
การเกษตร (ข้อมูลณ มกราคม 2563) มีท้ังส้ิน 3,066,599 ไร่ โดยอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีท าการเกษตรมากท่ีสุด 
คืออ าเภอเลาขวัญ รองลงมา คืออ าเภอบ่อพลอย อ าเภอไทรโยค และอ าเภอห้วยกระเจา ส าหรับจ านวน
ครัวเรือนเกษตรกร (มีการ ขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี)  มีท้ังส้ิน 80,124 
ครัวเรือน โดยอ าเภอเลาขวัญ มีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุด รองลงมาคือ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง 
และอ าเภอพนมทวน ส่วนอ าเภอท่ีมีครัวเรือนเกษตรกรน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอสังขละบุรี  
 

แผนภูมิที่ 1.9 จ านวนประชากรจ าแนกตามอ าเภอ             แผนภูมิที่ 1.10 ครัวเรือนเกษตรกรจ าแนกตามอ าเภอ 

 

 

 

  

 

 

 

      ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย             ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางที่ 1.70 จ านวนประชากร พื้นที่ท าการเกษตร และครัวเรือนเกษตรกร จ าแนกตามอ าเภอ 

จ านวนประชากร พ้ืนที่ 
ครัวเรือนเกษตรกร 

อ าเภอ รวม พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การเกษตร 
เมือง 173,191 775,675 218,308 6,773 

ไทรโยค 64,116 1,705,576 362,283 6,230 

บ่อพลอย 57,619 604,509 385,625 6,496 

ศรีสวัสด์ิ 26,886 2,059,969 122,249 4,143 
ท่ามะกา 136,220 213,006 132,105 9,542 

ท่าม่วง 108,217 381,856 236,455 8,934 

ทองผาภูม ิ 68,569 2,284,482 182,126 5,225 
สังขละบุร ี 48,694 2,093,364 53,079 2,236 

พนมทวน 53,169 334,861 244,315 7,938 

เลาขวัญ 58,397 519,563 449,455 9,747 

ด่านมะขามเต้ีย 34,539 504,463 236,256 3,876 
หนองปรือ 31,556 313,894 198,149 2,884 

ห้วยกระเจา 34,352 388,750 246,194 6,100 

รวม 895,525 12,179,968 3,066,599 80,124 
 

3.7 ข้อมูลผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีการส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีต้องการ
ให้ทางราชการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา จากผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน 
ครอบคลุมทุกต าบล จ านวน 98 ต าบล รวมผู้ตอบสัมภาษณ์ 1,000 ราย ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้ 
       ผู้ตอบสัมภาษณ์ เป็นเพศชาย ร้อยละ  66.7 และเพศหญิง ร้อยละ 33.3 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50-59 
ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 37.1 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 11.1 
และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คือร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา ร้อยละ 23.5 และ 21.8 ตามล าดับ มีสถานภาพการท างาน 
(รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 63.2 รองลงมาคือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ 8.5 ตามล าดับ เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 30.6 รองลงมาคือมีรายได้ 5 ,001 – 10,000 บาท และ 
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 และ 19.4 ตามล าดับ 
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จากผู้ตอบสัมภาษณ์ ท้ังส้ิน 1,000 ราย พบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ การขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า ภัยแล้ง ปุ๋ย/ยา
ปราบศัตรูพืชราคาแพงไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ  และการขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ส าหรับ
ความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพ  การจัดหาแหล่งน้ าท า
การเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการสร้างอาชีพเสริม 
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ตารางที่ 1.71 ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จ าแนกตามความเดือดร้อนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับ 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความเดือดร้อน ร้อยละ 
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 71.4  22. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน 2.7 
2. ภัยแล้ง 56.2  23. ช้างป่า 2.3 
3. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 45.0  24. ถนนคับแคบ 2.1 
4. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 44.6  25. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร 1.6 
5. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 38.0  26. น้ าเน่าเสีย 1.5 
6. ยาเสพติด 33.0  27. สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง 1.3 
7. ตกงาน/ไม่มีงานท า 26.5  28. กลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร 1.2 
8. ไม่มีที่ดินท ากิน 21.4  29. อุทกภัย 0.9 
9. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 18.1  30. ขาดแคลนแรงงาน 0.9 
10. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า  10.4  31. โรคระบาดสัตว์ 0.6 
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 10.0  32. ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้โซล่าเซลล์) 0.5 
12. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 6.4  33. การหลอกลวงต้มตุ๋น 0.3 
13. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 5.2  34. ภาชนะเก็บน้ า 0.3 
14. ขยะ 5.0  35. ไฟส่องสว่าง 0.2 
15. ไฟป่า 4.6  36. ไม่มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร 0.2 

16. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก)  4.4  37. ประปาหมู่บ้าน  0.2 

17. โจรผู้ร้าย 4.3  38. การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 0.2 
18. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 4.1  39. ขาดพันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์ 0.1 
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ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความเดือดร้อน ร้อยละ 
19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 3.8  40. ลิง 0.1 
20. หวยใต้ดิน 3.1  41. เสียงดังจากโรงงาน 0.1 
21. การขนส่งสินค้าไมสะดวก 3.0  42. ดินเสื่อมโทรม 0.1 

ตารางที่ 1.72 ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จ าแนกตามความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 

ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 67.9  23. สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์ 0.5 
2. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 59.3  24. สิ่งก่อสร้าง  0.5 
3. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 52.8  25. ช้างป่า 0.4 
4. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 51.0  26. ส่งเสริมการท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 0.4 
5. สร้างอาชีพเสริม 30.6  27. การติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ 0.3 
6. จัดหาที่ดินท ากิน 23.6  28. ไฟส่องสว่าง 0.3 
7. การพัฒนาอาชีพ 19.4  29. เครื่องสูบน้ า/ท่อน้ า 0.3 
8. แก้ไขปัญหายาเสพติด 14.6  30. ขยายเขตไฟฟ้า 0.3 
9. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 12.3  31. ขุดสระน้ า 0.2 
10. สุขภาพของประชาชน 10.6  32. ขุดลอกคูคลอง 0.2 
11. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 10.6  33. ภาชนะบรรจุน้ า 0.2 
12. เส้นทางคมนาคม 8.2  34. ขยะ 0.1 

13. การป้องกันไฟป่า 5.8  35. หวยใต้ดิน 0.1 

14. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 4.3  36. ซ่อมท่อส่งน้ าของชลประทาน 0.1 
15. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 3.6  37. ประปาหมู่บ้าน 0.1 
16. การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 2.5  38. เสียงตามสาย 0.1 
17. น้ าเน่าเสีย 2.0  39. ถนนคับแคบ 0.1 
18. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก) 1.2  40. กลิ่นจากฟาร์มสุกร 0.1 
19. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1.0  41. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 0.1 
20. จัดหาสินค้าราคาถูกมาจ าหน่าย 0.7  42. การพัฒนาพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม 0.1 
21. ติดต้ังกล้องวงจรปิด 0.7  43. จัดหาตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร 0.1 
22. การขุดเจาะบ่อบาดาล 0.6  44. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 0.1 

เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ ในเรื่องความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และต้องการให้ทางราชการ 
เข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ พบว่า 
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  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มี 13 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 150 ราย พบว่า เป็นเพศชาย  
ร้อยละ  57.3 และเพศหญิง ร้อยละ 42.7 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50-59 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ 
อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 36.0 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 13.3 และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คือร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ปวส. ปวท.  
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 29.3 และ 12.3 ตามล าดับ มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด)  
จากการค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวมากท่ีสุด คือร้อยละ 32.6 รองลงมาคือ เป็นเกษตรกรและ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 30.7 และ 12.0 ตามล าดับ เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001 
– 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 31.3 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาทและ 15,001 – 
20,000 บาท ร้อยละ 19.3 และ 18.7 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ยาเสพติด               
การขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ภัยแล้ง และไม่มีท่ีดินท ากิน 
ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก 
ได้แก่ จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริม ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร  
จัดหาท่ีดินท ากิน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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ตารางที่ 1.73 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 

1. ยาเสพติด 66.7  1. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 64.7 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 53.3  2. สร้างอาชีพเสริม 54.0 
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 52.7  3. ราคาผลผลิตทางการเกษตร 52.7 
4. ภัยแล้ง 49.3  4. จัดหาท่ีดินท ากิน 46.7 
5. ไม่มีท่ีดินท ากิน 42.0  5. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 40.7 
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 24.0  6. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 28.0 
7. ตกงาน/ไม่มีงานท า 21.3  7. การพัฒนาอาชีพ 27.3 
8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 20.0  8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 23.3 
9. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 18.7  9. สุขภาพของประชาชน 22.0 
10. โจรผู้ร้าย 14.7  10. แก้ไขปัญหายาเสพติด 13.3 
11. ขยะ  11.3  11. การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 12.7 
12. ช้างป่า 10.7  12. เส้นทางคมนาคม 6.7 
13. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 10.0  13. ไฟป่า 6.0 
14. ถนนคับแคบ 7.3  14. จัดหาน้ าอุปโภคบริโภค 3.3 
15. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 6.7  15. สุขภาพของประชาชน 3.3 

16. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 6.0  16. ติดต้ังกล้องวงจรปิด 3.3 

17. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก) 5.3  17. ช้างป่า 2.7 
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ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
18. ไฟป่า 3.3  18. ไฟฟ้าตก 0.7 
19. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน 3.3  19. ขุดบ่อบาดาล 0.7 
20. หวยใต้ดิน 2.7  20. ปะปาหมู่บ้าน 0.7 
21. ขาดแคลนแรงงาน 2.7  21. เสียงตามสาย 0.7 
22. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 2.0  22. ถนนคับแคบ 0.7 
23. น้ าเน่าเสีย 2.0  23. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 0.7 
24. การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไม่สะดวก 1.3    
25. ลิง 0.7    
26. ประปาหมู่บ้าน 0.7    

 

  

 อ าเภอไทรโยค มี 7 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์  70 ราย  พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.4  
เพศหญิง ร้อยละ 38.6 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50-59 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี ร้อย
ละ 32.9 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 11.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด คือร้อยละ 
34.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 31.4 และ 14.3 
ตามล าดับ มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.6 และ 4.3 ตามล าดับ เป็น
ผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด 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 ล าดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต                    
ทางการเกษตรได้ราคาต่ า ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และยาเสพ
ติด ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับ
แรก ได้แก่ ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร จัดหา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
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ตารางที่ 1.74 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอไทรโยค 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ ร้อยละ 
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 81.4  1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 71.4 
2. ภัยแล้ง 65.7  2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 70.0 
3. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 48.6  3. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 64.3 
4. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 37.1  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 38.6 
5. ยาเสพติด 34.3  5. สร้างอาชีพเสริม 20.0 
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 30.0  6. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 27.1 
7. ไม่มีท่ีดินท ากิน 24.3  7. จัดหาท่ีดินท ากิน 24.3 
8. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก) 22.9  8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 17.1 
9. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 18.6  9. การป้องกันไฟป่า 12.9 
10. ตกงาน/ไม่มีงานท า 12.9  10. การพัฒนาอาชีพ 12.9 
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 12.9  11 เส้นทางคมนาคม 10.0 
12. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 11.4  12. แก้ไขปัญหายาเสพติด 10.0 
13. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 10.0  13. สุขภาพของประชาชน 8.6 
14. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 8.6  14. การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 4.3 
15. โจรผู้ร้าย 7.1  15. ขยายเขตไฟฟ้า 4.3 
16. หวยใต้ดิน 7.1  16. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 2.9 

17. ไฟป่า 7.1  17. ติดต้ังกล้องวงจรปิด 2.9 

18. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 4.3  18. เครื่องสูบน้ า/ท่อน้ า  2.9 

19. ช้างป่า 2.9  19. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 1.4 

20. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร 1.4  20. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก) 1.4 

21. น้ าเน่าเสีย 1.4  21. การขุดเจาะบ่อบาดาล 1.4 

22. ประปาหมู่บ้านไหลช้า 1.4  22. น้ าเน่าเสีย 1.4 

24. การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 1.4    
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 อ าเภอบ่อพลอย มี 6 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 60 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.0 เพศ
หญิง ร้อยละ 25.0 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 40-49 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ อายุ 50 - 59 ปี ร้อยละ 
35.0 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 18.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คือร้อย
ละ 53.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.0 และระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษามีเท่ากัน 
คือร้อยละ 10.0 มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 73.3 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือร้อยละ 11.7 และ 6.7 ตามล าดับ เป็นผู้มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 41.7 รองลงมา     มีรายได้ 10,001 – 15,000 
บาท และ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ 16.7 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่ า ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และยา
เสพติด ส าหรับ ความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ       
5 ล าดับแรก ได้แก่ การจัดหา แหล่งน้ าท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 
จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และเส้นทางคมนาคม 
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ตารางที่ 1.75  ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
       อ าเภอบ่อพลอย 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ภัยแล้ง 91.7  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 91.7 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 86.7  2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 90.0 
3. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 63.3  3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 81.7 
4. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 55.0  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 76.7 
5. ยาเสพติด 43.3  5. เส้นทางคมนาคม 23.3 
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 35.0  6. การพัฒนาอาชีพ 20.0 
7. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 18.3  7. จัดหาท่ีดินท ากิน 20.0 
8. ไม่มีท่ีดินท ากิน 11.7  8. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 13.3 
9. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 11.7  9. แก้ไขปัญหายาเสพติด 8.3 
10. หวยใต้ดิน 10.0  10. สร้างอาชีพเสริม 6.7 
11. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 8.3  11. สุขภาพของประชาชน 5.0 
12. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 8.3  12. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 5.0 
13. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน 6.7  13. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 5.0 
14. ตกงาน/ไม่มีงานท า 6.7  14. น้ าเน่าเสีย 3.3 
15. ไฟป่า 5.0  15. การป้องกันไฟป่า 3.3 
16. ขยะ 5.0  16. การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 1.7 
17. ไฟฟ้าดับบ่อย 3.3  17. ขยะ 1.7 
18. ถนนคับแคบ/ไม่มีไหล่ทาง 1.7  18. เครื่องสูบน้ า/ท่อน้ า 1.7 
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  อ าเภอศรีสวัสด์ิ มี 6 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 60 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 86.7 
เพศหญิง ร้อยละ 13.3 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50-59 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 58.4 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49 ปี 
ร้อยละ 38.3 และอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 3.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเท่ากัน คือ ร้อยละ 
11.7 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.0 มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด 
คือร้อยละ 96.7 และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 3.3 เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
15,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือมีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท และ 
10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.3 และ 43.3 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ตกงาน/ไม่มี
งานท าภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ไม่มีท่ีดินท ากิน ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพและการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดหาท่ีดินท ากินจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ 
 

 



 
 

 

88 
 

 

 

 

ตารางที่ 1.76 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
      อ าเภอศรีสวัสด์ิ 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 

1. ตกงาน/ไม่มีงานท า 81.7  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 88.3 

2. ภัยแล้ง 70.0  2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 73.3 

3. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 68.3  3. จัดหาท่ีดินท ากิน 63.3 

4. ไม่มีท่ีดินท ากิน 45.0  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 45.0 

5. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 38.3  5. การพัฒนาอาชีพ 20.0 

6. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 38.3  6. สร้างอาชีพเสริม 18.3 

7. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 20.0  7. ราคาขายผลิตทางการเกษตร 16.7 

8. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร 18.3  8. เส้นทางคมนาคม 6.7 

9. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 11.7  9. สิ่งก่อสร้าง (สะพาน) 1.7 

10. การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่
สะดวก 

11.7 
 

10. การติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ 1.7 

11. ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้โซล่าเซล) 8.3    

12. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 8.3    
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ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 

13. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 5.0    

14. ไฟดับบ่อย (ไฟตก) 5.0    

15. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 5.0    

16. ภาชนะเก็บน้ า 1.7    

 

 อ าเภอท่ามะกา มี 17 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 170 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 
63.5  เพศหญิง ร้อยละ 36.5 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50-59 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49 
ปี ร้อยละ 34.7 และอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 11.8 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด คือ
ร้อยละ 27.6 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.5 และ 18.8 
ตามล าดับ มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ ค้าขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.2 และรับจ้างท่ัวไป/กรรมกร ร้อยละ 10.0 เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 35.9 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท และ 
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 29.4 และ 9.4 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต                     
ทางการเกษตรได้ราคาต่ า ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยาเสพติด 
และ โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆ 5  ล าดับแรก ได้แก่ จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ราคาขายผลผลิตทาง
การเกษตร สร้างอาชีพเสริม แก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนาอาชีพ 
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ตารางที่ 1.77 ความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอท่ามะกา 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 78.2  1. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 81.2 
2. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 64.1  2. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 77.6 
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 63.5  3. สร้างอาชีพเสริม 59.4 
4. ยาเสพติด 60.6  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด 51.2 
5. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 31.8  5. การพัฒนาอาชีพ 50.0 
6. ไม่มีท่ีดินท ากิน 25.9  6. สุขภาพของประชาชน 30.6 
7. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 25.9  7. จัดหาท่ีดินท ากิน 22.4 
8. ตกงาน/ไม่มีงานท า 24.1  8. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 18.8 
9. ภัยแล้ง 16.5  9. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 15.3 
10. ขยะ 14.1  10. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 8.8 
11. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน 10.6  11. น้ าเน่าเสีย 6.5 
12. หวยใต้ดิน 7.1  12. เส้นทางคมนาคม 5.9 
13. โจรผู้ร้าย 6.5  13. ไฟส่องสว่าง 1.2 
14. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 4.7  14. การขุดลอกคูคลอง 1.2 
15. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 4.1  15. กลิ่นจากฟาร์มสุกร 0.6 
16. ถนนคับแคบ 4.1  16. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก) 0.6 
17. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 4.1    
18. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก) 4.1    
19. น้ าเน่าเสีย 3.5    
20. โรคระบาดสัตว์ 3.5    
21. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 3.5    
22. ขาดแคลนแรงงาน 2.9    
23. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 2.4    
24. การหลอกลวงต้มตุ๋น 1.8    
25. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 1.8    
26. กลิ่นจากฟาร์มสุกร 0.6    
27. ไฟส่องสว่าง 0.6    
28. เสียงดังจากโรงงาน 0.6    
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 อ าเภอท่าม่วง มี 13 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 130 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.1 
เพศหญิง ร้อยละ 36.9 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50-59 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49 ปี ร้อย
ละ 37.7 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 13.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คือ
ร้อยละ 26.2 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.8 และ 20.8 
ตามล าดับ มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างท่ัวไป/กรรมกร ร้อยละ 26.9  และ 6.2 ตามล าดับ เป็นผู้มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 
และ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 32.3 และ 13.1 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต                      
ทางการเกษตร ได้ราคาต่ า ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ภัยแล้ง และ
ตกงาน/ไม่มีงานท า ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง 
ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ การ
จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างอาชีพเสริม 

 



 
 

 

93 
 

 

 

 

ตารางที่ 1.78 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลืออ าเภอท่าม่วง 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 89.2  1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 86.9 
2. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 83.1  2. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 80.8 
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 73.1  3. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 38.5 
4. ภัยแล้ง 38.5  4. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 27.7 
5. ตกงาน/ไม่มีงานท า 23.8  5. สร้างอาชีพเสริม 26.9 
6. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 21.5  6. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 10.0 
7. ยาเสพติด 17.7  7. การพัฒนาอาชีพ 7.7 
8. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 11.5  8. จัดหาท่ีดินท ากิน 4.6 
9. อุทกภัย 8.5  9. สุขภาพของประชาชน 3.8 
10. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน 8.5  10. น้ าเน่าเสีย 3.8 
11. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 7.7  11. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบรโิภค 3.1 
12. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 6.9  12. แก้ไขปัญหายาเสพติด 3.1 
13. ขยะ 4.6  13. สิ่งก่อสร้าง  2.3 
14. น้ าเน่าเสีย 3.8    
15. ไม่มีท่ีดินท ากิน 3.1    
16. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 2.3    
17. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก) 1.5    
18. โจรผู้ร้าย 1.5    
19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 0.8    
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  อ าเภอทองผาภูมิ มี 7 ต าบล จ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 70 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 
81.4 เพศหญิง ร้อยละ 18.6 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 40 - 49 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ อายุ 50 
- 59 ปี ร้อยละ 42.9 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 8.6 และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากท่ีสุด คือร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประถมศึกษา ร้อยละ 
32.8 และ 4.3 ตามล าดับมีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 92.9 
และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 7.1 เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท 
มากท่ีสุด 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 ล าดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่ า ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง ไม่มีเงินทุน
ในการประกอบอาชีพและความเดือดร้อนจากไฟป่า หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน ส าหรับ
ความต้องการ ให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการให้ทางราชการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือเท่ากันราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ โรค
ระบาดพืช/ศัตรูพืช และการป้องกันไฟป่า 
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ตารางที่ 1.79 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอทองผาภูมิ 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ภัยแล้ง 98.6  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 87.1 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 91.4  2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 87.1 
3. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 80.0  3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 84.3 
4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 41.4  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 44.3 
5. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 25.7  5. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 32.9 
6. ไฟป่า 25.7  6. การป้องกันไฟป่า 30.0 
7. ไม่มีท่ีดินท ากิน 20.0  7. เส้นทางคมนาคม 21.4 
8. ตกงาน/ไม่มีงานท า 18.6  8. จัดหาท่ีดินท ากิน 20.0 
9. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 18.6  9. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 8.6 
10. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 12.9  10. การพัฒนาอาชีพ 8.6 
11. ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ใช้โซล่าเซล) 8.6  11. สร้างอาชีพเสริม 7.1 
12. ยาเสพติด 7.1  12. ไฟดับบ่อยครั้ง  5.7 
13. ช้างป่า 7.1  13. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบรโิภค 4.3 
14. ไม่มีสัญญาณการติดต่อสื่อสาร 5.7  14. น้ าเน่าเสีย 1.4 
15. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 4.3  15. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 10.0 
16. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 4.3  16. การขุดเจาะบ่อบาดาล 4.3 

17. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 2.9  17. การติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ 2.9 

18. ถนนคับแคบ/ไม่มีไหล่ทาง 2.9  18. ส่งเสริมการท่องเที่ยว/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4.3 
19. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 1.4    
20. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 1.4    
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  อ าเภอสังขละบุรี มี 3 ต าบล จ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 30 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 
80.0 เพศหญิง ร้อยละ 20.0 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 40 - 49 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ อายุ 
50 - 59 ปี ร้อยละ 36.7 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 16.7 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากท่ีสุด คือร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประถมศึกษา ร้อยละ 
26.7 และ 13.3 ตามล าดับมีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 
73.3 รองลงมาคือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.7 และเป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 76.7 รองลงมาคือมีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และ 
5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 16.7 และ 6.6 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่ า ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ไฟป่า ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
และปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน ส าหรับความต้องการให้
ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ การจัดหาแหล่ง
น้ าท าการเกษตร ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และการป้องกันไฟป่า 
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ตารางที่ 1.80 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอสังขละบุรี 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ภัยแล้ง 93.3  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 86.7 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 80.0  2. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 73.3 
3. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 56.7  3. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 66.7 
4. ไฟป่า 50.0  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 60.0 
5. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 33.3  5. การป้องกันไฟป่า 56.7 
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 33.3  6. จัดหาท่ีดินท ากิน 33.3 
7. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 26.7  7. สร้างอาชีพเสริม 20.0 
8. ไม่มีท่ีดินท ากิน 20.0  8. การพัฒนาอาชีพ 16.7 
9. ตกงาน/ไม่มีงานท า 20.0  9. เส้นทางคมนาคม 13.3 
10. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 16.7  10. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 10.0 
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 16.7  11. สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์ 10.0 
12. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 13.3  12. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 6.7 
13. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 13.3    
14. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 6.7    
15. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 3.3    
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  อ าเภอพนมทวน มี 8 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 80 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.0 
เพศหญิง ร้อยละ 45.0 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50 - 59 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ อายุ 40 - 49 
ปี ร้อยละ 30.0 และอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 8.8 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 
คือร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี ร้อยละ 23.8 และ 13.7 
ตามล าดับ มีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ร้อยละ 11.2 และ 10.0 ตามล าดับ และเป็นผู้มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5 ,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 28.8 รองลงมาคือมีรายได้ 
10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 18.8 และ 17.5 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ขายผลผลิต                     
ทางการเกษตร ได้ราคาต่ า ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตกงาน/ไม่มี
งานท า และหนี้สินในระบบ/นอกระบบ ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริมหนี้ส้ินในระบบ/นอกระบบ และการจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 
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ตารางที่ 1.81 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอพนมทวน 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 77.5  1. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 68.8 
2. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 71.3  2. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 61.3 
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 46.3  3. สร้างอาชีพเสริม 36.3 
4. ตกงาน/ไม่มีงานท า 43.8  4. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 32.5 
5. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 38.8  5. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 26.3 
6. ภัยแล้ง 25.0  6. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 20.0 
7. ยาเสพติด 22.5  7. จัดหาท่ีดินท ากิน 13.8 
8. สินค้าอุปโภคบรโิภคราคาแพง 16.3  8. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 13.8 
9. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 15.0  9. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 12.5 
10. ไม่มีท่ีดินท ากิน 12.5  10. จัดหาสินค้าราคาถูกมาจ าหน่าย 8.8 
11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 12.5  11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 6.3 
12. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 12.5  12. การออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 2.5 
13. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 3.8  13. สุขภาพของประชาชน 2.5 
14. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 2.5  14. สนับสนุนพันธ์ุพืช 2.5 
15. ขาดพันธ์ุพืช 1.3  15. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 1.3 
16. การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 1.3  16. สิ่งก่อสร้าง (ขยายเขตชลประทาน) 1.3 
   17. ขุดเจาะบ่อบาดาล 1.3 
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  อ าเภอเลาขวัญ มี 7 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 70 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.9 
เพศหญิง ร้อยละ 37.1 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 40 - 49 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ อายุ 50 - 59 
ปี ร้อยละ 42.8 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 8.6 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 
คือร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 28.6 และ 
20.0 ตามล าดับมีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 47.1 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 35.7 และ 12.9 ตามล าดับ และเป็นผู้มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือมีรายได้ 
10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 38.6 และ 14.3 ตามล าดับ  
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาด
แคลนน้ าท าการเกษตร ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และตกงาน/
ไม่มีงานท า ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 
5 ล าดับแรก ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิตทาง
การเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
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ตารางที่ 1.82  ความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
      อ าเภอเลาขวัญ 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ภัยแล้ง  97.1  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 100.0 
2. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 74.3  2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 92.9 
3. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 52.9  3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 52.9 
4. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 37.1  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 41.4 
5. ตกงาน/ไม่มีงานท า 34.3  5. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 37.1 
6. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 28.6  6. สร้างอาชีพเสริม 14.3 
7. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 17.1  7. เส้นทางคมนาคม  14.3 
8. ไม่มีท่ีดินท ากิน 12.9  8. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 4.3 
9. ยาเสพติด 8.6  9. จัดหาท่ีดินท ากิน 4.3 
10. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 5.7  10. แก้ไขปัญหายาเสพติด  2.9 
11. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 4.3  11. ขุดสระน้ า 2.9 
12. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก 2.9  12. การพัฒนาอาชีพ 1.4 
13. การขนส่งสินค้าไม่สะดวก 1.4    
14. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก) 1.4      
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  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย มี 4 ต าบล จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 40 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 87.5 เพศหญิง ร้อยละ 12.5 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50 - 59 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ 
อายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 20.0 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 10.0 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด คือร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 37.5 และ 12.5 ตามล าดับมีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและรับจ้างท่ัวไป/กรรมกร       มีเท่ากัน คือร้อยละ 
5.0 ส่วนผู้ท่ีเป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีร้อยละ 2.5 เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 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 ตามล าดับ  
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ขาดแคลนน้ า                      
ท าการเกษตร ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า ภัยแล้ง ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพงและการตก
งาน/ไม่มีงานท า หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน และขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ส าหรับ
ความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร ภัยแล้งและการจัดหาแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภค หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่ากัน เส้นทางคมนาคม การ
พัฒนาอาชีพและไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก) หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือเท่ากัน  
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ตารางที่ 1.83 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 67.5  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 75.0 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 50.0  2. ราคาขายผลิตทางการเกษตร 50.0 
3. ภัยแล้ง 42.5  3. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 35.0 
4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 37.5  4. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 35.0 
5. ตกงาน/ไม่มีงานท า 37.5  5. เส้นทางคมนาคม 15.0 
6. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 32.5  6. พัฒนาอาชีพ 12.5 
7. ถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ 12.5  7. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง (ไฟตก) 12.5 
8. ไฟฟ้าดับบ่อย (ไฟตก) 12.5  8. เงินทุนประกอบอาชีพ 7.5 
9. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 7.5  9. จัดหาท่ีดินท ากิน 7.5 
10. ยาเสพติด 5.0  10. แก้ไขปัญหายาเสพติด 5.0 
11. ไม่มีท่ีดินท ากิน 5.0  11. ภาชนะบรรจุน้ า 5.0 
12. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 5.0  12. ประกันราคาอ้อย มันส าปะหลัง 2.5 
13. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 5.0  13. ไฟส่องสว่าง 2.5 
14. ภาชนะเก็บน้ า 5.0  14. น้ ากินน้ าใช้ไม่สะอาด 2.5 
15. โจรผู้ร้าย 2.5  15. การพัฒนาดินเสื่อมโทรม 2.5 
16. การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรไม่สะดวก 2.5  16. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 2.5 
17. ไฟส่องสว่าง 2.5    
18. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 2.5    
19. ดินเสื่อมโทรม 2.5    
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  อ าเภอหนองปรือ มี 3 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 30 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 
60.0 เพศหญิง ร้อยละ 40.0 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 40 - 49 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ อายุ 50 
- 59 ปี ร้อยละ 30.0 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 13.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุด คือร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและปริญญาตรี ร้อยละ 23.3 และ 20.0 
ตามล าดับมีสถานภาพการท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 63.3 รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและรับจ้างท่ัวไป/กรรมกร ร้อยละ 16.7 และ 13.3 ตามล าดับ เป็นผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท และ 
15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 20.0 และ 13.3 ตามล าดับ 
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง  ๆ5 ล าดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขายผลผลิต                     
ทางการเกษตร ได้ราคาต่ า ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร และไม่มีท่ีดินท ากิน 
ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก 
ได้แก่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร การจัดหา
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคการพัฒนาอาชีพและการจัดหาท่ีดินท ากิน หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการให้ทาง
ราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่ากัน 
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ตารางที่ 1.84 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอหนองปรือ 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ภัยแล้ง 100.0  1. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 96.7 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 96.7  2. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 83.3 
3. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 80.0  3. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 80.0 
4. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 30.0  4. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 43.3 
5. ไม่มีท่ีดินท ากิน 23.3  5. การพัฒนาอาชีพ 26.7 
6. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 13.3  6. จัดหาที่ดินท ากิน 26.7 
7. ยาเสพติด 10.0  7. เส้นทางคมนาคม 6.7 
8. ตกงาน/ไม่มีงานท า 10.0  8. สร้างอาชีพเสริม 3.3 
9. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 6.7  9. แก้ไขปัญหายาเสพติด 3.3 
10. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 3.3  10. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 3.3 
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อ าเภอห้วยกระเจา มี 4 ต าบล จ านวนผู้ตอบสัมภาษณ์ 40 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 
72.5 เพศหญิง ร้อยละ 27.5 เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50 - 59 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ อายุ 40 
- 49 ปี ร้อยละ 35.0 และอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 17.5 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุด คือร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ปริญญาตรีและประถมศึกษาร้อยละ 22.5 และ 17.5 
ตามล าดับ มีสถานภาพ การท างาน (รายได้สูงสุด) เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด คือร้อยละ 80.0 รองลงมาคือ 
รับจ้างท่ัวไป/กรรมกร และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12.5 และ 7.5 ตามล าดับ และเป็นผู้มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด คือร้อยละ 45.0 รองลงมาคือมีรายได้ 
15,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 25.0 และ 15.0 ตามล าดับ  
 และพบว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ภัยแล้ง ขาย
ผลผลิต ทางการเกษตรได้ราคาต่ า ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง และขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค ส าหรับความต้องการให้ทางราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาใน
เรื่องต่าง ๆ 5 ล าดับแรก ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ราคาขายผลผลิต
ทางการเกษตร จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
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ตารางที่ 1.85 ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ 
     อ าเภอห้วยกระเจา 
 

ความเดือดร้อน ร้อยละ  ความต้องการให้ทางราชการช่วยเหลอื ร้อยละ 
1. ภัยแล้ง 87.5  1. จัดหาแหล่งน้ าท าการเกษตร 90.0 
2. ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า 82.5  2. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 87.5 
3. ขาดแคลนน้ าท าการเกษตร 80.0  3. ราคาขายผลผลิตทางการเกษตร 67.5 
4. ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 57.5  4. จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 57.5 
5. ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 55.0  5. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 50.0 
6. ยาเสพติด 50.0  6. แก้ไขปัญหายาเสพติด 45.0 
7. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 40.0  7. สร้างอาชีพเสริม 25.0 
8. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 15.0  8. จัดหาที่ดินท ากิน 15.0 
9. หวยใต้ดิน 10.0  9. หน้ีสินในระบบ/นอกระบบ 15.0 
10. ไม่มีท่ีท ากิน 10.0  10. หวยใต้ดิน 2.5 
11. ตกงาน/ไม่มีงานท า 7.5  11. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 2.5 
12. โจรผู้ร้าย 5.0  12. ซ่อมแซมท่อส่งน้ าของชลประทาน 2.5 
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4.1 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงกับจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่การเป็น “ประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักการ “ เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวคิดในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่ียั่งยืน ดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลถือเป็นหน้าท่ีส าคัญยิ่งยวดท่ี
จะเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดี โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือ
ประสงค์ร้าย 
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ รัฐบาลให้ความส าคัญกับ                           
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ                    
กับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติทางทหารร่วมกันของอาเซียน เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ 
  3. การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ                      
ระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ และ
ระยะต่อไปเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมภิบาลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตาม
นโยบาย คสช. 
  4. การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน า
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคม
ให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ และมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู 
 

4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
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  5. การยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน                             
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ                       
ของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยวางรากฐานให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน โดยไม่มีความเหล่ือมล้ าของคุณภาพบริการใน
แต่ละระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ                         
เป็น ๓ ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ีค้างคาอยู่และระยะยาว                                    
ท่ีต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างเนื่อง ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามท่ี คสช. จัดท าไว้ กระตุ้นการลงทุนด้วยการ
เร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคการส่งออก
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติ เข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรกท่ี
จะท าได้ระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และ
รถไฟฟ้าเช่ือมกรุงเทพฯ กับเมืองบริวาร พัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านเกษตรกรรมจะปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล
จนถึงการแปรรูป และการส่งออกได้ เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งส่งเสริมความ
เช่ือมโยง ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย ทุกระดับ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
น าไปสู่ การผลิตและบริการท่ีทันสมัย 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกท่ีดินของรัฐ ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน้ าให้เป็น
เอกภาพ  ในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับและกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็ว เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในระยะต่อไปจะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงาน
ทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

4.2 การน าวิสัยทัศน์ของประเทศเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
      จังหวัดกาญจนบุรี ได้สนองนโยบายการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน                  

และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดได้ให้ความส าคัญกับนโยบายเชิดชู
สถาบันโดยสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีส าคัญ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
จังหวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีรัฐบาลคาดหวังไว้ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดเป็นอย่างมาก อัน
จะส่งผลให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตลอดไป โดยจังหวัด
กาญจนบุรีมีแผนพัฒนาจังหวัดท่ีสอดรับกับความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

 

1. ด้านความม่ันคง 
     1.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ข้าราชการ และประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี ร่วมเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ตามโครงการพัฒนา                     
การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาและปลอดยาเสพติด                     
อย่างยั่งยืน 

 1.2 จังหวัดมีผู้น าชุมชน ผู้น าท้องท่ี พ่อค้า ประชน ข้าราชการร่วมกันรักษาความ
สงบเรียบร้อย เกิดความสมานฉันท์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 
สร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมเชิงบูรณา
การ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ความม่ังคั่ง 
        2.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า ส าหรับการอุปโภค บริโภค และท าเกษตรกรรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 

       2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร พืช และปศุสัตว์ เพื่อเป็น
มาตรฐานมีความปลอดภัยส าหรับผู้อุปโภค และบริโภค และส่งออก ตามโครงการส่งเสริมการผลิต 
จ าหน่าย และบริโภคอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 

       2.3 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม 
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีจะเข้ามา
ท่องเท่ียวและใช้จ่ายเงินในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว 

3. ด้านความยั่งยืน 
การส่งเสริมให้เยาวชน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความ

เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี และเกิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม ร่วมกันฟื้นฟสูภาพ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพฒันาการ
ท่องเท่ียว 

4.3 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

     ปัญหาอุปสรรคโดยรวม  
  (1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการขยายตัวของการท่องเท่ียวโลก 
  (2) ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
  (3) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและกิจกรรมการท่องเท่ียวยังเป็นท่ี
แพร่หลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
  (4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนยังไม่มีการบูรณาการระหว่างภาค
ส่วนต่างๆเท่าท่ีควร 
  (5) แนวความคิดในการพัฒนา ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเท่ียวที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมยังมีน้อย 
  (6) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการท่องเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวจ านวนมากและมีศักยภาพสูง แต่ยังคงต้องมีการส่งเสริมและ
พัฒนาทางการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้ทันต่อสถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกท่ี
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เปล่ียนแปลงไปท่ีมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการตลาดการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ ให้
เกิดความเช่ือมโยงเส้นทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism Connectivity Corridors) จังหวัดกาญจนบุรี 
จึงได้ก าหนดกรอบแนวความคิดในการพัฒนาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 (1) ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
   - ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเส่ือมโทรม 
   - พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีคุณภาพสูง 
   - พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล และคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้มี
ความพร้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน 

 (2) บริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
   - พัฒนาการท่องเท่ียวในเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมค านึงถึง
ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของแหล่ท่องเท่ียว 
   - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวและการบริการด้านการ
ท่องเท่ียว 
   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ 
   - บูรณาการการท่องเท่ียวให้มีความเช่ือมโยงกับวิถี ชีวิต วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรภาครัฐ 
    - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ให้บริการให้

สามารถปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงของโลกและพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 (4) การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดความสะดวกใน

การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างท่ัวถึง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างด้านการท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพ
ท่ีสมบูรณ์อยู่เสมอ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มโอกาสให้แก่นักท่องเท่ียวแล้ว ยังท าให้เกิดความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียวด้วย ดังต่อไปนี้ 

  - พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปัจจัยพื้นฐาน                          
เพื่อการท่องเท่ียว 
   - พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม และระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียว
กับประเทศเมียนมาและในภูมิภาค ท่ีครอบคลุมการคมนาคมทุกรูปแบบต้ังแต่ ท่ารถโดยสาร สถานีรถไฟ 
ท่าอากาศยาน รวมทั้งท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 
   - พัฒนาเครือข่ายการส่ือสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเท่ียว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง ระบบโทรศัพท์มือถือท่ีมีเสถียรภาพ เป็นต้น 
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   - พัฒนาด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ ความปลอดภัยจากการหลอกลวง
นักท่องเท่ียว ความปลอดภัยจากธรรมชาติ 
   - พัฒนาค านึงถึงหลักการการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวส่ิงอ านวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว  
   - พัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวส าคัญ ๆ เช่น ขยายพื้นท่ีจอด
รถยนต์เพิ่มจ านวนส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆเช่น สถานท่ีพักแรม จ านวนห้องน้ า ร้านอาหาร ถังขยะ 
การจัดเก็บขยะ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณนักท่องเท่ียว 
  (5) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
สร้างรายได้ทางการท่องเท่ียว 
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่งเน้นท่ี
การคัดเลือกวัตถุดิบ และการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
   - พัฒนารูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าและบริการท่ีแตกต่าง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชน และ
ความเป็นไทยไว้ การพัฒนาตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น 
   - พัฒนาพันธมิตร ความร่วมมือทางการค้ากับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ    
โดยเน้นการสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ 

 (6) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากทรัพยากร
มนุษย์มีความส าคัญมากกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และเป็นอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นจึงมีความ
หลากหลายในประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว โดยเน้นเรื่องของความรู้ 
ทักษะ และจิตใจ ท่ีจะท าให้บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมและมีจ านวนบุคลากรเพียงพอท่ีจะรองรับ
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยมีแนวทางพัฒนาดังต่อไปนี้ 
   - ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันเกี่ยวกับการบริการของ
แหล่งท่องเท่ียว 
   - ร่วมกับสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและองค์กร
ภาคเอกชน ในการพัฒนานักศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพสูงขึ้น 
   - ส่งเสริมให้ภาคเอกชนฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
   - การส่งเสริมให้สถานศึกษาสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวได้อบรมภาษาต่างประเทศในการพูดเพื่อส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
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   - จัดท าคู่มือการบริหารท่องเท่ียวในชุมชน และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ส่ง
ให้แหล่งท่องเท่ียวและชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   - พัฒนาอาสาสมัครด้านการท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้ 

 (7) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมท้ังการพัฒนาช่อง
ทางการส่ือสารผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี
ได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
   - พัฒนาข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนฐานข้อมูลของ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งควรจะมีลักษณะ                    
ของการน าเสนอข้อมูลในลักษณะท่ีเข้าใจง่าย ท้ังรูปภาพและภาพเคล่ือนไหว 
   - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว ท่ีแสดงข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์ได้ 
   - การจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียว โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวจัดท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
   - พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวให้สามารถท าธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อาทิ การจองโรงแรม การนัดหมายเพื่อรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล การ
ช าระค่ามัดจ าของสถานท่ีท่องเท่ียว การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ เป็นต้น 

 (8) การพัฒนาด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี จ าเป็นต้องมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ท้ังในเรื่องเนื้อหาสาระ และช่องทางการส่ือสาร โดยจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการ
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลอะไร ใน
รูปแบบใด ความถ่ีในกาประชาสัมพันธ์ และช่องทางท่ีเหมาะสม 
   - พัฒนาเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
   - พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สามารถส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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   - การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นเป็นประเด็นการพัฒนาท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การ
ท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องพัฒนา และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
     - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกั บศักยภาพของจังหวัด
กาญจนบุรี และความต้องการของนักท่องเท่ียว 
   - ส่งเสริมการด าเนินการทางการตลาดประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
 

 ผลการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวท าให้มีการขยายตัวของการลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าภาคเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเท่ียวจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนใหม่มีอัตราค่อนข้างสูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณ
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสด์ิ รวมแม้กระท่ังในเขตตัวเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีจ านวนท่ีพักในปี 2557 จ านวน 524 แห่ง โดยคาดว่า ในปี 2558 จะมีสถานท่ี
พักเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่ามีสถานท่ีพักแรมจ านวน 628 แห่ง นอกจากนี้โรงแรมท่ีพัก ร้านอาหารและ
สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแผนด้านการลงทุนและพัฒนา ในลักษณะ upper 
upscale chain เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พบว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวต่อวันในปี 2557 อยู่ท่ี 1492.83 
บาทและมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

 จังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียวและการ
พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมอาชีพด้านการท่องเท่ียวและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  มากกว่า 17 หลักสูตร จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามากกว่า 
1,900  คน 

การจัดการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกสัปดาห์ท าให้
สามารถคาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ประมาณ 2,000 คนต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร  
เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย  
 ปัญหาอุปสรรคโดยรวม  
  (1) การบริหารจัดการน้ ายังไม่ครอบคลุมพื้นท่ี 
  (2) การจัดการด้านการเกษตรท่ีปลอดภัย หรือพัฒนาสู่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  (3) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน 
  (4) ราคาน้ ามันผันผวน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและกระบวนการ
ผลิตสู่เกษตรอุตสาหกรรม 
  (5) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่เหมาะสม 
  (6) การเปล่ียนแปลงของระบบตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร 
  (7) แหล่งผลิต และจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรเกษตร
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย  

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ พัฒนา
ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์ และการสร้างมูลค่าสินค้า
เกษตร ได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาด าเนินการและมีแนวทางการ
พัฒนาท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  (2) อบรมให้ความรู้ เกษตรกรในระบบ GAP และให้ได้รับมาตรฐาน QGAP และ 
Organic Thailand 
  (3) การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 
  (4) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ 
  (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีเหมาะสม 
  (6) การส่งเสริมตลาดข้อตกลง (Contract Farming) เพื่อประกันราคาสินค้าการเกษตร 
  (7) การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร เน้นในเขตพื้นท่ี 5 อ าเภอ เพื่อผันน้ าไปสู่พื้นท่ี
ขาดแคลนน้ าให้ได้มากท่ีสุดรวมทั้งแนวคิดในการศึกษาการน้ าจากเข่ือนศรีนครินทร์ เพื่อใช้ในการเกษตร
ในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (8) ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  (9)  ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย 
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ผลการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวท าให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ และ
สามารถน าไปปรับเปล่ียนกระบวนการคิดเพื่อน ามาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิ ภาพด้านการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการ ส่งผลท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการค้าผ่านแดน  
ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 

  - ด่านพระเจดีย์สามองค์ 
1. ปัญหาภูมิประเทศช่วงรอยต่อของท้ังสองประเทศ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมาก

เป็นภูเขาลาดชัน ในช่วงฤดูฝนการเดินทางขนถ่ายสินค้าท าได้ล าบาก ท าให้การค้าชายแดนช่วงหน้าฝนลดลง 
2. ทางฝ่ังประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังคงปิดด่านท าให้การค้า

บริเวณชายแดนยังไม่คล่องตัวมากนัก 
 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการค้าผ่านแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ 

 1. เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ปกครองท้ังในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นบ่อยๆ ท าให้สานต่อความสัมพันธ์ได้ยาก จึงควรจัดให้มี
การประชุมหารือในระดับท้องถิ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ระหว่างกัน 

 2. รัฐบาลของท้ังสองประเทศควรให้ความสนใจในปัญหาการค้าชายแดนอย่างจริงจัง 
โดยมีนโยบายและการด าเนินการท่ีชัดเจน ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งรวมถึง
ปัญหาการปักปันเขตแดนด้วย 
  3. จังหวัดควรให้การสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางสู่ช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว        
ท่ีมีการเปิดเป็นประจ า เพื่อให้สามารถสัญจรไปมา ค้าขายและขนถ่ายสินค้าได้ในช่วงฤดูฝน 
  - จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน 

1. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน , ระบบไฟฟ้า , ประปา และแหล่งกักเก็บน้ า เป็นต้น 

2. ขาดการส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ชายแดน บริเวณชายแดน
บ้านพุน้ าร้อน มีแหล่งท่องเท่ียวหลายจุด หากมีการลงทุนเป็นแหล่งท่องเท่ียวก็จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 แนวทางแก้ไขด้านการค้าผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน 
  1. เร่งด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าการลงทุน 

 2. รัฐบาลของท้ังสองประเทศควรให้ความสนใจในปัญหาการค้าชายแดนอย่างจริงจัง
โดยมีนโยบายและการด าเนินการท่ีชัดเจน ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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4.4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 129 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 19,473 
ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันตก เช่ือมโยงกับโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย และจัดต้ังเป็นพื้นท่ีพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน 8,335 ไร่ มีแนวชายแดนติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ 370 
กิโลเมตร มีจุดน าเข้าก๊าซธรรมชาติ บ้านอีต่อง ต าบลปิล็อก อ าเภอทองผาภูมิ จุดผ่อนปรนทางการค้า
และการท่องเท่ียว 1 ช่องทาง คือด่านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี และจุดผ่านแดนถาวรบ้าน  
พุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นศูนย์กลางของประเทศ
อาเซียน จึงเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม โดยจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดมีศักยภาพในการท่องเท่ียว
ระดับสูงเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากรทางการท่องเท่ียวที่สวยงาม
และหลากหลายท้ังสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ของจังหวัดต้องการให้มีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดท่ีต้องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียวทางน้ า ในส่วนของการท่องเท่ียวทางน้ า ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรีมีแม่น้ าสายหลัก 
3 สายได้แก่แม่น้ าแควน้อยแม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแม่กลอง มีประชาชนจ านวนมากท่ีใช้แม่น้ า 
สายหลักดังกล่าวในการด ารงชีพและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจให้บริการแพแก่
นักท่องเท่ียวซึ่งมีท้ังแพล่องแพพักแพรับประทานอาหารเป็นต้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บริเวณโดยรอบริมแม่น้ าอย่างมากโดยผู้ประกอบการแพท่องเท่ียวจะน าแพมาจอดเพื่อรับนักท่องเท่ียว
บริเวณแม่น้ าแควใหญ่อย่างหนาแน่นเป็นประจ า รวมท้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียวท่ี
ครบครันการเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 2 ถึง 3 ช่ัวโมง เท่านั้นจากกรุงเทพมหานคร
ท้ังทางรถยนต์ และรถไฟ 

ในปี 2562 (เดือนมกราคม –ธันวาคม) จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนนักท่องเท่ียว 
จ านวน 9,598,731 คน เป็นล าดับท่ี 6 ของประเทศ (รองจากนครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี และ
กรุงเทพฯ) และมีรายได้จากการท่องเท่ียว 27 ,961.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นล าดับท่ี 13 ของประเทศ  
(รองจากเชียงราย เพชรบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี 
ภูเก็ต และกรุงเทพฯ)  
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  2. ด้านการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 3,066,599 ไร่  
มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง ผลไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร แต่ด้วย
สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้ในช่วงปีท่ีผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีประสบปัญหาสถานการณ์ภัย
แล้งในพื้นท่ี 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเลาขวัญ พนมทวน ห้วยกระเจา หนองปรือ บ่อพลอยและท่าม่วง ท า
ให้ผลผลิตการเกษตรในพื้นท่ีดังกล่าวได้รับความเสียหาย อีกท้ังราคาสินค้าเกษตรผันแปรตามตลาดโลก 
เกษตรกรปลูกพืชตามกระแสนิยมเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ส่งผลให้ปัจจุบันราคาผลผลิตตกต่ า 
เนื่องจากปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด และสินค้าไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัย อีกท้ังเกษตรกรยังขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานด้าน
การเกษตร ขาดการวางแผนการจัดการตลอด ห่วงโซ่อุปทานและไม่ได้น าข้อมูลด้านวิชาการมาใช้ 
ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมของจังหวัดไม่สูงมากนัก 
  การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี จึงเน้นปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
จากการผลิตตามวิถีปฏิบัติแบบเดิมมาเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตเพื่อพัฒนาผลผลิต    ทางด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เน้นการพัฒนาท้ังระบบ โดยความร่วมมือของเกษตรกร หน่ วยงานราชการและ
ภาคเอกชนในท้องท่ี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรภายใต้การด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ภาค
การเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 
  3. ด้านอุตสาหกรรม ศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จ านวนท้ังส้ิน 1,056 
โรงงาน เงินลงทุนรวม 84,104.622 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจดทะเบียนจัดต้ัง
โรงงานใหม่ จ านวน 21 โรงงาน มูลค่าการลงทุนท่ี 1,504,285,057 บาท มีการขออนุญาตขยายโรงงาน  
มูลค่า 769,305,600 บาท ในส่วนการด าเนินงานด้านการเหมืองแร่ได้มีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่และ
ค่าธรรมแร่จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่ารวม 24,433,590 
บาท ท้ังนี้ ในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ได้มีการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 20 ราย และ
มีการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผู้ประกอบการผ่านกองทุน SMEs ซึ่งมีผู้ประกอบการกู้เงินผ่านกองทุน 
จ านวน 7 ราย มูลค่าการลงทุน จ านวน 18,430,000 บาท 
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   4. ด้านการค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ การค้าชายแดนกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการส่งออกผ่านทางบ้านพระเจดีย์สามองค์ และจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพุน้ าร้อนซึ่งสามารถน าเข้า-ส่งออกสินค้าได้ต้ังแต่เวลา 06.00 - 18.00 น ซึ่งช่องทางบ้าน 
พระเจดีย์สามองค์ ณ ตอนนี้ทางสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ส่ังห้ามส่งออกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ทุกชนิดและห้ามใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้า อนุญาตให้ใ ช้รถกระบะเล็กในการขนส่ง
เท่านั้น โดยปรับเพิ่มมูลค่าสินค้าท่ีขนส่งผ่านจุดผ่อนปรบทางการค้าจากเดิม จ านวน 500,000 บาท/ครั้ง 
เป็นจ านวน 2,000,000 บาท/ครั้ง การค้าชายแดนเดือนเมษายน 2563 
  การค้าชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดกาญจนบุรี  
ประจ าเดือนเมษายน 2563 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 6,118.58 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีผ่านมา 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 และการน าเข้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ  
คือ พลังงานไฟฟ้า, ปูนซีเมนต์ผง, น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว, ก๊าซ LPG และท่อสแตนเลส เป็นต้น ส าหรับ
สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ , หอมแดงพม่า (ยังไม่ได้คัดแยก) , หอมแขกพม่า (ยังไม่ได้ 
คัดแยก), รถแบคโฮ (สุทธิน ากลับ) และรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (สุทธิน ากลับ) เป็นต้น 

5. ด้านสังคม เพื่อเป็นการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมและสร้างความปรองดอง 
ของคนในชาติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน จังหวัดจึงจัดท าโครงการท่ีมุ่งเน้นท้ังเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
  6. การสาธารณสุข และความม่ันคง จังหวัดได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในสังคม การดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อท่ีคนเหล่านั้นสามารถ
กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การดูแลเรื่องอาหารปลอดภัย 
เรื่องความมั่นคงชายแดน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเปิดประตูตะวันตก และพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
  7. ด้านการพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรีได้ก าหนดพื้นท่ี 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 ต าบล ได้แก่ คือต าบลบ้านเก่า และต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมพื้นท่ี 260.79 ตารางกิโลเมตร (162,993.75 ไร่) ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ของท้ังสองต าบลเป็นพื้นท่ีสงวน
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหวงห้ามท่ีดิน พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นพื้นท่ีฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพ
ภาคท่ี 1 โดยมีหน่วยงานกองพลทหารราบท่ี 9 เป็นหน่วยดูแล และใช้ประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้
ท าหนังสือขอให้กองทัพบก ส่งมอบท่ีราชพัสดุหมายเลขทะเบียน กจ.209 (บางส่วน) จ านวนเนื้อท่ี 
8,193 - 0 - 0 ไร่ ส่งคืนพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ท าให้ปัจจุบันโครงการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้น ท่ีด าเนินการ  
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จ านวน 8,335 ไร่ อยู่ ในพื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านเก่า จ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเป็น  
4 ส่วน ดังนี้ 1. พื้นท่ีอุตสาหกรรม 2. พื้นท่ีใช้ประโยชน์ในทางราชการ 3. พื้นท่ีเพื่อการศุลกากร และ  
4. พื้นท่ีพาณิชยกรรม ชุมชนและเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีอุตสาหกรรม ได้พิจารณาเห็นชอบ ให้  
บริษัท พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จ ากัด เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นท่ี เนื่องจากต้องรองบประมาณในการจ่ายค่าขนย้ายให้กับประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ส าหรับการด าเนินงานก่อสร้างโครงการในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ มี จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพุน้ าร้อน (2) โครงการตลาดการค้าชายแดน (บ้านพุน้ าร้อน) (3) โครงการพัฒนาพื้นท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการก่อสร้างถนนสายนอก ก และถนนสายใน สาย ข (4) โครงการฝายห้วยทราย
แดง พร้อมระบบส่งน้ า (5) ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี (6) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและการดูแล
รักษาพื้นท่ีสงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดิน พ.ศ. 2481 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ปี 2563 (2) โครงการการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการ
ป้องกันประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2563 (3) โครงการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
(ก่อสร้างถนนเข้ายังพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,979 ไร่) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2564 
 

จุดเน้นในการพัฒนาที่ส าคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. จุดเน้นในการพัฒนาท่ีส าคัญ 
  ด้านสังคม : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขในการ
ด ารงชีวิต และมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน    
 ด้านการเกษตร :  ส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร (ข้าว พืชผัก ผลไม้ 
พืชไร่ ปศุสัตว์ และการประมง) 
 ด้านการท่องเท่ียว : การท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ และการท่องเท่ียวคุณภาพ  
เชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์  และเชิงศิลปวัฒนธรรม      
 ด้านการค้าชายแดน : การพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดน 
 2. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบ
ดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
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 - รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียรายได้ของประชาชนท้ังประเทศ
เพิ่มขึ้น  20,600 บาท/ครัวเรือน 
 - ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 88 
 2.2 ผลสัมฤทธิ์  จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนร่วมกันรักษา
ส่ิงแวดล้อมประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 - พื้นท่ีป่าไม้ตามแนวชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มข้ึน 1,000 ไร่ 
 - ประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาได้รับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 
1,021 ราย 
 - ร้อยละการบริหารจัดการขยะในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดต้ัง
ธนาคารขยะชุมชนได้ ร้อยละ 50 
 - ประชาชนในพื้นท่ีประสบปัญหาส่ิงแวดล้อมได้รับการเฝ้าระวังคัดกรอง และ
ส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 2.3 ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจรประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 - เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 300 ครัวเรือน 
 - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ร้อยละ 0.5 
 2.4 ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสากลท้ังระบบ
และมีความปลอดภัยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 - รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 25,500 บาท 
 - จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น จ านวน 10,8244 ล้านคน 
 - ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่เข้าร่วมงาน ร้อยละ 70 
 2.5 ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้ังระบบท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 - อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้า การลงทุน ร้อยละ 2 
 - โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 8 แห่ง 
 - อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าการลงทุน ร้อยละ 3 
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4.5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 
 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวช้ีวัดในมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของจังหวัดในทุกปี จังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความส าคัญในการบริหารงบประมาณ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยได้มีการติดตาม และเร่งรัดการท างานในระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรีได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน ทุกเดือน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุมโดยมีการก ากับ ติดตามและให้ค าแนะน าในการท างาน ตลอดจน
รายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการท างานในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุก
เดือน ตามแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีของจังหวัด ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
แผนงาน/ โครงการ  ไ ด้ด า เนิ นการตามวัตถุประสง ค์  และ เบิก จ่ายงบประมาณแล้วเสร็ จ                          
ทุกโครงการ  
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบพัฒนาจังหวัด ได้รับการจัดสรรท้ังส้ิน จ านวน  
36 โครงการ งบประมาณ 183.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 เบิกจ่าย 159.8219 ล้านบาท 
(ร้อยละ 71.91) รายละเอียดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.103 แสดงผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

กิจกรรม
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

(%) 
2561 11 35 274,539,900 243,224,313.06 88.59 
2562 20 65 274,311,200 219,215,289.72 79.91 
2563 8 28 222,086,000 159,821,946.25 71.91 

 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบการบรหิารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   

   ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 
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การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2565 ได้ศึกษาปัจจัยและข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ท้ังนี้เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีท่ีจัดท าขึ้นนั้น 
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง ในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาและส่งเสริมจุดแข็ง
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต่างๆ บรรลุเป้าหมายของจังหวัดโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพฒันาจังหวดั 

 

ขั้นตอนที่ 3 
วิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 

กับการพัฒนาจังหวัด 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
รวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อ

การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 4 
ก าหนดรายละเอียดประเด็น

การพัฒนา                             

 

ขั้นตอนที่ 1 
ก าหนดมิติของประเด็น

พัฒนา 

1. มิติด้านสังคม 
2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
3. มิติด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
4. มิติด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
5. มิติด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 

 

- ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
- ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาความต้องการของพื้นที ่
- ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดที่ผ่านมา 
- ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และ ดัชนีความก้าวหน้าของคน ของจังหวัด 

 

- Gap analysis จากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่คา่ของ
จังหวัดต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และปัญหาความต้องการของพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตที่
จังหวัดสามารถแก้ไขได้ 

- SWOT analysis จากข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคง สิง่แวดล้อม 

 

- ก่าหนดประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
- ก่าหนดโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 5 
ก าหนดกลไกการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาจังหวัด 

- จัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผน และก่าหนดรายละเอียดการติดตามผลการด่าเนินงาน
ตามแผนฯ 
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1.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 

แผนภูมิภาพที่ 2.1  ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
 

1. บทวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 2.1 สรุป ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดในปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 4 มิติ 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและทั่วถึง  

(Inclusive Growth) 
มีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ 

กาญจนบุรี = 29.41 
ค่ากลางประเทศ = 37.94 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน  
    ประเทศ 8.32% กาญจนบุรี 11.37% (ค่ามาก ไม่ดี) 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง 
    ประเทศ 81.28% กาญจนบุรี 74.24%  
3. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (หน่วย:ปี) 
    ประเทศ 8.93 กาญจนบุรี 8.07  
4. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
อาชีวศึกษา ประเทศ 74.47% กาญจนบุรี 64.03% 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

(Growth & Competitiveness) 
มีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ 

กาญจนบุรี = 23.33 
ค่ากลางประเทศ = 24.35 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
    ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54% 
2. อัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน (เท่า) 
    ประเทศ 7.61 กาญจนบุรี 7.64 (ค่ามาก ไม่ดี) 
3. อัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน 
    ประเทศ 18.30% กาญจนบุรี 12.47% 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว  
(Green Growth) 

มีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ 
กาญจนบุรี = 19.56 

ค่ากลางประเทศ = 28.33 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด 
    ประเทศ 0.12% กาญจนบุรี -0.17% 
2. สัดส่วนปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
    ประเทศ 29.46% กาญจนบุรี 17.65% 
3. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร                       
    (หน่วย: กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/คน) 
    ประเทศ 493.27 กาญจนบุรี 617.34 (ค่ามาก ไม่ดี) 
4. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP                 
    (หน่วย: กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท) 
    ประเทศ 7554.56 กาญจนบุรี 12,158.02 (ค่ามาก ไม่ดี) 
6. สัดส่วนปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP    
    ภาคอุตสาหกรรม 

 ประเทศ 631.49 กาญจนบุรี 1,265.30 (ค่ามาก ไม่ดี) 
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ประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ 
(Government Efficiency) 
มีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ 

กาญจนบุรี = 23.95 
ค่ากลางประเทศ = 33.40 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ยังมีค่าต่ ากว่าค่ากลางประเทศ มีดังนี้ 
1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าประปา  
    ประเทศ 16.44% กาญจนบุรี 14.99% 
2. ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
    ประเทศ 46.82% กาญจนบุรี 44.42% 
3. สัดส่วนประชากรต่อจ านวนแพทย์ (คน/แพทย์) 
    ประเทศ 2,675.59 กาญจนบุรี 3,017.50 
4. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด  
    ประเทศ 81.56% กาญจนบุรี 74.73% 
5. จ านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 
    ประเทศ 109.62 กาญจนบุรี 27.79 

1.1.1 ผลการวิเคราะห์แยกตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ตามแผน 12 ของจังหวัดกาญจนบุรี จากข้อมูล
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
       ด้านที่ 1 ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง ( inclusive 
growth) และด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (growth and 
competitiveness) 
       จากตัวช้ีวัด พบว่า มีตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจสามตัวท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ 
ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของครัวเรือนใน
จังหวัด และอัตราการว่างงาน (ซึ่งสัมพันธ์กับร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน) แต่ก็
เป็นท่ีน่าสนใจว่า แม้ตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นตัวช้ีวัดด้านปริมาณจะดีขึ้น แต่ ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพ
ได้แก่ ผลิตภาพแรงงานกลับมีค่าค่อนข้างคงท่ี ซึ่งตีความหมายในเบื้องต้นได้ว่า การดีขึ้นดังกล่าวนี้ 
เกิดขึ้นในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ  

 ส่วนในด้านการศึกษา เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แม้ว่าอัตราการเข้าเรียนรวมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา จะมีสัดส่วนค่อนข้างคงท่ี แต่จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของ
ประชากรในช่วงวัยท างานกลับลดลง สาเหตุท่ีเป็นไปได้คือ 1. จ านวนผู้มีจ านวนปีการศึกษาสูงหาย
ออกไปจากระบบมากขึ้น โดยอาจเกิดจากการออกไปท างานต่างจังหวัดมากขึ้นหรือเสียชีวิตมากกว่า
จ านวนคนใหม่ท่ีเติมเข้ามาในระบบ หรือ 2. คนท่ีอพยพเข้ามาท างานในจังหวัดมีจ านวนปีการศึกษา      
ท่ีน้อยลง ซึ่งท้ังสองกรณี แสดงถึงการท่ีภาคเศรษฐกิจในจังหวัดไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้
ด้วยความรู้พื้นฐานของแรงงาน 
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 ตัวช้ีวัดท่ีน่าเป็นห่วงอีกตัวหนึ่งของจังหวัดในกลุ่มนี้คือ อัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อ
รายได้เฉล่ียของครัวเรือนสูงขึ้น ในขณะท่ีอัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือนกลับต่ าลง 
แสดงถึงแรงกดดันต่ออ านาจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคในจังหวัดจะระมัดระวังหรือมี
อ านาจซื้อน้อยลงในระยะส้ันและปานกลาง การหวังพึ่งก าลังซื้อภายในจังหวัดจึงท าได้ยากมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ในระยะสั้น  

1.1 แบ่งคนกลุ่มนี้ออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ก่อนคือ 1. ผู้ไม่สามารถท างานได้ (ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี) 2. ผู้ท่ีอยู่ในวัยท างานและท างานได้ 3. เยาวชนท่ีอยู่ในวัยท างาน (อายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้น
ไป) แต่ยังเรียนหนังสืออยู่ จากนั้นก็ใช้ภารกิจปกติของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น พัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้อยู่รอดได้ก่อน  

1.2 การใช้โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นโครงการเสริมในการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมบูรณาการและเร่งพัฒนา
ทักษะของแรงงานให้ตรงกับธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบันโดยเปิดเป็นหลักสูตรระยะส้ันท่ีเสริมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและชดเชยการลดลงของจ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย เพราะ
หากจังหวัดสามารถเพิ่มผลิตภาพของแรงงานให้ผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นหรือมีคุณภาพสูงขึ้ น  
ก็จะท าให้รายได้เฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  

1.3 จัดหาแหล่งทุนท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาอาชีพ ส่งเข้าไปในพื้นท่ีเพื่อยกระดับรายได้
ของคนกลุ่มนี้ท่ีอยู่ในวัยท างานและท างานได้ (กลุ่ม 2 และ 3) ให้มีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือนท่ีสูงขึ้น 

 

2. ระยะกลางและยาว  
2.1 ปรับเปล่ียน (transform) ธุรกิจและแรงงานให้อยู่บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกภาค                  

การผลิตท้ังภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ท่องเท่ียว บริการ และภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันภายใต้บริบทเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะท าให้ผลิตภาพการผลิตในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น  

2.2 การเพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรในจังหวัดไม่สามารถท าได้ด้วยระบบ
การศึกษาปกติแต่สามารถท าได้ด้วยการศึกษานอกระบบ (กศน.จังหวัด) และการเทียบโอนประสบการณ์
เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. ปวส. จากกรมอาชีวะศึกษา การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นนอกเวลาท างานของ
แรงงาน ดังนั้น ศธจ.จังหวัด ควรเร่งด าเนินการเพิ่มจ านวนผู้เรียนนอกระบบและการเทียบโอน
ประสบการณ์ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ซึ่งเป้าหมายของตัวช้ีวัดท่ีออกโดย สศช. ได้ก าหนดไว้ว่า 
ต้องการให้แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. ปวส. เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 
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20 ต่อปี ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ควรขยายโอกาสให้กับกลุ่มประชาชนท่ัวไปเพื่อ
ระดับความรู้และทักษะในการหารายได้เพิ่มเติม หากไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ ก็อาจท าความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของส่วนกลางท่ีมีความพร้อม 

2.3 เนื่องจากอัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เป็นผลมาจาก
ศักยภาพการผลิตโดยรวมของจังหวัดในทุกภาคการผลิต ท้ังเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (รวม
หน่วยงานราชการ) การท่ีอัตราการเปล่ียนแปลงของ GPP ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศค่อนข้างมาก 
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดไม่ค่อยมีความคืบหน้าในการพัฒนาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการ
ผลิตขั้นต้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการของจังหวัด ด้ังนั้น 
นอกจากการปรับปรุงแรงงานแล้ว ก็จะต้องมีการเพิ่มปัจจัยทุนท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพให้กับทุก
การผลิตท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีความทันสมัยในโครงการเกี่ยวกับเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงการให้บริการของภาครัฐ ท้ังในและนอกพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัด จะเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับศักยภาพการผลิตและบริการของท้ังจังหวัด 

 1) เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการเพิ่มพื้นท่ีชลประทานเพื่อการเกษตรผ่านการ
จัดการโดยภาคประชาชนเพิ่มเติมจากการพึ่งพางบประมาณของกรมชลประทานแต่เพียงอย่างเดียว 
(ตัวอย่างเช่นการใช้เงินกองทุนไฟฟ้า ในการท าพื้นท่ีชลประทานให้กับหมู่บ้านท่ีขาดแคลนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ี
กองทุน จะเข้าไปช่วยได้ และเก็บเงินค่าน้ าเพื่อการเกษตร (ซึ่งเกษตรกรยินดีจ่าย เนื่องจากเกษตรกร
ต้องซื้อน้ าอยู่แล้ว) และน าเงินท่ีได้นี้ ไปขยายพื้นท่ีชลประทานในพื้นท่ีอื่นนอกเขตรับผิดชอบของกองทุน
ไฟฟ้า โดยมีการเก็บค่าน้ าเพื่อน าไปต่อยอดต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน) 

 2) ให้ความรู้ด้านการจัดการทางการเงินแก่คนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะวัยท างาน                        
เพื่อให้วางแผนและจัดการการเงินได้ดีขึ้น ท้ังเพื่อการท าธุรกิจ การด าเนินชีวิตประจ าวัน และความ
จ าเป็นของการออม เพื่อวัยเกษียณโดยการเพิ่มการออมและรายได้จากการออม อาจแบ่งเป็นสองกลุ่ม 
 2.4 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มอัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน                
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยนั้น หากไม่มีเครื่องมือช่วยและอาศัยเพียงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก จะไม่
สามารถท าได้กับกลุ่มนี้ เพราะด้วยธรรมชาติของมนุษย์ท่ีหากรายได้ยังไม่ถึงระดับความพึงพอใจของ
ตนเอง (ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน) ก็จะยังไม่มีการออมเกิดขึ้น ดังนั้นการออมของคนกลุ่มนี้ จะต้องใช้
เครื่องมือเช่น กองทุนสัจจะ ประกันสังคม ประกันชีวิตแบบเงินออม (เบ้ียต่ า) เข้ามาเป็นตัวช่วย  
 2.5 กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง กลุ่มนี้จะค านึงถึงรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการออม 
การให้ความรู้ด้านการน าเงินออมไปลงทุนในโครงการท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีมากกว่าเดิมจะช่วยสร้าง
แรงจูงใจและเพิ่มการออม โดยสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอาจมีโครงการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้มีความเช่ียวชาญด้านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาให้ความรู้กับผู้มี
เงินออมในจังหวัดมากขึ้น 
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 การด าเนินการดังกล่าวท้ังหมดข้างต้นจะท าให้รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนและการออมเพิ่มสูงขึ้น                              
โดยคุมการเพิ่มข้ึนของหนี้สินต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้และการออม ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
 

 ด้านที่ 2 ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ                      
และส่ิงแวดล้อม (green growth) 

มีตัวช้ีวัดเพียงตัวเดียวเท่านั้นท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ สัดส่วน
ปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ส่วนตัวท่ีเหลือมีแนวโน้มคงท่ีหรือแย่ลง ซึ่งตัวท่ี
เหลือท้ังหมดได้แก่ อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ สัดส่วนเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน
ต่อคน) สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ 
GPP และสัดส่วนปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ล้วนมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะท่ีดีขึ้น 
ในขณะท่ีตัวชี้วัดอื่นยกเว้นการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของครัวเรือนและภาคธุรกิจ
เป็นส าคัญ ไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะสามารถเข้าไปปรับพฤติกรรมการบริโภคและผลิตท่ีท าร้ายส่ิงแวดล้อมได้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ใช้นโยบายด้านราคาในการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานของครัวเรือนและธุรกิจ อย่างไรก็

ตาม นโยบายดังกล่าวต้องท าในระดับประเทศ ไม่สามารถท าได้ในระดับจังหวัด 
2. ความเข้มงวดกวดขันในการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กาญจนบุรีเป็นพื้นท่ี

ต้นน้ า หากพื้นท่ีป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตามท่ีข้อมูลแสดงให้เห็น จะเป็นอันตรายต่อพื้นท่ี
ท้ายน้ าอื่นด้วย อาจต้องมีมาตรการท่ีจะจูงใจให้ชุมชนช่วยรักษาป่าด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และต้ังเป็นตัวชี้วัดหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

3. ส่งเสริมและก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงในให้เกษตรกรไร่อ้อยหันมาใช้รถตัดแทนการเผา 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และน ากระบวนการดังกล่าวไปขอคาร์บอนเครดิตเพื่อน ารายได้มา
สมทบกองทุนเพื่อส่งเสริมการลดการเผาในปีต่อไป 

ด้านที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดท่ีต่ าท่ีสุดของจังหวัดในกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศคือ จ านวน

ประชากรต่อจ านวนแพทย์ ซึ่งจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้เองในระยะส้ันเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
ผลิตแพทย์เองได้โดยตรง 
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และแม้จะไม่มีตัวช้ีวัดจากส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        
ด้านประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโดยตรง แต่ด้วยการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นท่ีข้าราชการจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะด้านดิจิทัล 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1.1. ระยะส้ัน  
1.1.1. ร่วมมือกับ รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มทักษะการ

พยาบาลเบ้ืองต้นให้กับ อสม.  
1.1.2. เพิ่มศักยภาพให้กับ รพ.สต.ด้วยการใช้เทคโนโลยี ดิ จิทัลในการ

ช่วยเหลือพยาบาล รพ.สต.ในการรักษาทางไกล 
1.2. ระยะยาว ทางจังหวัดโดยส านักงานสาธารณสุขร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัดใน

การเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มท่ีมีความสนใจท่ีจะเป็นแพทย์ให้สามารถสอบเข้า
เรียนต่อในสาขาแพทย์ชนบทเพื่อกลับมารับใช้บ้านเกิด 

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการแก่นักนโยบาย 
3. และแผนของทุกหน่วยราชการท้ังท่ีสังกัดส่วนภูมิภาคและสังกัดส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นัก

นโยบายและแผนเหล่านี้ น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในสังกัดได้อย่าง
มีประสิทธิผล 1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
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1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน 

แผนภูมิภาพที่ 2.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 
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จากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน เห็นได้ว่าตัวช้ีวัดทุกเกือบทุกตัวของจังหวัด
กาญจนบุรีอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ท าให้ HAI ของจังหวัดอยู่ในล าดับ 61 จาก 77 จังหวัด โดยตัวช้ีวัด
ย่อยท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและน่าเริ่มท าโครงการแก้ไขได้ก่อน ได้แก่ ทารกแรกเกิดท่ีมี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ปัญหาสุขภาพจิต อัตราการเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
อัตราการท างานต่ าระดับ ประชากรท่ีประสบอุทกภัย เด็กอายุ 15 - 17 ปีท่ีท างาน ผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง
คนเดียว คดีประทุษร้าย หมู่บ้าน ท่ีถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี จ านวนองค์กรชุมชน ครัวเรือนท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรท้องถิ่น ส่วนตัวช้ีวัดท่ีอยู่ในระดับต่ าแต่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง    ของกระทรวงต่างๆ ท่ีมีภารกิจในด้านนั้นๆ โดยตรง 
และต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ปัญหา ได้แก่ จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายได้เฉล่ียของครัวเรือน สัดส่วน
ประชากรยากจน ครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว         
ซึ่งแนวทางในการแก้ไขตัวชี้วัดต่างๆ เหล่านี้ จะน าเสนอรวมไว้ในหัวข้อถัดไป 

 

1.3 สภาพแวดล้อม (SWOT) และ TOWS Matrix 
 
เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงแยกประเด็นส าคัญ

ของการวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน1 ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร ด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว และด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน เพราะแต่ละด้าน
มีเป้าหมายของการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน โดยจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน ผ่านกรอบการ
วิเคราะห์ 9 มิ ติ ได้แก่  (1) ทรัพยากรมนุษย์ (Human capital resources)  (2) ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial resources) (3) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)  (4) ทรัพยากรท่ีมนุษย์
ส ร้ า ง ขึ้ น  ( Man-made physical resources) ( 5)  สิ น ท รั พย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน  (Intangible - assets)  
(6) งบประมาณ (Financial resource) (7) การวางแผนพื้นท่ีและเมือง (Urban/Area planning)  
(8) สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด (Economic situation) (9) หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น 
(Government sector in the province) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ผ่านกรอบการวิเคราะห์ 5 มิติ 
ได้แก่ (1) การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต (Change in lifestyle) (2) การเปล่ียนแปลงรูปแบบของสังคม 
(Change in social pattern) (3) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (Change in population 
profile) (4) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและตลาด (Change in technologies and markets)  
(5) สถานการณ์เศรษฐกิจจากภายนอกจังหวัด (Economic situations)  

                                                             
1 เพิ่มด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในปีปัจจุบันอีก ๑ ด้านจากปีก่อนหน้า 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านสังคม    
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นสุข 

1) จ านวนเด็กท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์ความไม่พร้อม
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและด้านวัยวุฒิของพ่อแม่มีมาก
ขึ้น เด็กและเยาวชนมีคุณภาพและทักษะชีวิตลดลง  

2) มีองค์กรภาคเอกชน/องค์กรชุมชนท่ีจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ  

2) จ านวนผู้ประกอบการ Nursing home มีน้อย 
ไม่เพียงพอกับสังคมผู้สูงอายุท่ีก าลังเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 

3) มีกองพลทหารราบท่ี 9 และกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13  ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) สภาพสังคมมีลักษณะ “ต่างคนต่างอยู่” มากขึ้น 
ความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ระหว่างเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียงมีน้อยลง 

 4) โอกาสในการหางาน หารายได้ ความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานในจังหวัดมีไม่เพียงพอท าให้
ประชากรวัยแรงงานจ านวนมากต้องย้ายออกจาก
พื้นท่ีครอบครัวต้องแยกกันอยู ่

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นจังหวัดน าร่องด้านนวัตกรรมการศึกษา 

1) มีประชากรแฝงจ านวนมาก งบประมาณท่ีได้รับ
ไม่ครอบคลุมจ านวนประชากรท่ีแท้จริง 

2) การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ท้ังในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ และการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการเป็นท่ี
นิยมมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้มากขึ้น 

2) เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจของทุนใหญ่จาก
ภายนอก ท าให้ความสัมพันธ์และรายได้ของคนใน
ชุมชนลดลง 

3) นโยบายของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเมือง
สู่การเป็น Digital society จะท าให้จังหวัดได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อสร้างสังคมอัจฉริยะ 

 

4) นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
สังคมผู้สูงอายุ 
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TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ด้านสังคม    

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

S1 + O1 W1 + O1 
น านวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน 

ใช้นวัตกรรมการศึกษาในการใหค้วามรู้แก่เด็กและ 

เยาวชนเพ่ือการป้องกันการต้ังครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม 

S1 + O2 W1 + O2 
จัดท าสื่อออนไลน์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนที่ 

จัดท าห้องสมุดออนไลน์ให้คนในชุมชนเข้าใช้ฟรี 

S2 + O1 W1 + O3 
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ สร้างโรงเรียนให้เป็น Digital Society Model 

S2 + O2  W1 + O4 
ขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนในการ

สนับสนุนเรื่องการเรียนรู้เรื่อง Nursing Homeในระบบ

ออนไลน์ให้กับคนในชุมชน 

โครงการผูสู้งอายุให้ค าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

S2 + O3 W2 + O1 
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสร้างDigital 

Society 

โครงการ Nursing home ชุมชน  

S2 + O4 W2 + O2 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใช้การเรียนระบบออนไลน์ ในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ Nursing home รายใหม ่

S3 + O1 W2 + O3 
จัดฝึกอบรมกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.๑๓ 

 เพ่ือร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้ชุมชน 

สร้างนวัตกรรมเพ่ือผู้สูงวัย 

S3 + O2 W2 + O4 
จัดฝึกอบรมกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.๑๓  

เพ่ือร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมท า Nursing home ชุมชน 

S3 + O3 W2 + O2 
ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.๑๓ใน
การให้ ความรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Digital 
Society สร้างความร่วมมือในชุมชน 
 
 

สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ Nursing home 
โดยการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 
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S3 + O4 W3 + O3 
ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่๙และ ตชด. ที๑่๓ 
ในการสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดสังคมผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

สร้างDigital Society เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ-แบ่งปันกันในชุมชน เพ่ือท าให้เกิดความรัก
สามัคครีะหว่างคนในชุมชน 

W4 + O1 
ใช้นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือให้ความรู้แก่วัยแรงงาน 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ในการเป็นผู้ประกอบการ 

W4 + O2 
สร้างงานรูปแบบใหม่ๆผ่านช่องทางออนไลน์ 

W4 + O3 
สร้างแอปพลิเคชั่นจ้างงานคนว่างงานในจังหวัดกาญจนบุรี 

W4 + O4 
ส่งเริมแรงงานที่ว่างงานท า Nursing home ชุมชน 

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)   กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1 + T1 W1 + T1 
น าทรัพยากรที่มีมาท าให้เกิดรายได้ชุมชนอย่างย่ังยืน สร้างความร่วมมือในชุมชนลดการต้ังครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม 

S1 + T2 W1 + T2 
ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน ควบคู่กับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือท าให้คนในชุมชนมีค่าครองชีพต่ าลง 

ให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดอย่างถูกวิธีกับคนในชุมชน 

S2 + T1 W2 + T1 
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ตามรายชื่อที่มีในทะเบียนบ้านที่อยู่ใน จ.
กาญจนบุรี 

สินเชื่อเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ Nursing Home รายใหม่ 

S2 + T2 W2 + T2 
ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

จัดต้ัง Nursing home ชุมชน เพ่ือคนในชุมชน 

S3 + T1 W3 + T1 
ขอความร่วมมือกองพลทหารราบที่๙และ ตชด.ที่๑๓ใน
การบริการชุมชนยามฉุกเฉิน 

สร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

S3 + T2 W3 + T2 
ขอความร่วมมือขอใช้พ้ืนที่ของกองพลทหารราบที่ ๙ 
และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ เป็น
ถนนคนเดินให้คนในชุมชนขายสินค้า 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ือความมั่นคงในชีวิต 

W4 + T1 
ศึกษาช่องทางการสร้างอาชีพใหค้นในชุมชน 

W4 + T2 
เสริมสร้างให้เกิดผู้ประกอบการในชุมชนเพ่ือคนในชุมชน 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1) ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ท่ามกลาง
ภูเขา มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่านเป็นเมืองน่าอยู่โดย
ธรรมชาติ 

1) จ านวนประชากรและนักท่องเท่ียวมากข้ึน ท าให้มี
ปริมาณขยะมากข้ึน 

2) ขนาดของเมืองเป็นเมืองไม่ใหญ่ ง่ายต่อการดูแล 2) การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ครัวเรือน ธุรกิจทิ้งขยะ
และของเสียลงแม่น้ ายังไม่เข้มแข็ง 

3) มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก
ข้ึน   

3) มีการขยายตัวของเขตเมืองอย่างต่อเน่ือง 

 4) มีการใช้สารเคมีและมีการเผาในพ้ืนที่เกษตรส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 
5) พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ธุรกิจ พ้ืนที่อุตสาหกรรม อยู่
บริเวณเดียวกัน ยากต่อการจัดการ 
6) ขาดหน่วยงานเจ้าภาพดูแลในพ้ืนที่ทับซ้อน 
7) ประชากรแฝงโดยเฉพาะจากเพ่ือนบ้านที่มีระดับการ
พัฒนาน้อย มีความใส่ใจในเรื่องการรักษาสิง่แวดล้อมน้อย 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1) เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่ๆที่สามารถ
จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีข้ึนในต้นทุนที่ถูกลง 

1) แผนพัฒนาพ้ืนที่จากส่วนกลางที่มีผลเชิงลบต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

2) มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA)  
เป็นตัวช่วยให้สามารถบริหารจัดการสิง่แวดล้อมได้ดีมาก
ข้ึน 

2) ความต้องการที่ดินจากนักลงทุนภายนอก เป็นแรงงจูง
ใจให้เจ้าของที่ดินที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวขายที่ดินและถูก
เปลี่ยนไปท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบเชิงลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
S1 + O1 W1 + O1 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก าจัดขยะ 

S1 + O2 W1 + O2 
จัดท าต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะระยะสั้น-ระยะกลาง-

ระยะยาว 

S2 + O1 W2 + O1 
น าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้กับโครงสร้างสาธารณะ
พ้ืนฐาน 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะ
ลงแม่น้ า 

S2 + O2 W2 + O2 
จัดท าต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมพยากรณ์

แนวโน้มพฤติกรรมการทิ้งขยะลงแม่น้ า 

S3 + O1 W3 + O1 
ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

น าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสังคมเมือง 

S3 + O2 W4 + O1 
ศูนย์การเรียนรู้บริหารผลกระทบสิ่งแวดล้อม น าเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่ๆมาใชใ้นการ

ท าเกษตรโดยลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการใช้

สารเคมีและเผาเพ่ือการท าเกษตรเพ่ือท าแผนการลด

ผลกระทบ 

W5 + O1 
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

W5 + O2 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท าแผนการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

W6 + O1 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการน าเทคโนโลยีมาใชจ้ัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 W6 + O2 
 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งหน้าท่ีกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
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 W7 + O1 
 น าเทคโนโลยีมาใช้สร้างจิตส านึกใส่ใจการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 W7 + O2 
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมของ

ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือจัดท าแผนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 W2 + W3 + O2 
 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งเพ่ือลดผลกระทบจากการ

ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 W4 + W5 + O1 
 น าเทคโนโลยีมาใช้ลดการท าลายสิ่งแวดล้อม 

และแบ่งพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 W6 + W7 + O2 
 ใช้การบริหารจัดการสิง่แวดล้อมที่ดีเพ่ือดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)   กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

S1 + T1 W1 + T1 
จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชน ชุมชนร่วมกันออกแบบแผนพัฒนาพ้ืนที่ท่องเท่ียว 

S1 + T2 W1 + T2 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ สร้างแรงจูงใจแรงงานในชุมชนในการเป็นผู้ประกอบการสี

เขียว 
ปรับปรุงแผนพัฒนาจากส่วนกลางให้เหมาะกับสภาพ
ชุมชนโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสิง่แวดล้อม 

จัดท าแผนการบังคับใช้กฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

S2 + T2 W2 + T2 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน บังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจังกับผู้ที่ทิ้งขยะลงแม่น้ า 

S3 + T1 W3 + T1 
ระดมคนรุ่นใหม่ตั้งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเมินการขยายตัวของเมืองและวางแผนการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

S3 + T2 W3 + T2 
อาสาสมัครเยาวชนรักษ์สิง่แวดล้อม จัดโซนน่ิงที่ดินให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 
 W4 + T1 
 สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการท า

การเกษตร 
 W4 + T2 
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 ส่งเสริมนักลงทุนภายนอกให้ท าธุรกิจสีเขียวในพ้ืนที่ 
 W5 + T1 
 สร้างการมสี่วนของคนในชุมชนในการก าหนดแผนพัฒนา

พ้ืนที่ 
 W5 + T2 
 จูงใจให้นักลงทุนภายนอกท ากิจกรรมธุรกิจไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม 

W6 + T1 
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 W6 + T2 
 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบท าแผนจูงใจในการท า

ธุรกิจสีเขียว 
W7 + T1 
ก าหนดแผนการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ประชากรแฝง 

 W7 + T2 
 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

W2 + W3 + T2 
ปลูกจิตส านึกรับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

W4 + W5 + T1 
ปรับปรุงแผนพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

 W6 + W7 + T2 
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจให้คน
ในชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1) เริ่มมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้สูงเพ่ิมมากข้ึน 1) เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ความรู้น้อยและอายุมาก  
2) จั งหวัดกาญจนบุรีมี  trader OTOP ที่ ไ ด้ รับการ
ยอมรับเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ถ้าสามารถเชื่อมต่อเข้า
กับการแปรรูปสินค้า เกษตรบางรายการที่มีตลาด  
จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรบางกลุ่มได้ 

2) เกษตรกรรายครัวเรือน ส่วนใหญ่ทุนน้อย หรือไม่มีทุน
เพียงพอจะท าเกษตรคุณภาพสูงได้ และปัญหาหน้ีสินค้าง
เก่า ท าให้ไม่สามารถกู้ใหม่เพ่ือปรับปรุงการผลิตให้ดีข้ึนได้ 

3) เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า มีเข่ือนขนาดใหญ่จ านวน 4 เข่ือน 3) เกษตรกรรมอื่นที่ไม่ใช่อ้อย เป็นเกษตรแปลงเล็ก ท าให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง 

4) อยู่ใกล้กับตลาดกลางราชบุรี ท าให้ค่าขนส่งต่ ากว่า
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น 
 

4) ยังมีพ้ืนที่จ านวนมากโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของ
จังหวัดที่ระบบชลประทานยังเข้าไม่ถึง ท าให้ไม่สามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดูแล้ง 
5) ยังไม่มีผลผลิตที่ความโดดเด่นที่เป็นที่รับรู้เชิงภูมิศาสตร์ 
เช่น ข้าวหอมสุรินทร์ ทุเรียนจันทบุรี ส้มเชียงราย เป็นต้น 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1) เมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงข้ึน ความต้องการบริโภค
อาหารปลอดภัยก็เพ่ิมข้ึน เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพมีตลาดมากข้ึน 

1) สภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มแปรปรวนมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิต ผลผลิต รวมถึงประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

2) สังคมออนไลน์เปิดโอกาสทางการตลาดมากข้ึน จะ
เป็นประโยชน์กับ small farm business ที่ใช้ประโยชน์
จาก e-commerce ได้ 

2) สังคมที่ก าลังเปลี่ยนเป็นสังคมดิจิทัลจะท าให้ผู้ที่ไม่
สามารถปรับตัวได้ทันต้องเผชิญกับความยากล าบากใน
การท าอาชีพเดิม เพราะไม่สามารถเพ่ิมความสามารถใน
การผลิตและการหาตลาดได้ดีเท่ากับคนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านน้ี 

3) การหายไปของเกษตรกรผู้สูงอายุจ านวนมากและไม่มี
ผู้สืบทอด จะเปิดโอกาสให้ เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าไป
รวบรวมพ้ืนที่ท าเกษตรทั้งในรูปแบบการเช่าหรือการซื้อ
เพ่ือรวมเป็นผืนใหญ่ข้ึน และเปลี่ยนมาท าเกษตรที่เป็น 
smart farmer มากข้ึน 

3) การพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์มากกว่า ท าให้ความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตรของเพ่ือนบ้านจะเพ่ิมสูงข้ึนในระยะยาว หากเกษตรกร
ไม่ปรับตัว จะท าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 

4) มี โครงการสนับสนุนจากภาครัฐจ านวนมากทั้ งจาก
กระทรวงเกษตรและจากกระทรวงอื่น ที่เกษตรกรสามารถ
รวมกลุ่มกันเข้าไปขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ (ทั้งที่
เป็นทุนโดยตรงหรือความช่วยเหลืออื่น) เพ่ือน ามาพัฒนา
กระบวนการผลิตและการตลาดรวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามา
พัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด 
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 TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
S1 + O1 W1 + O1 
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 

S1 + O2 W1 + O2 
สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการค้าขายด้วย E-COMMERCE 

S1 + O3 W1 + O3 
จัดท าคู่มือการท าเกษตรแปลงใหญ ่ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ให้คนรุนใหม่ท าการเกษตร 

S1 + O4 W1 + O4 
ประชาสัมพันธ์แรงจูงใจในการท าเกษตร SMART FARMER สนับสนุนเทคนิคการแปรรูปสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

S2 + O1  W2 + O1 
พัฒนาสินค้า OTOP PREMIUM กองทุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาสินค้าเกษตร 

S2 + O2 W2 + O2 
สร้างแอพพลิเคชั่นขายสินค้าOTOPทางออนไลน์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเกษตรกร 

S2 + O3 W2 + O3 
โครงการถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าOTOPจากรุ่น

เก่าสู่รุ่นใหม่ 

สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เช่าท่ีดินเพ่ือท า SMART FARMER 

S2 + O4 W2 + O4 
สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP อบรมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วยต้นทุนต่ า 

S3 + O1  W3 + O1 
พัฒนาสินค้าOTOPที่แปรรูปจากสัตว์น้ าจืด น าเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

S3 + O2  W3 + O2 
ใช้E-COMMERCEเป็นช่องทางการค้าท้ังภายในและ

ต่างประเทศ 

ขยายช่องทางการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

S3 + O3  W3 + O3 
สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น SMART FARMER ส่งเสริมให้ท าการเกษตรแปลงใหญ ่

S3 + O4 W3 + O4 
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาเครื่องจักรเพ่ือลดต้นทุนการท าเกษตร 

S4 + O1  W4 + O1 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารปลอดสารพิษ เพ่ิมแหล่งชลประทานประจ าหมู่บ้าน 

S4 + O2 W4 + O2 
ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดสารพิษผ่านช่องทางออนไลน์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีการท าการเกษตรประหยัดน้ า

มาใช้ 
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S4 + O3 W4 + O3 
สร้างจงูใจคนรุ่นใหม่กลับภูมิล าเนามาท า SMART 
FARMER 

ศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพที่ดินฝั่งตะวันออก
กาญจนบุรี 

S4 + O4 W4 + O4 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน ศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบชลประทานพ้ืนที่ฝั่ง

ตะวันออกระยะยาว 

  W5 + O1 
 ศึกษาทดลองปลูกพืชชนิดใหม่ๆที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จ.

กาญจนบุรี 

 W5 + O2 
 แปรรูปสินค้าเกษตรให้มคีวามโดดเด่นขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ 

W5 + O3 
ใช้E-COMMERCEประชาสัมพันธ์เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

 W5 + O4 
 น านวัตกรรมการผลิตใหม่ๆมาใช้แปรรูปสินค้าเกษตร 
 W4 + W5 + O4 

พัฒนาระบบชลประทานในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัด 

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)   กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1 + T1 W1 + T1 
 น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมผลผลิตการเกษตร พัฒนารูปแบบการแปรรูปสินค้าเกษตร 

S1 + T2 W1 + T2 
ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการ
หาตลาด 

อบรมความรู้การท าE-COMMERCEให้เกษตรกรรายย่อย 

S1 + T3 W1 + T3 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร อบรมวิธีเพ่ิมมูลค่าสินค้าท่ีผลิตและการท าตลาด 

S2 + T1 W2 + T1 
น าเทคโนโลยีการเกษตรมาลดผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศ 

ใช้เทคโนโลยีศึกษาวิธีการลดต้นทุนการผลิต 

S2 + T2 W2 + T2 
เพ่ิมทักษะการขายค้าผ่านระบบออนไลน์ ต้ังกองทุนเพ่ิมผลผลิตในชุมชน 

S2 + T3 W2 + T3 
สนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

แปลงสินทรัพย์เป็นทุนค้ าประกันสินเชื่อใหม่เพ่ือ
พัฒนาการผลิต 

S3 + T1 W3 + T1 
 เลือกปลูกพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ศึกษาสายพันธ์พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม 
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S3 + T2 W3 + T2 
จัดอบรมเพ่ิมความรู้การท าตลาดผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาการเปลี่ยนจากการผลิตแบบเดิมสู่การท าเกษตร

แปลงใหญ่ 
S3 + T3 W3 + T3 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงความต้องการลูกค้า 

S4 + T1 W4 + T1 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ าลง ท าแปลงสาธิตการใช้ใช้เทคโนโลยีคุมสภาพแวดล้อม 

S4 + T2 W4 + T2 
กระตุ้นจิตส านึกผู้ประกอบการรุ่นเก่าให้เรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

ศึกษาช่องทางเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง 

S4 + T3 W4 + T3 
ผลิตและจัดส่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาวิธีการเพ่ิมคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีแปรรูป

ผลผลิต 
  W5 + T1 

วิจัยพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนที่ 

W5 + T2 
แปรรูปสิ้นค้าเกษตรพ้ืนเมืองสู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถ่ิน 

W5 + T3 
เพ่ิมสัดส่วนผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

 W3 + W4 + T3 
  สนับสนุนการปลูกพืชแปลงใหญ่ท่ีใช้น้ าน้อย 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1) มีสถานที่ท่องเท่ียวจ านวนมาก ท้ังธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่
นักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

1) แหล่งท่องเท่ียวในตัวเมืองมีจ ากัด  

2) มีผู้ประกอบการรีสอร์ทและผู้ประกอบการท่องเท่ียว
จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านการดึงดูด 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และด้านการให้บริการ
นักท่องเท่ียว   

1) การรวมตัวกันของผู้ให้บริการด้านท่องเท่ียวยังเป็น
ลักษณะ  
“ต่างคนต่างท า” เป็นส่วนใหญ่ 

3) มีสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรรองรับนักท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 

3) ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรด้าน
การท่อง เที่ ยว รวมทั้ งคนในชุมชนอยู่ ในระ ดับ ต่ า  
มาตรฐานความสามารถในการให้บริการยังน้อยเมื่อเทียบ
กับจังหวัดท่องเที่ยวส าคัญอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น 
4) การเชื่อมต่อรายได้จากการท่องเท่ียวจาก
ผู้ประกอบการไปยังประชาชนในชุมชนและภายในจังหวัด
ยังท าได้จ ากัด  

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1) กระแสการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ คนรุ่นใหม่ทั้งไทย
และต่างประเทศมีความนิยมการท่องเท่ียวแบบ 
backpack มากข้ึน 

1) พฤติกรรมการท่องเท่ียวปรับตัวตามโครงสร้างของ
ประชากรที่เปลี่ยนไป 

2) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้
มีความต้องการเท่ียวกาญจนบุรีของนักท่องเท่ียวจาก
เพ่ือนบ้านมีมากข้ึน 

2) สภาพเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ค่าเงินบาทแข็งข้ึน ประชาชนมี
รายได้ที่สูงข้ึน ค่าเดินทางต่ าลง ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
เลือกที่จะไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่าเที่ยวในประเทศ 

3) สังคมผู้สงูอายุท าให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเป้าหมาย
การอยู่อาศัยระยะยาวของผู้สูงอายุจากเมืองใหญ่ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

4) การโฆษณาออนไลน์ท าให้ต้นทุนต่ าลงและตรง
เป้าหมายมากข้ึน 
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 TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

S1 + O1 W1 + O1 
 เตรียมพ้ืนที่รองรับกลุ่มนักท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

S1 + O2  W1 + O2 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ 

พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวในเมืองสู่การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 

S1 + O3 W1 + O3 
ท าแพ็คเกจการท่องเท่ียวเชิงวิถีไทย เพ่ิมรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

S1 + O4 W1 + O4 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านสื่อออนไลน์ โปรโมทแหลง่ท่องเท่ียวนอกตัวเมืองผ่านช่องทางออนไลน์ 

S2 + O1  W2 + O1 
 ปรับปรุงที่พักให้พร้อมรับนักท่องเท่ียว backpack รวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียวจัดท าแพ็คเกจการ

ท่องเท่ียว 

S2 + O2  W2 + O2 
 จัดท าแพ็คเกจที่พักให้เหมาะสมนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม สร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว 

S2 + O3  W2 + O3 
เพ่ิมทักษะการบริการและภาษาต่างชาติให้กับวัยแรงงาน ต้ังชมรมผู้ประกอบการท่องเท่ียว 

S2 + O4  W2 + O4 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้ช่องทางออนไลน์รับสมคัรสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียว 

S3 + O1  W3 + O1 
 ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาจัดฝึกอบรมเรื่องการ
ท่องเท่ียว 

จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการประกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียว 

S3 + O2   W3 + O2 
 คอร์สฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม จูงใจให้ผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศกลับมาท างานที่บ้านเกิด 

S3 + O3 W3 + O3 
 เพ่ิมทักษะผู้ประกอบการที่พักให้พร้อมรับนักท่องเท่ียว
ผู้สูงวัย 

ให้ความรู้เรื่องการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

S3 + O4 W3 + O4 
ใช้ช่องทางออนไลน์การประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

จัดท าคอร์สการเรียนภาษาต่างประเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 W4 + O1 
สร้างการมสี่วนร่วมระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียว 
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 W4 + O2 
รวมกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือเชื่อมธุรกิจภายในกับ
ภายนอกชุมชน 

 W4 + O3 
สร้างการเชื่อมต่อรายได้ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 

 W4 + O4 
ใช้สื่อออนไลน์บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)   กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1 + T1 W1 + T1 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตามพฤติกรรมนักท่องเท่ียวที่
เปลี่ยนไป 

เพ่ิมมูลค่าแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 

S1 + T2 W1 + T2 
พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ๆ ก าหนดแผนการเพ่ิมมูลค่าแหล่งท่องเท่ียวที่มีอยู่ 

S2 + T1 W2 + T1 
สร้างกิจกรรมใหม่ๆ ควบคู่กับการโปรโมทแหล่งท่องเท่ียว ระดมสมองจัดท าแผนการจัดการปัญหาจากการขยายตัว

ของนักท่องเท่ียว 

S2 + T2 W2 + T2 
จัดท าแพ็คเกจโรงแรมราคาพิเศษ ต้ังชมรมผู้ประกอบการท่องเท่ียว 

S3 + T1 W3 + T1 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับรูปแบบการ
ท่องเท่ียว 

เสริมสร้างความรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเท่ียว 

S3 + T2 W3 + T2 
ร่วมกับภาคการศึกษาท าวิจัยความต้องการนักท่องเท่ียว
ในปัจจุบัน 

ขอความร่วมมือจากส่วนกลางจัดอบรมพัฒนาความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

W4 + T1 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อรายได้ภายในชุมชน
ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียว 

 W4 + T2 
 ใช้ระบบออนไลน์เพ่ือเชื่อมต่อรายได้ของผู้ประกอบการ 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 5  ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1) มีเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่ส าคัญ ได้แก่ จุดผ่าน
แดนชั่วคราวด่านเจดีย์สามองค์ จุดผ่านแดนถาวรด่านพุ
น้ าร้อน 

1) ยังไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้
ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

2) อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบชั้นดีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

2) จ านวนผู้ประกอบการในการท าของฝากท่ีมีคุณภาพให้
นักท่องเท่ียวระดับสูงในปริมาณท่ีเพียงพอยังมีจ ากัด 

3) มีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานจ านวน
มาก 

3) ยังไม่สามารถดึงเอาวัตถุดิบชั้นดีจากเพ่ือนบ้านมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มเห็นผล 

4) มี OTOP trader ที่ได้รับการยอมรับเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่น ถ้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสินค้า OTOP ของ
ชุมชน จะสร้างโอกาสให้กับชุมชนบางกลุ่มได้ 

 
 
 
 
 

5) ผู้ประกอบการในจังหวัดมีทุนมากเพียงพอที่จะด าเนินการ
ขยายกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1) โครงการพัฒนาของรัฐบาลเมียนมาร์ที่มีผลต่อการ
ขยายตัวของเขตเมืองของเมียนมาร์และรายได้ของคน
เมียนมาร์อย่างต่อเน่ือง 

1) พฤติกรรมการซื้อขายของคนรุ่นใหม่ปรับตัวตาม
เทคโนโลยี ท าให้ผู้ประกอบการรุ่นเก่าต้องปรับตัว 

2) นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทย 
 

2) ความล่าช้าของกระบวนการในระบบราชการท าให้
ความคืบหน้าของการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท า
ได้ล่าช้ากว่าก าหนด 

3) การค้าออนไลน์ท าให้ผู้ผลิตพบผู้ผู้บริโภคได้โดยตรง 
เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการโฆษณาการค้าด้วยต้นทุน
ที่ต่ าลงและตรงเป้าหมายมากข้ึน 

3) ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวของการค้า
ระหว่างประเทศ 

4) เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ช่วยให้กลุ่ม OTOP และ
ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าได้มาตรฐานในต้นทุนที่ถูกลง 

 

5) สังคมผู้สงูอายุ จะน าไปสู่การให้บริการและการผลิต
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุมากข้ึน 
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 TOWS Matrix ประเด็นการพัฒนาที่ 5  ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
S1 + O1 w1 + O1 
เพ่ิมมูลค่าการค้าริมชายแดน ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิตอล 

S1 + O2 w1 + O2 
ศึกษาความต้องการสินค้าของลูกค้าพ้ืนที่ริมชายแดน จัดท าแผนการสร้างผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

S1 + O3 w1 + O3 
สร้างระบบออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าพ้ืนที่ริม
ชายแดน 

ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์
รุ่นใหม่ 

S1 + O4 w1 + O4 
อบรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ให้
ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการผลิตสินค้าส าหรับผู้สูงวัย 

S2 + O1 w2 + O1 
รวมกลุ่มผู้ผลิตน าเข้าวัตถุดิบจากเมียนมาร์มาผลิตสินค้า เพ่ิมทักษะการผลิตสินค้าท่ีมีสุขภาพเพ่ือส่งออกไปยังเพ่ือน

บ้าน 

S2 + O2 w2 + O2 
ส่งเสริมการผลิตสินค้าใหส้อดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

S2 + O3 w2 + O3 
ใช้ช่องทางออนไลน์สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายโดยตรง ศึกษาการผลิตสนค้าท่ีมีคุณภาพด้วยต้นทุนต่ าผ่านระบบ

ออนไลน์ 

S2 + O4 w2 + O4 
อบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปวัตถุดิบ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ือสินค้าท่ีมีคุณภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

S3 + O1 w3 + O1 
เพ่ิมการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามเศรษฐกจิประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

สร้างการเชื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตในประเทศกับ
ต่างประเทศ 

S3 + O2 w3 + O2 
สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ใช้เงื่อนไขเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ

น าเข้าสินค้า 

S3 + O3 w3 + O3 
ส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส ์

S3 + O4 w3 + O4 
ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพ่ือผู้สงูอายุราย
ใหม่ 
 

เชิญผู้ส่งออกวัตถุดิบประเทศเพ่ือนบ้านมาร่วมทุนการผลิต
สินค้า 
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S4 + O1  
สร้างการเชื่อมต่อสินค้าOTOPกับผู้ขายสินค้าในเขต
ชายแดน 

 

S4 + O2  
ใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือแข่งขันกับผู้ผลิต
รายอื่น 

 

S4 + O3 
ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสินค้าOTOPกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

S4 + O4 
ศึกษาความต้องการสินค้าและบริการเพ่ือผู้สูงอายุ 

S5 + O1 
เพ่ิมการผลิตสินค้าPREMIUMเพ่ือการค้าขายริมชายแดน
มากข้ึน 

S5 + O2 
ใช้สิทธิเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

S5 + O3  
สร้างระบบการขนส่งออนไลน์เชื่อมต่อการค้าพ้ืนที่ริม
ชายแดน 

 

S5 + O4  
พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือผู้สูงอายุ  

S4 + S5 + O4  
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ 

 

กลยุทธ์ป้องกัน (ST)   กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
S1 + t1 W1 + T1 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นเก่าด้านการค้าระบบ
ออนไลน์ 

พัฒนาองค์ความรู้ในการท าธุรกิจในชุมชนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

S1 + t2 W1 + T2 
ศึกษาข้อมูลและผลกระทบจากความล่าช้าจากการ
ท างานของรัฐ 

จัดท าแผนการสร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ 

S1 + t3 W1 + T3 
เพ่ิมช่องทางการขนส่งสินค้าในเขตชายแดนให้มีความ
หลากหลาย 
 
 

รวมกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนจัดท าแผนการพัฒนาการ
ค้าชายแดน 
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S2 + t1 W2 + T1 
ใช้ช่องทางระบบE-COMMERCEอย่างง่ายๆในการซื้อ
ขายสินค้า 

เพ่ิมทักษะการผลิตสินค้าคุณภาพสงูและการขายสินค้า
ผ่านออนไลน์ 

S2 + t2 W2 + T2 
ขอความร่วมมือเอกชนพัฒนาระบบการค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

ขอความร่วมมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การพัฒนา
คุณภาพสินค้า 

S2 + t3 W2 + T3 
เพ่ิมช่องทางและรูปแบบโลจิสติกส์เพ่ือน าเข้าสินค้าจาก
เพ่ือนบ้าน 

 เปลี่ยนกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสินค้าด้วย
ต้นทุนที่ต่ าลง 

S3 + t1 W3 + T1 
พัฒนาแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการซื้อ
ขายสินค้า 

เพ่ิมช่องทางน าวัตถุดิบชั้นดีจากเพ่ือนบ้านมาใช้ในการ
ผลิตสินค้า 

S3 + t2 W3 + T2 
ภาคเอกชนร่วมกับชุมชนระดมสมองพัฒนาสินค้าOTOP
ใหม่ๆ 

สนับสนุนผู้ผลิตสินค้ารวมกลุ่มในการน าเข้าวัตถุดิบจาก
เพ่ือนบ้าน 

S3 + t3 W3 + T3 
พัฒนาบริการโลจิสติกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ น าเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในเรื่องโลจิสติกส์ 

S4 + t1  
สร้าง Platform OTOP TRADER เพ่ือเชื่อมต่อผู้ผลิตกับ
ลูกค้า 

 

S4 + t2 
อ านวยความสะดวกให้ OTOP TRADER เชื่อมต่อกับ
ชุมชนมากข้ึน 

S4 + t3 
สร้าง Digital Society ให้เกิดในชุมชน 

S5 + t1 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

S5 + t2 
สร้างเครือข่ายภาคเอกชนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง 

S5 + t3 
จัดหาพันธมิตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเชื่อมต่อการ
ท าธุรกิจ 

 

S4 + S5 + T1  

เพ่ิมความรู้เรื่องเทคโนโลยีออนไลน์กับการท าธุรกิจในปัจจุบัน  
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จังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายโดยพิจารณา

จากตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดและดัชนีความก้าวหน้าของคนซึ่งจัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลการส ารวจความต้องการในพื้นท่ีซึ่งส ารวจโดยท่ีปรึกษา โดยกรณีของ

ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับประเทศจะเลือกตัวช้ีวัดท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศมา

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และกรณีของดัชนีความก้าวหน้าของคนจะเลือกดัชนีท่ีจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน

ล าดับต่ า โดยแบ่งการก าหนดเป้าหมายออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสังคม 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 3. ด้านเศรษฐกิจการเกษตร 4. ด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 5. ด้านเศรษฐกิจการค้าและการ

ลงทุนและอยู่ในเงื่อนไขท่ีสามารถเสนอของบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดได้ 

2.1 เป้าหมายการพัฒนาจากบทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 

 จากตวัชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดฉบับล่าสุด (2560) ท่ีจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีตัวช้ีวัดระดับจังหวัดท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าตัวช้ีวัดต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศ และจังหวัดกาญจนบุรีสามารถน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด
เนื่องจากท าได้ในระยะส้ันโดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 

1. ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน ประเทศ 8.32% กาญจนบุรี 11.37% 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอาย ุ15-59 ปี (หน่วย:ปี) ประเทศ 8.93 กาญจนบุรี 8.07  
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ประเทศ 74.47% 

กาญจนบุรี 64.03 

4. อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54% 

5. อัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน (เท่า) ประเทศ 7.61 กาญจนบุรี 7.64 

6. อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด ประเทศ 0.12% กาญจนบุรี -0.17% 

7. สัดส่วนปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ประเทศ 29.46% กาญจนบุรี 
17.65% 
 

2. เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด และตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย 
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจากบทวิเคราะห์ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
จากดัชนีความก้าวหน้าของคนฉบับล่าสุด (2562) ท่ีจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการสภา

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีดัชนีท่ีจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในล าดับต่ าของประเทศ และ
จังหวัดกาญจนบุรีสามารถน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดเนื่องจากท าได้ในระยะส้ัน
โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 

1. ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ล าดับ 51 
2. คะแนนสุขภาพจิต ล าดับ 67 
3. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ล าดับ 66 
4. อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ล าดับ 67 
5. คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ล าดับ 52 
6. สัดส่วนประชากรยากจน ล าดับ 53 
7. ประชากรประสบอุทกภัย ล าดับ 53 
8. เด็กอายุ 15-17 ปีท่ีท างาน ล าดับ 69 
9. คดีอาชญากรรม ล าดับ 60 

 
2.3 เป้าหมายการพัฒนาจากความต้องการของพื้นที ่
 

จากการส ารวจความต้องการของพื้นท่ีซึ่งจัดท าขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยท่ีปรึกษา 

พบว่ามีความต้องการของพื้นท่ีท่ีต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือและจังหวัดกาญจนบุรีสามารถ

น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดเนื่องจากท าได้ในระยะส้ันโดยใช้งบประมาณตาม

แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 

1. จัดหาแหล่งน้ าทางการเกษตร  
2. สร้างอาชีพเสริม และ พัฒนาอาชีพ 
3. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
5. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า 
6. เส้นทางคมนาคม  
7. การป้องกันไฟป่า 

8. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 
9. น้ าเน่าเสีย 
10. ช้างป่า 
11. ส่งเสริมการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
12. ขุดลอกคูคลอง 
13. ขยะ 
14. ตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร 
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2.4 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนา  

จากตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด ดัชนีวัดความก้าวหน้าของคน และผลการส ารวจความ
ต้องการของพื้นท่ี น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาและตัวช้ีวัดประเด็นพัฒนาในแต่ละประเด็น
พัฒนาได้ดังนี้ 

2.4.1 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านสังคม 
 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

1. ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ล าดับ 51 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 

(หน่วย:ปี) ประเทศ 8.93 กาญจนบุรี 8.07 ล าดับ 66 
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรืออาชีวศึกษา ประเทศ 74.47% กาญจนบุรี 64.03 
ล าดับ 67 

4. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ล าดับ 52 

5. เด็กอายุ 15-17 ปีที่ท างาน ล าดับ 69 
6. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) 

ประเทศ 7.61 กาญจนบุรี 7.64 
7. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ประเทศ 

8.32% กาญจนบุรี 11.37% ล าดับ 53 
8. สร้างอาชีพเสริม พัฒนาอาชีพ  
9. คดีอาชญากรรม ล าดับ 60 
10. ยาเสพติด  
11. คะแนนสุขภาพจิต ล าดับ 67 

เป้าหมายการพัฒนา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู ้

 

1. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามก าหนด 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
4. ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากร 
5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความ

ยากจน 
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2.4.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 
2.4.3 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่
เกิดข้ึน ประเทศ 29.46% กาญจนบุรี 17.65%  

2. ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า  

3. น้ าเน่าเสีย  

4. การป้องกันไฟป่า  
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 

ประเทศ 0.12% กาญจนบุรี -0.17% 

6. ช้างป่า  

 

เป้าหมายการพัฒนา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาค
ประชาชนและภาคธุรกจิร่วมกันรักษา

สิ่งแวดล้อม 

 1.  ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง 

2.  สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้ 
3.  ร้อยละของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  

 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

4.  อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ใน
จังหวัด 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54% 

2. จัดหาแหล่งน้ าทางการเกษตร  
3. ขุดลอกคูคลอง 
4. โรคระบาดพืช/ศัตรูพืช 
5. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

เป้าหมายการพัฒนา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตร 

ครบวงจร 

1. รายได้สุทธิต่อคนต่อปีของเกษตรกร 
2. จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 
3. จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

และเกษตรปลอดภัย 
4. จ านวนพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาแหล่งน้ า 
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2.4.4 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียวที่
สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และ

ปลอดภัย 

เป้าหมายการพัฒนา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

1. รายได้จากการท่องเท่ียว 
2. ร้อยละของบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวมีความสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

3. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
4. สัดส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติที่

ประสบอุบัติเหตุ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ประเทศ 2.73% กาญจนบุรี 1.54%  

2. ส่งเสริมการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 



 
 

 

157 
 

 

 

 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี  

“เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง 
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต 
3. ก ากับดูแลการพัฒนาของเมืองให้เติบโตอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาศักยภาพและปัจจัยเอื้อในการประกอบอาชีพทั้งด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า  

และด้านอุตสาหกรรม 
5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้าภายใน การค้า

ชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้ 
2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
4. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย 
5. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภาคใต้ของเมียนมา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
1. ดัชนีความก้าวหน้าของคน ค่าเป้าหมาย 0.5733 (ปี 2562) เพ่ิมข้ึนปีละ 1% 
2. ตัวชี้วัดการพัฒนาด้านการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว ค่าเป้าหมาย 19.56 (ปี 2560) เพ่ิมข้ึนปีละ 3 จุด 
3. รายได้ที่แท้จริงสุทธิต่อคนต่อปี ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ค่าเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนปีละ 5% (ก าลังด าเนินการหาค่าฐาน) 
4. รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ค่าเป้าหมาย 27,738 ลบ. (2561) เพ่ิมข้ึนปีละ 5% 
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน ค่าเป้าหมาย 2771.11 (2562) เพ่ิมข้ึนปีละ 3% (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) 

ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี   
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ และการท่องเท่ียวคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 
 

3. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
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 ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามก าหนด 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
 ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากร 

 สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน 
 

 

  

แนวทางท่ี 1 พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและท่ัวถึง 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีเพื่อการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อการแสดงออกในเชิง

สร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แนวทางท่ี 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพื้นฐาน 

การเรียนรู้และทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT 

แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ

และมีความสุขในคุณค่าของตน 

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 

แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
และชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข  
สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี    

 

แผนงานการพัฒนา 
 

เป้าหมาย : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
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 ปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่างถูกต้อง 

 สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้ 

 ร้อยละของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

 อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัด 

 

  

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และนักท่องเท่ียวมีความรู้ความเข้าใจ 

และตระหนักด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก  

โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ท้ังด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม ท่องเท่ียว และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปล่ียนมาใช้ 

เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการผลิตและบริการ 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมและกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด 

แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด 

ภัยพิบัติท้ังจากธรรมชาติและมนุษย์ 

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการพัฒนา 
 

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
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 รายได้สุทธิต่อคนต่อปีของเกษตรกร 

 จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

 จ านวนพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า 

 

 
 

  

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ  

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ 

สถาบันเกษตรกร 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าให้มีความเพียงพอตาม 

ความต้องการของพื้นท่ีขาดแคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต้นทุน 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรท้ังท่ีเป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย  

และสินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู้ประกอบการ 

ในด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการ 

ตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิการพัฒนา 
ระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

แผนงานการพัฒนา 
 

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
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 รายได้จากการท่องเท่ียว 

 ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวมีความสามารถส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

 จ านวนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

 สัดส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีประสบอุบัติเหตุ 

 

 

 

  

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและ 

เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาท้ังด้านการผลิตสินค้า บริการ  

กิจกรรม และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน 

แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงฟื้นฟ ูและจัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

ท่ีโดดเด่น ท้ังด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออ านวย 

ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์  
และการท่องเที่ยวคุณภาพ 

แผนงานการพัฒนา 
 

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
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 อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) 

 จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพให้อยู่บน digital platform 

 จ านวน OTOP traders ท่ีได้รับการพัฒนา 

 เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา 

 

 

 

  

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และการค้าชายแดน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 

แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของ 

ผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย  

แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเท่ียว 

และการขยายตัวของเมือง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

แผนงานการพัฒนา 
 

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ 
และภาคใต้ของเมียนมาร์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
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ความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีกับกรอบแนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ  

   จากการพิจารณาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา

จังหวัดกาญจนบุรีกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 

พ.ศ. 2561 – 2564  พบประเด็นความเช่ือมโยงท่ีสนับสนุนการพัฒนาในแต่ละระดับให้ประสบผลสัมฤทธิ์ 

รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

ตารางที่ 2.2 ความเชื่อมโยงที่สนับสนุนการพัฒนาในแต่ละระดับให้ประสบผลสัมฤทธ์ิ 

ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและทั่วถึง 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกวัย 
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 แนวทางที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้และทักษะของ
ประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT 
 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ระยะยาว เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจและมีความสุขในคุณค่า
ของตน 
 แนวทางที่  6  ส่ ง เส ริ ม และ ต่อยอด โคร งการตาม
พระราชด าริ 
 แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้าน
สังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนอย่าง
เข้มแข็งและย่ังยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม 

นโยบายรัฐบาล 
ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 
เป้าประสงค์ ความสุขที่ย่ังยืน 
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ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และ

นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ขยะ, น้ าเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี) 

 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนราย

ใหม่ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ท่องเที่ยว 

และตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตและบริการ 

 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนราย

ใหม่ด้านการจัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

และกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด 

 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและ
มนุษย์ 
 แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

แผนแม่บทที่ 11 การเติบโตอย่างย่ังยืน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

นโยบายรัฐบาล 
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 
เป้าประสงค์ ความสุขที่ย่ังยืน 
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ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร   
แนวทางการพฒันา 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหาร
จัดการน้ าให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพ้ืนที่ขาด
แคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต้นทุน 
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความ
ต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินค้า 
ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการตลาดและ
การใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เ พ่ือประโยชน์ต่อ
การตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 
แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 
แผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือ การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส์   
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

นโยบายรัฐบาล 
ด้านที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือ การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
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ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของแรงงานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ ประกอบการและเป็นที่ ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการ
พัฒนาท้ังด้านการผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน 
 แนวทางที่  3  ปรับปรุ ง ฟ้ืนฟู และจัดระเบียบแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ที่โดดเด่น ทั้งด้าน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้าน
กายภาพและด้านดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
ทุกกลุ่ม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทที่ 5 การการท่องเท่ียว 
แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์    

นโยบายรัฐบาล 
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ด้านที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 
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ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ความสอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้า 
แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
 แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง
ด้านการผลิตและตลาด และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการทุกระดับ 
 แนวทางที่ 3 ส่ง เสริ มการ พัฒนาตลาดแรงงานให้มี
ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย  
 แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของการค้า การท่องเท่ียว และการขยายตัวของเมือง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือ การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส์   
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   

นโยบายรัฐบาล 
ด้านที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ  นวัตกรรม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดประเด็นพัฒนา 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.  
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ.  
2565 

พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1   เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดี 

ประชาชนชาวกาญจนบุรี
มีคุณภาพชีวิตที่ ดีอย่าง
เหมาะสม มั่นคง และใฝ่
เรียนรู้ 

1. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามก าหนด 
 

- - - - ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (ONET) 
 

- - - เพิ่มขึ้น  
ปีละ 5% 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 5% 

เพิ่มขึ้น 
10% 

3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
 

 

- - -  ลดลง  
ปีละ 5% 

ลดลง  
 5% 

4. ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากรผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบที่ก าหนด 
 

- ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
 
 

- - - - ลดลง  
ปีละ 1% 

ลดลง  
ปีละ 1% 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
เมืองน่าอยู่ ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม 

1. ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง 
 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้ 
 

- - - - 2.5 เท่า 2.5 เท่า 

3. ร้อยละของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
 

- - - - ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไมใ้น
จังหวัด 

- - - - 0% 
 

0% 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3   ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร   

จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
เมืองเกษตรครบวงจร 
 
 
 

1. รายได้ที่แท้จริงสุทธิต่อคนต่อปีของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น  
20% 

2. จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 

- เพิ่มขึ้นปีละ 
50 ราย 

เพิ่มขึ้นปีละ 
50 ราย 

เพิ่มขึ้นปีละ 
50 ราย 

เพิ่มขึ้นปีละ 
50 ราย 

เพิ่มขึ้น 
200 ราย 

3. จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย 

- เพิ่มขึ้น  
ปีละ 10 

ราย 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 10 

ราย 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 10 

ราย 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 10 

ราย 

เพิ่มขึ้น 
40 ราย 
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เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.  
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ.  
2565 

พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4   ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ ์และการท่องเท่ียวคุณภาพ 

จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่สะดวก 
ครบครัน มีเอกลักษณ์ 
และปลอดภัย 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - เพิ่มขึ้น  
ปีละ 5% 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 5% 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 5% 

เพิ่มขึ้น  
ปีละ 5% 

เพิ่มขึ้น  
20% 

2. ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมี
ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 

- เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น  
40% 

3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
 

- เพิ่มขึ้น 1 

แห่ง 
เพิ่มขึ้น 1 

แห่ง 
เพิ่มขึ้น 1 

แห่ง 
เพิ่มขึ้น 1 

แห่ง 
เพิ่มขึ้น 4 แห่ง 

4. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบ
อุบัติเหตุ 

- - - - เป้าหมาย  
0 % 

เป้าหมาย  
0 % 

5. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบ
อาชญากรรม 

- - - - เป้าหมาย  
0% 

เป้าหมาย  
0% 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 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. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้อยู่บน digital platform 
 

- ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

3. จ านวน 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 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อการ

แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แนวทางที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับ

พื้นฐานการเรียนรู้และทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT 

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ

ภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของตน 

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 

แนวทางที่  7  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้  
ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ด ี 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ด้านที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 เป้าประสงค์ ความสุขที่ย่ังยืน 

เป้าหมาย : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม  
มั่นคง และใฝ่เรียนรู้ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข  
สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 

1. โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวชี้วดัความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามก าหนด 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 

 ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของประชากร 

 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 

4. โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 

5. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐและประชาชน 

2. โครงการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ , น้ าเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, 
พลังงาน, สารเคมี) 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ท่องเที่ยว และตลาดสด เกิดความตระหนักและ

ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหม่ด้านการจัดการขยะขนาด

เล็ก โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผัง เมือง 

อย่างเคร่งครัด 

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิด

ภัยพิบัตทิั้งจากธรรมชาติและมนุษย ์

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

 แผนแม่บทที่ 11 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 

และพัฒนา และนวัตกรรม 
 ด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 เป้าประสงค์ ความสุขที่ย่ังยืน 

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวชี้วดัความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง  

สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อยไฟไหม้ 

ร้อยละของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 

2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบตัิทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าให้มีความเพียงพอตาม

ความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ าและความเหมาะสมกับน้ าต้นทุน 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย 
และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนา

ผู้ประกอบการในด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่

เพื่อประโยชน์ต่อการตลาดและการพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนแม่บทที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 
 แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 แผนแม่บทที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ การพัฒนา

อย่างย่ังยืน 
 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 และการสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร   

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตัวชี้วดัความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

รายได้สุทธิต่อคนต่อปีของเกษตรกร 

จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 

จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า 

1. โครงการพัฒนาแหลง่น้ าและบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอตามความเหมาะสม 

2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่ ง เสริ มการ พัฒนาทั กษะ ในการบริ กา รและความสามารถด้ า น

ภาษาต่างประเทศของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีขีด
ความสามารถตามมาตรฐานและเพี ยงพอกับความต้ องการของ
ผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ 

กิจกรรม และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่โดดเด่น ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 2 ด้านการการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  แผนแม่บทที่ 5 การการท่องเที่ยว 
 แผนแม่บทที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  
เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน  

มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลกัษณ์ 
และการท่องเที่ยวคุณภาพ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

รายได้จากการท่องเที่ยว 

ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความสามารถสื่อสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม ่

สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุ 

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
    ทุกกลุ่ม 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษและการค้าชายแดน 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด  

และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิต  

และตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ 
ของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย  

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การ

ท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  
และการค้าชายแดน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อ การพัฒนา

อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 

และพัฒนา และ  นวัตกรรม 
 ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างย่ังยืน 
  

เป้าหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศและภาคใต้ของเมียนมาร์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ตัวชี้วดัความส าเร็จของเป้าหมาย 
 

อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ)  

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้อยู่บน digital platform  

ภาษาต่างประเทศ จ านวน OTOP traders ที่ได้รับการพัฒนา 

 

เส้นทางคมนาคมทีไ่ด้รับการพัฒนา 

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในด้านการผลิตและตลาด 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบปัจจุบันและ 
นักลงทุนเป้าหมาย 

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัว 
ของเมือง 
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ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

  2.  ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

แผนระดับ 1 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

3. การพัฒนา 
การเกษตร 

4. การท่องเที่ยว 

7.  โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส ์

และดิจิทัล 

11. การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนระดับ 2 

13. การเสริมสร้าง 
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

16. การพัฒนาความเสมอ
ภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ฐานราก 

17. การสร้าง
หลักประกัน 
ทางสังคม 

19. การบริหาร 
จัดการน้ าทั้งระบบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

1. การเสริมสร้าง 
และพัฒนา 

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2.  การสร้างความ 
เป็นธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ า  

3. การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขง่ขัน 

ได้อย่างย่ังยืน 

4. การเติบโตที่มิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8. การเติบโตที่มิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

9. การพัฒนาภูมิภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แผนระดับ 3 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึง

บริการของรัฐ 

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อรัฐสภา 

 

5. การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและ

สุขภาพของประชาชน 

4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม 

6. การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง

ย่ังยืน 

เป้าประสงค ์
ความสุขที่ย่ังยืน 

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

3. การเสริมสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุร ี

1. เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุข

ภาวะที่ดี    

2. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอย่าง

ครบวงจร   

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์ และการ

ท่องเที่ยวคุณภาพ 

5. ส่งเสริมการพัฒนาการค้า 
การลงทุน เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการค้าชายแดน 
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1. สร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุข

ภาวะที่ดี 

2. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

4 .ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัต
ลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 

5. ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
เ ป้ าหม าย ไ ด้ รั บกา ร พัฒน า
ศักยภาพตามก าหนด 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 
3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
4. ระดับความรู้ด้านดิจิทัลของ
ประชากร 
5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน 

1. ปริมาณขยะที่ ถูกก าจัด
อย่างถูกต้อง 
2. สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่อ
อ้อยไฟไหม้ 
3.ร้อยละของจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 

1. รายได้สุทธิ ต่อคนต่อปีของ
เกษตรกร 

2. จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตรอิ นท รี ย์ แล ะสิ นค้ า
เกษตรปลอดภัย 

3. จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

1. รายได้จากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมี
ความสามารถสื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ 
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
4. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ประสบอุบัติเหตุ 
5. สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ประสบอาชญากรรม 

1. อั ต ร า การ ขยา ย ตั วข อ งก ารค้ า
ชายแดน  

2. (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) 
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพให้อ ยู่บน digital 
platform 

4. จ านวน otop traders ที่ได้รับการ
พัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และสาธารณสุขอย่างครบวงจร
และทั่วถึง 
2.ส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือ
การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
การปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้และ
ทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้
อยู่บนฐานของ ICT 
5.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพ่ือให้
ผู้ สู งอายุมีความภูมิ ใ จและมี
ความสุขในคุณค่าของตน 
6.ส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชด าริ 
7.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ด้ า น สั ง ค ม ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
และชุมชนอย่างเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

1.ส่งเสริมให้ประชาชน แรงงาน
ต่างด้าว และนักท่อง  เที่ยวมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
และผู้ ลงทุนรายใหม่ด้านการ
จัดการขยะขนาดเล็ก โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิม
และนักลงทุนรายใหม่ทั้ งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม ท่องเที่ยว และตลาดสด 
เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต
และบริการ 
4.ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมือง
อย่างเคร่งครัด 
5 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียม
ความพร้อมรองรับการเกิดภัย
พิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ 
6 . ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด ก า รด้ า น
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างบูรณาการ 

1.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพด้าน
การผลิต การตลาด และการ
บริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสร้างความ
เข้มแข็งให้ กับ เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 
2.ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจัดการน้ าให้มีความ
เพียงพอตามความต้องการของ
พ้ืนที่ขาดแคลนน้ าและความ
เหมาะสมกับน้ าต้นทุน 
3.ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้ง
ที่เป็นความต้องการของตลาด 
เกษตรปลอดภัย และสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมจ านวน
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
และพัฒนาผู้ประกอบการในด้าน
การตลาดและการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เ พ่ือ
ประโยชน์ต่อการตลาดและการ
พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 

 

1.ส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการ
ผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และ
การบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน 
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะใน
การบริการและความสามารถ
ด้านภาษาต่างปร ะ เทศขอ ง
แรงงานในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
แ ล ะ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
3.ปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัดระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่น 
ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
4.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพและด้าน
ดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมใน
ทุกด้านเพื่ อการพัฒนาพืน้ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
2.ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มี
ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการปัจจุบันและนัก
ลงทุนเป้าหมาย 
3.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้ า การท่องเที่ ยว  แล ะก า ร
ขยายตวัของเมือง 
4.ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้
เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในด้านการ
ผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการ
ทุกระดบั 
 
 

ผังความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งเหมาะสม มั่นคง และใฝ่เรียนรู้ 
2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
4. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวก ครบครัน มีเอกลักษณ์ และปลอดภัย 
5. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทนุเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภาคใต้ของเมียนมาร์ 
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ส่วนที่ 3 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 



พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

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       

แผนงานที่ 1 
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 1

71,685,500           167,941,400         284,202,200         349,713,300           372,336,900         1,245,879,300         

แผนงานที่ 2 
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 1

-                      21,809,833           1,200,000             321,440,636           62,699,900           407,150,369           

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 1

3,731,100             4,951,100             3,821,100             3,871,100               103,261,100         119,635,500           

แผนงานที่ 4 
โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชน

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 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          

แผนงานที่ 1 
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 2

3,000,000             3,000,000             20,731,100           48,826,100             50,365,600           125,922,800           

แผนงานที่ 2 
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 2

-                      -                      -                      253,106,455           9,270,700             262,377,155           

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 2

130,000               130,000               130,000               130,000                 130,000               650,000                 

แผนงานที่ 4 
โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชน

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 2

 -  -  -  -  - -                        

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวัดแบบบูรณาการ

แบบฟอร์มการจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
เป้าหมายการพัฒนาจงัหวัด : เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเทีย่วคุณภาพ เป็นระเบียบเศรษฐกิจตะวันตก

ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดของแผนงาน

แบบ จ.1

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : 
เสริมสร้างเมืองน่าอยู ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : 
เสริมสร้างสังคมเป็นสุข 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ปลอดภัย และมีสุขภาวะ
ที่ดี



พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดของแผนงาน

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

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 4

416,400,600         996,194,200         1,192,199,800       1,296,178,100         1,447,811,900       5,348,784,600         

แผนงานที่ 2 
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 4

-                      66,990,000           -                      2,104,715,000         52,500,000           2,224,205,000         

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 4

114,743,000         141,039,000         135,139,000         118,939,000           118,939,000         628,799,000           

แผนงานที่ 4 
โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชน

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 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       

แผนงานที่ 1 
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 3

207,703,100         341,439,900         461,783,400         666,686,600           862,663,600         2,540,276,600         

แผนงานที่ 2 
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 3

-                      304,116,500         127,443,200         1,207,225,649         7,000,000             2,470,285,349         

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 3

62,140,000           62,935,000           29,995,000           28,435,000             28,435,000           211,940,000           

แผนงานที่ 4 
โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชน

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 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       

แผนงานที่ 1 
โครงการของจังหวัด

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 5

134,383,600         165,449,700         548,996,100         654,169,200           698,027,200         2,201,025,800         

แผนงานที่ 2 
โครงการของกระทรวง กรม

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 5

-                      71,400                 852,500,000         2,747,407,291         514,205,000         4,345,435,679         

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : 
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า
 การลงทุน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์ และการ
ท่องเที่ยวคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอยา่งครบ
วงจร



พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดของแผนงาน

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 5

168,948,725         199,289,725         168,382,225         165,502,225           233,582,225         935,705,125           

แผนงานที่ 4 
โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชน

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พฒันาที่ 5

26,915,000           26,915,000           27,915,000           27,915,000             27,915,000           137,575,000           

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : 
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า
 การลงทุน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
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        

แผนงานที่ 1 
โครงการของจงัหวัด

71,685,500             167,941,400         284,202,200              349,713,300              372,336,900              1,245,879,300         

โครงการเมืองกาญจน์ เมืองแหง่ความสุข 1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000 64,500,000             

โครงการจดัท าฐานข้อมูลและ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง
กาญจน์ แบบบูรณาการระยะส้ัน และ
ระยะยาว

1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

1,771,100 1,771,100 1,771,100 1,771,100 1,771,100 8,855,500              

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย

1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

9,462,400 9,462,400 9,462,400 9,462,400 9,462,400 47,312,000             

โครงการพัฒนาทุนทางสังคมเข้มแข็ง 1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,150,000              

โครงการบูรณาการและผนึกก าลัง
ร่วมกนัทุกภาคส่วนในการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย

1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

21,891,900             21,891,900          21,891,900               21,891,900               21,891,900               109,459,500           

แบบ จ.1
แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

จงัหวัดกาญจนบุรี
เป้าหมายการพัฒนาจงัหวัด : เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียบเศรษฐกิจตะวันตก

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสรมิสรา้งสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรยีนรู้ ปลอดภัย 
                                  และมีสุขภาวะที่ดี



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนชุมชน
ในการสร้างความมั่นคง

1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

25,430,100             25,430,100          25,430,100               25,430,100               25,430,100               127,150,500           

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
และการใหบ้ริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและทั่วถึง

1 4 มณฑลทหารบกที่ 17/
อ าเภอท่าม่วง/อ าเภอ
ทองผาภูม/ิส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       28,348,600          28,348,600               28,348,600               28,348,600               113,394,400           

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง

1 4 กรมทหารราบที่ 19 
กองพลทหารราบที่ 9/

อ าเภอไทรโยค/
ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       25,465,000          25,465,000               25,465,000               25,465,000               101,860,000           

โครงการเสริมสร้างระบบความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ

1 4 มณฑลทหารบกที่ 17/
อ าเภอทองผาภูม/ิหน่วย

เฉพาะกจิลาดหญ้า

-                       22,476,000          22,476,000               22,476,000               22,476,000               89,904,000             

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา
ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       3,206,600            3,206,600                 3,206,600                 3,206,600                 12,826,400             

โครงการพัฒนาจดัการด้านแรงงาน
สัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
งานประกนัสังคมมุ่งใหผ้ลสัมฤทธ์ิ

1 4 ส านักงานแรงงาน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       5,000,000            5,000,000                 5,000,000                 5,000,000                 20,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริม และต่อยอดโครงการ
ตามพระราชด าริฯ

1 4 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี/ส านักงาน 
กศน. จงัหวัด

กาญจนบุรี/ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       11,759,700          11,759,700               11,759,700               11,759,700               47,038,800             

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ICT  และการปรับพื้นฐานการ
เรียนรู้และทักษะของประชาชนทุกกลุ่ม
ใหอ้ยู่บนฐานของ ICT

1 4 ส านักงาน กศน.จงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจงัหวัด

กาญจนบุรี/ส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัด

กาญจนบุรี/อ าเภอหว้ย
กระเจา/ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     19,647,100               19,647,100               19,647,100               58,941,300             

โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมเพื่อการ
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี/

อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี/อ าเภอบ่อ

พลอย/อ าเภอศรี
สวัสด์ิ/อ าเภอหว้ย

กระเจา

-                       -                     21,085,500               21,085,500               21,085,500               63,256,500             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน และชุมชน อย่างเข้มแข็งและ
ย่ังยืน

1 4 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วย

เฉพาะกจิลาดหญ้า/
ส านักงานคุมประพฤติ
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานยุติธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     15,131,500               15,131,500               15,131,500               45,394,500             

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในระยะยาว และพัฒนา
ผู้สูงอายุใหส้ามารถผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด เพื่อใหผู้้สูงอายุมีความภูมิใจ
และมีความสุขในคุณค่าของตน

1 4 ส านักงาน กศน. 
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     506,800                   506,800                    506,800                    1,520,400              

โครงการพัฒนาการจดัการด้านแรงงาน
สัมพันธ์ ส่งเสริมการมีงานท า สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ ใหม้ีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี งานประกนัสังคมมุ่งใหผ้ล
สัมฤทธ์ิ

1 4 ส านักงานแรงงาน
จงัหวัดกาญจนบุรี/
หน่วยเฉพาะกจิลาด

หญ้า

-                       -                     4,522,000                 4,522,000                 4,522,000                 13,566,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชด าริ

1 4 ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวัดกาญจนบุรี/

กรมทหารราบที่ 19 
กองพลทหารราบที่ 9

-                       -                     4,427,000                 4,427,000                 4,427,000                 13,281,000             

โครงการพัฒนาการใหบ้ริการสาธารณะ
และสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง

1 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี/
อ าเภอพนมทวน/

อ าเภอท่ามะกา/อ าเภอ
ด่านมะขามเต้ีย

-                       -                     37,241,500               37,241,500               37,241,500               111,724,500           

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหก้บัประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     8,739,400                 8,739,400                 8,739,400                 26,218,200             

โครงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มคะแนน O-net ใหก้บั
นักเรียนมัธยมต้น

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     4,960,000                 4,960,000                 4,960,000                 14,880,000             

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหก้บัประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
การปรับพื้นฐานการเรียนรู้และทักษะ
ของประชาชนทุกกลุ่มใหอ้ยู่บนฐาน
ของ ICT

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงาน กศน. 
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          11,028,400               11,028,400               22,056,800             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ด้านสังคมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน และชุมชน อย่างเข้มแข็งและ
ย่ังยืน

1 4 ส านักงานสถิติจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยว
และกฬีาจงัหวัด

กาญจนบุรี/หน่วย
เฉพาะกจิลาดหญ้า/

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน
คุมประพฤติจงัหวัด

กาญจนบุรี/ส านักงาน
ยุติธรรมจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          7,572,700                 7,572,700                 15,145,400             

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในระยะยาว เพื่อใหผู้้สูงอายุมี
ความภูมิใจและมีความสุขในคุณค่าของ
ตน

1 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          1,443,300                 1,443,300                 2,886,600              

โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชด าริ

1 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี/

มณฑลทหารบกที่ 17

-                       -                     -                          45,466,700               45,466,700               90,933,400             

โครงการพัฒนาการใหบ้ริการสาธารณะ
และสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          190,000                    190,000                 

โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่การมี
ส่วนร่วมเพื่อการแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์

1 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี, 

ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          5,073,000                 5,073,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1 4 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวัด
กาญจนบุรี, ส านักงาน

ศึกษาธิการจงัหวัด
กาญจนบุรี, ส านักงาน

แรงงานจงัหวัด
กาญจนบุรี, ส านักงาน

จดัหางานจงัหวัด
กาญจนบุรี, ส านักงาน
ประกนัสังคมจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          4,289,700                 4,289,700              

โครงการส่งเสริมและต่อยอดโครงการ
ตามพระราชด าริ

1 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี, 

มณฑลทหารบกที่ 17

-                       -                     -                          -                          11,801,200               11,801,200             

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ด้านสังคมของภาครัฐ และประชาชน

1 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี,ส านักงาน

สถิติจงัหวัดกาญจนบุรี,
 ส านักงานคุมประพฤติ

จงัหวัดกาญจนบุรี, 
ส านักงานยุติธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          1,269,700                 1,269,700              

แผนงานที่ 2 
โครงการของกระทรวง กรม -                       21,809,833          1,200,000                321,440,636             62,699,900               407,150,369          

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาตร์สุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาญจนบุรี
 ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       400,000              -                          -                          -                          400,000                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาญจนบุรี
 ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       1,228,500            -                          -                          -                          1,228,500              

โครงการพัฒนาการวางแผนก าลังคน
ด้านสุขภาพ

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       51,000                -                          -                          -                          51,000                  

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       439,000              -                          -                          -                          439,000                 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการก าลังคน

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       15,000                -                          -                          -                          15,000                  

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพเครือข่าย
โรงเรียนสุขบัญัติแหง่ชาติ และอสม.น้อย
 จงัหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       164,000              -                          -                          -                          164,000                 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐาน
สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       17,000                -                          -                          -                          17,000                  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการ
ด้านสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตาม
แนวทางพระราชด าริ จงัหวัดกาญจนบุรี

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       40,600                -                          -                          -                          40,600                  

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       126,940              -                          -                          -                          126,940                 

โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       340,200              -                          -                          -                          340,200                 

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ 2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       89,580                -                          -                          -                          89,580                  

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       418,540              -                          -                          -                          418,540                 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอ าเภอ

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       2,218,765            -                          -                          -                          2,218,765              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็งโรคความดัน
โลหติสูงโรคหวัใจและหลอดเลือดเฉลิม
พระเกยีรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       141,000              -                          -                          -                          141,000                 

โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกจงัหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       571,200              -                          -                          -                          571,200                 

โครงการเฝ้าระวัง คัดครอง และส่งเสริม
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การปนเปื้อนสารตะกั่วหมู่บ้านคลิต้ี 
และหมู่บ้านข้างเคียง ปีงบประมาณ 
2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       1,170,000            -                          -                          -                          1,170,000              

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
มารดาและทารก

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       215,400              -                          -                          -                          215,400                 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา 
คัดกรอง การติดตาม พัฒนาการเด็ก
สมวัย 0-5 ปี

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       166,000              -                          -                          -                          166,000                 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน สมองดี แข็งแรง
 ลดปัญหาภาวะ เริมอว้นและอว้น 
จงัหวัดกาญจนบุรี ปี 2561

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       179,800              -                          -                          -                          179,800                 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานป้องกนั/ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       179,600              -                          -                          -                          179,600                 

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุขเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหถู้กต้อง
 จงัหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       50,000                -                          -                          -                          50,000                  



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายการ
ส่ือสารสุขภาพแกส่ื่อมวลชน/นักจดั
รายการวิทยุ/หอกระจายข่าว/เสียงตาม
สาย จงัหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       50,000                -                          -                          -                          50,000                  

โครงการอบรมพัมนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานโสตฯ งาน
ประชาสัมพันธ์ และผู้ประสานงานด้าน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       32,000                -                          -                          -                          32,000                  

โครงการประชุม นพ.สสจ. พบ
ส่ือมวลชน เผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุข
ประจ าฤดูกาลและแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารร่วมกบัส่ือมวลชนทุกแขนง 
จงัหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       24,000                -                          -                          -                          24,000                  

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพจงัหวัดกาญจนบุรี
 ปีงบประมาณ 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       492,500              -                          -                          -                          492,500                 

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการพัฒนาระบบบริการใหม้ีการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       18,900                -                          -                          -                          18,900                  

โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสถานประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจงัหวัดกาญจนบุรี ปี 
2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       447,068              -                          -                          -                          447,068                 

โครงการอาหารปลอดภัย จงัหวัด
กาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       420,000              -                          -                          -                          420,000                 

โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สุขภาพ จงัหวัดกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       66,000                -                          -                          -                          66,000                  



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(พบส.) ทันตกรรม จงัหวัดกาญจนบุรี

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       199,600              -                          -                          -                          199,600                 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ป้องกนัควบคุมวัณโรคและวัณโรคด้ือยา
หลายขนาด จงัหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       200,000              -                          -                          -                          200,000                 

โครงการป้องกนัเด็กจมน้ าจงัหวัด
กาญจนบุรี

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       85,600                -                          -                          -                          85,600                  

โครงการป้องกนั ควบคุม และเฝ้าระวัง
การติดเชื้อเอชไอวีจงัหวัดกาญจนบุรี ปี 
2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       70,000                -                          -                          -                          70,000                  

โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูกปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       120,000              -                          -                          -                          120,000                 

โครงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 
2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       200,000              -                          -                          -                          200,000                 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจงัหวัดกาญจนบุรี
 ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       200,000              -                          -                          -                          200,000                 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ด าเนินการ NCDs ต้นแบบ ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       108,000              -                          -                          -                          108,000                 

โครงการการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       68,000                -                          -                          -                          68,000                  

โครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2561

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       20,000                -                          -                          -                          20,000                  



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการบริหารจดัการขยะและ
ส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 
สังกดัส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแบบบูรณาการ 
ปีงบประมาณ 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       273,000              -                          -                          -                          273,000                 

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแผทย์ทางเลือกใน
หน่วยบริการทุกระดับของจงัหวัด
กาญจนบุรี ปี 2562

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       583,000              -                          -                          -                          583,000                 

โครงการระบบติดตามผู้ป่วยกลุ่มโรค
เร้ือรัง

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       3,553,140            -                          -                          -                          3,553,140              

โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจภูมิคุ้มกนัทาง
จติ จงัหวัดกาญจนบุรี

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       410,000              -                          -                          -                          410,000                 

โครงการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจงัหวัดกาญจนบุรี (ด้าน
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม)

2 4 ส านักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       65,000                -                          -                          -                          65,000                  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 4 ส านักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       45,000                -                          -                          -                          45,000                  

โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม/่สงกรานต์

2 4 ส านักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       400,000              -                          -                          -                          400,000                 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ คุ้มครอง
ผู้บริโภค เสริมสร้างเมืองแหง่ความสุข

2 4 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       56,400                -                          -                          -                          56,400                  

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2 4 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       885,400              -                          -                          -                          885,400                 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
ศีลธรรม คุณธรรม แกเ่ด็ก เยาวชน 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 4 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       995,100              -                          -                          -                          995,100                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

2 4 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     1,200,000                 -                          -                          1,200,000              

โครงการบ้านรักษ์ผู้สูงวัย 2 4 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          420,000                    420,000                    840,000                 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาองักฤษส าหรับข้าราชการด้วยการ
เรียนรู้ผ่าน Application platform

2 4 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          1,420,000                 1,420,000                 2,840,000              

โครงการศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์และ
อวกาศแหง่ภูมิภาคตะวันตก

2 4 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          15,500,000               15,500,000               31,000,000             

โครงการพัฒนาระบบบริการ 
การแพทย์ด้านอบุัติเหตุโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          24,870,000               24,870,000               49,740,000             

โครงการพัฒนาและขยายการผลิตยา
สมุนไพร เพื่อสนับสนุนสถานบริการใน
เขตสุขภาพที่ 5

2 4 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          19,478,000               19,478,000               38,956,000             

โครงการกอ่สร้างอาคารกฬีา
อเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง (แบบไม่
ปรับอากาศ)

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         75,000,000 -                          75,000,000             

โครงการกอ่สร้างสระว่ายน้ า 50 เมตร 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการปรับปรุง ลู่-ลาน กรีฑา วัสดุ
ยางสังเคราะหส์นามกฬีากลางจงัหวัด
กาญจนบุรี (กรีบบัว)

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         16,000,000 -                          16,000,000             

โครงการกอ่สร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท
 พร้อมอาคารบริการ

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         14,500,000 -                          14,500,000             

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสนาม
กฬีากลางจงัหวัดกาญจนบุรี (กรีบบัว)

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         28,890,000 -                          28,890,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการเงินเดือน 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         30,131,700 -                          30,131,700             

โครงการค่าจา้งประจ า 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              570,600 -                          570,600                 

โครงการค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         19,859,136 -                          19,859,136             

โครงการเงินสมทบทุนประกนัสังคม 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                               75,000 -                          75,000                  

โครงการค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              744,500 -                          744,500                 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและ
การประเมินผล

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                           2,803,600 -                          2,803,600              

โครงการเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน นักเรียนโณงเรียนใน
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              916,000 -                          916,000                 

โครงการค่าจดัการเรียนการสอน 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                           3,988,800 -                          3,988,800              

โครงการเคร่ืองแบบนักเรียน 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              524,500 -                          524,500                 

โครงการค่าหนังสือเรียน 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                           1,074,600 -                          1,074,600              

โครงการค่าอปุกรณ์การเรียน 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              507,500 -                          507,500                 

โครงการเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              438,900 -                          438,900                 

โครงการเงินอดุหนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                               30,700 -                          30,700                  



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการเงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา

2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                           3,127,600 -                          3,127,600              

 โครงการบ้านรักษ์ผู้สูงวัย 2 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการสร้างความยุติธรรม น าความรู้
สู่ชุมชน

2 4 ส านักงานยุติธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                              569,500 -                          569,500                 

โครงการสร้างการรับรู้การบังคับคดี 
การฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ และ
เสริมสร้างเครือข่ายบังคับคดีและ
วิทยากรตัวคูณ

2 4 ส านักงานบังคับคดี
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          1,011,900                 1,011,900              

แผนงานที่ 3 โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 4 3,731,100              4,951,100           3,821,100                3,871,100                103,261,100             119,635,500          

โครงการอบรมเฝ้าระวังปัญหาการติดยา
เสพติดในชุมชน

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000                  20,000                20,000                     20,000                     20,000                     100,000                 

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       50,000                -                          -                          -                          50,000                  

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 140,000              140,000                   140,000                    140,000                    660,000                 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ 
อสม.และจติอาสา

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรค
เอดส์

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

35,000                  35,000                35,000                     35,000                     35,000                     175,000                 

โครงการอบรมความรู้ประชาชน กลุ่ม
เส่ียงต่อการเกดิโรคเบาหวาน ความดัน
โลหติสูง

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

โครงการน าน้องท่องโลกแหง่การเรียนรู้
นอกหอ้งเรียน

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       30,000                -                          -                          -                          30,000                  



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกฬีาต้าน ยา
เสพติด

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       200,000              -                          -                          -                          200,000                 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000                  10,000                10,000                     10,000                     10,000                     50,000                  

โครงการรณรงค์ป้องกนัการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและสารเสพติด

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 

โครงการอบรมเล้ียงดูบุตรโดยไม่ใช้
ความรุนแรง

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

โครงการส่งเสริมศักยภาพในด้าน
พัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การ
แข่งขันกฬีาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000                  10,000                10,000                     10,000                     10,000                     50,000                  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลไทรโยค

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 100,000              100,000                   100,000                    100,000                    500,000                 

 โครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 

โครงการเสริมทักษะการพูด
ภาษาองักฤษใหก้บัประชาชนในต าบล
บ่อพลอย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000                  20,000                20,000                     20,000                     20,000                     100,000                 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชีวิตสดใสผู้สูงวัยสุขสันต์

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

70,000                  70,000                70,000                     70,000                     70,000                     350,000                 

โครงการตรวจเย่ียมหญิงมีครรภ์หลัง
คลอดและเด็กแรกเกดิในชุมชน

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 

โครงการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายและการพ่นสารเคมีก าจดัยุงลาย

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                 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

300,000                 300,000              350,000                   400,000                    400,000                    1,750,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการ สปสช. หลักประกนัสุขภาพ 
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

566,100                 566,100              566,100                   566,100                    566,100                    2,830,500              

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและครัวเรือน
 บริเวณหน้าวัดเขาเม็งค์ - สุดซอย หมู่ที่
 13 ต าบลปากแพรก

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       900,000              -                          -                          -                          900,000                 

ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 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              

โครงการส่งเสริมจดัหาเวชภัณฑ์
เคร่ืองมือแพทย์ในพื้นที่

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000                 200,000              200,000                   200,000                    200,000                    1,000,000              

โครงการส่งเสริมหน่วยแพทย์เคล่ือนที่
ประจ าต าบล

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000                 200,000              200,000                   200,000                    200,000                    1,000,000              

โครงการจดัต้ังจดุตรวจลดอบุัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

โครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 

โครงการติดต้ังไฟสาธารณะในเขต
เทศบาล

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

300,000                 300,000              300,000                   300,000                    300,000                    1,500,000              

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000                  10,000                10,000                     10,000                     10,000                     50,000                  

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ภาษาองักฤษเบื้องต้น (English Camp)
 /ภาษาพม่า เพื่อเตียมความพร้อม
โครงการทวายโปรเจค

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างลานกฬีา
ประจ าหมู่บ้าน

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000                 200,000              200,000                   200,000                    200,000                    1,000,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ/
โรคอบุัติใหม่

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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              

โครงการเส้นทางแหง่การเรียนรู้มุ่งสู่
ความเป็นเลิศแหง่ปัญญา

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 100,000              100,000                   100,000                    100,000                    500,000                 

 โครงการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน (AEC)

3 4 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 100,000              100,000                   100,000                    100,000                    500,000                 

โครงการกอ่สร้างสระว่ายน้ า 3 2 องค์การบริหารส่วน

จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท
 พร้อมอาคารบริหาร

3 2 องค์การบริหารส่วน

จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 14,500,000               14,500,000             

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสนาม
กฬีากลางจงัหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)

3 2 องค์การบริหารส่วน

จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 28,890,000               28,890,000             

โครงการปรับปรุง ลู่-ลาน กรีฑา วัสดุ
ยางสังเคราะห ์สนามกฬีากลางจงัหวัด
กาญจนบุรี (กลีบบัว)

3 2 องค์การบริหารส่วน

จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 16,000,000               16,000,000             

แผนงานที่ 4 
โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน

4 4 1,050,000              1,050,000           1,050,000                1,050,000                1,050,000                5,250,000              

โครงการมหกรรม เดิน-ว่ิง-ปั่น มั่นใจไม่
โกง

4 4  องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

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

โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกศุล : 
จดัการแข่งกอล์ฟการกศุลเพื่อหารายได้
เป็นทุนการศึกษาแกเ่ด็กนักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในจงัหวัดกาญจนบุรี

4 4  องค์กรภาคเอกชน  
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

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

โครงการจดักจิกรรมหน่วยแพทย์
เคล่ือนที่  (บริจาคโลหติ,ตรวจรักษาฟัน)

4 4  องค์กรภาคเอกชน 
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

3,130,000              3,130,000           20,861,100              302,062,555             59,766,300               388,949,955          

แผนงานที่ 1 
โครงการของจงัหวัด

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 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

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

โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
แรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักด้านการจดัการ  
ส่ิงแวดล้อม (ขยะ, น้ าเสีย, สารเคมี, 
เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคม)ี

1 5 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

-                       -                     12,471,200               12,471,200               12,471,200                            37,413,600

โครงการส่งเสริมใหผู้้ประกอบการเดิม
และนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้าน
อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม และ  
ตลาดสด เกดิความตระหนักและ
ปรับเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อมในการ  ผลิตและบริการ 
โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการ 
EIA อย่างถูกต้อง

1 5 ส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     270,000                   270,000                    270,000                                     810,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกดิภัยพิบัติทั้งจาก  
ธรรมชาติและมนุษย์

1 5 หน่วยเฉพาะกจิลาด
หญ้า/ส านักงานรัพยา

กรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     4,129,900                 4,129,900                 4,129,900                              12,389,700

โครงการส่งเสริมการจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่าง
บูรณาการ

1 5 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     860,000                   860,000                    860,000                                  2,580,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เสรมิสรา้งเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
แรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักด้านการจดัการ  
ส่ิงแวดล้อม (ขยะ, น้ าเสีย, สารเคมี, 
เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคม)ี

1 5 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด

กาญจนบุรี/อ าเภอศรี
สวัสด์ิ

-                       -                     -                          2,100,000                 2,100,000                               4,200,000

โครงการส่งเสริมใหผู้้ประกอบการเดิม
และนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้าน
เกษตรกรรม อตุสาหกรรม พาณิชยก
รรม ท่องเที่ยว และตลาดสด เกดิความ
ตระหนักและปรับเปล่ียนมาใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมใน
การผลิตและบริการ

1 5 ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานกาญจนบุรี

-                       -                     -                          600,000                    600,000                                  1,200,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกดิภัยพิบัติทั้งจาก  
ธรรมชาติและมนุษย์

1 5 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          25,395,000               25,395,000                            50,790,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จดัการส่ิงแวดล้อม

1 5 ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          830,000                                     830,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกดิภัยพิบัติ
ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์

ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          709,500                                     709,500

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

2 5
0 0 0              253,106,455                 9,270,700           262,377,155



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการการใช้ประโยชน์นวัตกรรมสี
เขียวเพื่อเมืองเกษตรและส่ิงแวดล้อมน่า
อยู่จงัหวัดกาญจนบุรี

2 5 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                                           4,270,700                  4,270,700               8,541,400

 โครงการบริหารจดัการปัญหาลิงแสม
แบบบูรณาการในเขตพื้นที่ต าบลลุ่มสุ่ม 
อ าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี

2 5 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          5,000,000                 5,000,000                              10,000,000

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดต้ังกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่อทุยาน
แหง่ชาติในจงัหวัดกาญจนบุรี

2 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         50,000,000 -                                       50,000,000

โครงการแกไ้ขปัญหาช้างป่าในท้องที่
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          159,335,755              -                                     159,335,755

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการตัด
ออ้ยสดและบรรทุกออ้ยเข้าโรงงานเพื่อ
ลดต้นทุน ลดมลพิษ ลดการสูญเสีย ลด
ความเดือดร้อนของชุมชนและ
นักท่องเที่ยว

2 5 ส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                         32,600,000 -                                       32,600,000

 โครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณา
การด้านการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

2 5 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                                           1,900,000 -                                        1,900,000

แผนงานที่ 3 โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 5 130,000                130,000              130,000                   130,000                   130,000                   650,000                

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ-ธนาคาร
ขยะ

3 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000                  20,000                20,000                     20,000                     20,000                     100,000                 

โครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมเป็น
ภาชนะ ใส่อาหาร

3 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 3 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

โครงการก าจดัผักตบชวาอา่งเกบ็น้ าท่า
โดน

3 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 

แผนงานที่ 4 
โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน  -  -  -  -   -    -    -    -  

-                                           -         -         -                       -                       -                     -                          -                          -                          -                       

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 
โครงการของจงัหวัด

1 2
          416,400,600         996,194,200           1,192,199,800           1,296,178,100           1,447,811,900         5,348,784,600

โครงการจดัต้ังนิคมเกษตรกรรมนิคม
อตุสาหกรรมการเกษตร

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000              82,500,000

โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการที่ดิน
เพื่อการเกษตร

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

552,100 552,100 552,100 552,100 552,100               2,760,500

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล
แผนพัฒนาระบบเกษตรและการ
ด าเนินงานขับเคล่ือนอย่างสอดคล้องกบั
บริบทพื้นที่

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

             20,600,000           20,600,000                20,600,000                20,600,000                20,600,000            103,000,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กษตรกร
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มาสร้างธรรมนูญความสุขชุมชนและใช้
ใหเ้ป็นวถีชีวิตอย่างย่ังยืน

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

             45,498,100           45,498,100                45,498,100                45,498,100                45,498,100            227,490,500

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยา่งครบวงจร



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต
อาหารปลอดภัย

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

              9,060,300             9,060,300                  9,060,300                  9,060,300                  9,060,300              45,301,500

กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพปัจจยัการผลิตด้านการเกษตร

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

             40,411,000           40,411,000                40,411,000                40,411,000                40,411,000            202,055,000

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

           281,779,100          281,779,100               281,779,100               281,779,100               281,779,100          1,408,895,500

โครงการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการเกษตร

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

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

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล
 แผนพัฒนาการเกษตร ระบบ
สารสนเทศการเกษตร ใหท้ันสมัยและ
สอดคล้องกบับริบทพื้นที่

1 2 ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       5,000,000            5,000,000                 5,000,000                 5,000,000                              20,000,000



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และ
การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร
ใหเ้หมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่

1 2 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี/ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จงัหวัดกาญจนบุรี/

อ าเภอเมือกาญจนบุรี /
อ าเภอเลาขวัญ /

อ าเภอด่านมะขามเต้ีย/
อ าเภอทองผาภูม/ิ

อ าเภอท่าม่วง  /อ าเภอ
ท่ามะกา/อ าเภอบ่อ
พลอย/อ าเภอหว้ย

กระเจา /อ าเภอไทร
โยค/อ าเภอหนองปรือ /

อ าเภอพนมทวน

-                       538,014,700 538,014,700              538,014,700              538,014,700                       2,152,058,800

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั เพื่อ
การพัฒนาการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญา
ด้ังเดิมร่วมกบันวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

1 2 ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาญจนบุรี/
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาญจนบุรี

-                       6,095,000 6,095,000                 6,095,000                 6,095,000                              24,380,000

โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ใหก้บัเกษตรและสถาบันเกษตรกร

1 2 ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       1,538,200            1,538,200                 1,538,200                 1,538,200                               6,152,800

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การ
แปรรูป การจ าหน่ายใหม้ีคุณภาพและ
มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

1 2 ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี/ส านักงาน
ประมงจงัหวัด

กาญจนบุรี  /หน่วย
เฉพาะกจิลาดหญ้า

-                       27,995,700          27,995,700               27,995,700               27,995,700                          111,982,800



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) 
ด้านการเกษตรใหเ้ป็น Smart Officer

1 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       1,150,000            1,150,000                 1,150,000                 1,150,000                               4,600,000

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิต การตลาด และการบริหาร
จดัการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งใหก้บัเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

1 2 ส านักงานประมง
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานเกษตร

จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานอตุสาหกรรม

จงัหวัดกาญจนบุรี/
อ าเภอท่ามะกา

-                       -                     60,191,800               60,191,800               60,191,800                          180,575,400

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจดัการน้ าใหม้ีความเพียงพอ
ตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลน
น้ าและความเหมาะสมกบัน้ าต้นทุน

1 2 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี/อ าเภอด่าน
มะขามเต้ีย/อ าเภอเลา

ขวัญ/อ าเภอหว้ย
กระเจา/อ าเภอทองผา
ภูม/ิอ าเภอท่ามะกา/
ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     128,903,700              128,903,700              128,903,700                         386,711,100

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นความต้องการของตลาด เกษตร
ปลอดภัย และสินค้าที่เป็นอตัลักษณ์
ของจงัหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาญจนบุรี/
หน่วยเฉพาะกจิลาด

หญ้า/ส านักงาน กศน. 
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     6,910,100                 6,910,100                 6,910,100                              20,730,300



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิต การตลาด การบริหารจดัการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้าง
ความเข้มแข็งใหก้บัเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

1 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี
/ส านักงานประมง

จงัหวัดกาญจนบุรี /
ส านักงานเกษตร

จงัหวัด/กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          20,547,300               20,547,300                            41,094,600

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจดัการน้ าใหม้ีความเพียงพอ
ตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลน
น้ าและความเหมาะสมกบัน้ าต้นทุน

1 2 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          75,000,000               75,000,000                          150,000,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่
เป็นความต้องการของตลาด เกษตร
ปลอดภัย และสินค้าที่เป็นอตัลักษณ์
ของจงัหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานเกษตร
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          8,431,000                 8,431,000                              16,862,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจดัการน้ าใหม้ีความเพียงพอ
ตามความเหมาะสม

1 2 โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          140,000,000                         140,000,000



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 
และเป็นอตัลักษณ์ของจงัหวัด

1 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี,ส านักงาน
เกษตรจงัหวัด

กาญจนบุรี,สถานี
พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี,
ส านักงานอตุสาหกรรม

จงัหวัดกาญจนบุรี,
ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี, 
ส านักงานประมง
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          11,633,800                            11,633,800

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม

2 2                         -             66,990,000                            -             2,104,715,000                52,500,000         2,224,205,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 บ้านสะพานลาว ต าบล
สหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ เชื่อม 
หมู่ 5 บ้านภูเตยต าบลชะแล อ าเภอ
ทองผาภูมิ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 13,200 เมตร

2 2 อ าเภอทองผาภูมิ -                       7,920,000            -                          -                          -                          7,920,000              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 บ้านดินโส ต าบลสหกรณ์
นิคม เชื่อม หมู่ 2 บ้านองธิ ต าบลท่า
ขนุน อ าเภอทองผาภูมิ ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 4,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกลังข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 27,600 ตารางเมตร

2 2 อ าเภอทองผาภูมิ -                       15,500,000          -                          -                          -                          15,500,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 บ้านสหกรณ์ ต าบล
สหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ เชื่อม 
หมู่ 8 บ้านวังผาตาด ต าบลหนิดาด 
อ าเภอทองผาภูมิ ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกลังข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร

2 2 อ าเภอทองผาภูมิ -                       11,388,000          -                          -                          -                          11,388,000             

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านดินโส ต าบลสหกรณ์นิคม 
อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 อ าเภอทองผาภูมิ -                       3,136,000            -                          -                          -                          3,136,000              

โครงการสร้างร้ัวช้างแกป้ัญหาคนกบั
ช้างที่ย่ังยืน

2 2 อ าเภอทองผาภูมิ -                       20,000,000          -                          -                          -                          20,000,000             

โครงการขุดลอกฝายดินโส หมู่ที่ 4 
ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 อ าเภอทองผาภูมิ -                       9,046,000            -                          -                          -                          9,046,000              

โครงการพัฒนา วิเคราะห ์และทดสอบ
ตามแนวทางเกษตรอาหารปลอดภัยของ
ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภูมิภาคตะวันตก
สู่มาตรฐานสากล

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          20,000,000               20,000,000               40,000,000             

โครงการตรวจวิเคราะหแ์ละทดสอบ
คุณภาพสินค้าทางการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนการท าการเกษตรอนิทรีย์และ
การผลิตอาหารปลอดภัยแหง่ภูมิภาค
ตะวันตกและในเขตเศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          30,000,000               30,000,000               60,000,000             

โครงการขยายอา่งเกบ็น้ าหนองนาทะเล
เพื่อการอปุโภค - บริโภค หมู่ที่ 6 
ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          4,995,000                 -                          4,995,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 จดุ 
ได้แก ่หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 13 
บ้านกรอกฟ้า สาธุการ หมู่ที่ 15 บ้าน
ไพรงาม ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ย
กระเจา จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

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

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจรในพื้นที่
อ าเภอเลาขวัญ จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          3,256,000                 -                          3,256,000              

โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนเกษตร
อนิทรีย์ตามวิถีพอเพียง กองพลทหาร
ราบที่ 9

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          13,041,000               -                          13,041,000             

 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 7 ต าบลหว้ย
กระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 770,000  - 770,000                 

  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 ต าบลหว้ย
กระเจา 
อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 770,000  - 770,000                 

  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน
  
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 13 ต าบล
หว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 770,000  - 770,000                 

  โครงการขุดขยายอา่งเกบ็น้ าหนองนา
ทะเล บ้านหวัอา่ง หมู่ที่ 6 ต าบลหว้ย
กระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 9,930,000  - 9,930,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะบริเวณ
วัดน้ าลาดใต้ บ้านน้ าลาด หมู่ที่ 3  
ต าบลทุ่งกระบ่ า อ าเภอเลาขวัญ จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          481,000 -                          481,000                 

 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ าพะหงุดิน 
บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9    ต าบลหนองฝ้าย 
อ าเภอเลาขวัญ จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          2,318,000 -                          2,318,000              

 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ าบ้านบึงหล่ม 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          1,857,000 -                          1,857,000              

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่แหง้แล้ง
 จ านวน 9 แหง่

2 2 โครงการกอ่สร้าง
ชลประทานที่ 13

-                       -                     -                                        324,000,000 -                          324,000,000           

โครงการฟื้นฟูที่ต้นน้ าลุ่มน้ าแม่กลอง 2 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                                           1,872,000 -                          1,872,000              

โครงการขยายความจอุา่งเกบ็น้ าล าอซูี 
ต าบลหนองรี อ าเภอบ่อพลอย จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาด

กลางที่ 13 กองพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดกลาง

-                       -                     -                                        950,000,000 -                          950,000,000           

โครงการอา่งเกบ็น้ าล าตะเพินบน 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานกอ่สร้าง 9 
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดใหญ่

-                       -                     -                                        737,655,000 -                          737,655,000           

โครงการเล้ียงไกไ่ข่เพื่อเป็นรายได้เสริม
ในครัวเรือน

2 2 ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

แผนงานที่ 3 โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 2
          114,743,000         141,039,000              135,139,000              118,939,000              118,939,000           628,799,000



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายเจริญธรรม ถนนสาย
พร้อมมิตร ถนนสายกาสะลอง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       5,250,000                  5,250,000                  5,250,000                  5,250,000 21,000,000             

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนสายบ้านบนเนิน หมู่ที่
 1 ต าบลด่านมะขามเต้ีย

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       1,560,000                  1,560,000                  1,560,000                  1,560,000 6,240,000              

 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.1 สาย
หนองบัวใหญ่ -เขาสายพาน เชิ่อมท่า
มะไฟ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       5,000,000                  5,000,000                  5,000,000                  5,000,000 20,000,000             

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชาย
แม่น้ าแควน้อยพุถ่อง ม.1 บ้านพุถ่อง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       900,000 -                          -                          -                          900,000                 

โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า, ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ภายในต าบลหว้ยเขย่ง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000 1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                  1,000,000 5,000,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดั/หนิ
ผุ/หนิคลุก พร้อมท่อลอดเข้าที่ท ากนิ
หรือเทคอนกรีตเป็นช่วงๆ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต/ คสล.ภายในต าบล

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000 1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                  1,000,000 5,000,000              

โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 1 สายหนองตากยา-หนอง
ครึม เขตติดต่ออ าเภอโพธาราม

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       5,586,000                  5,586,000                  5,586,000                  5,586,000 22,344,000             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายหนองตะครอง-
โป่งโก เขตติดต่อต าบลหนองครึม 
อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,881,200 2,881,200                  2,881,200                  2,881,200                  2,881,200 14,406,000             

โครงการกอ่สร้างถนน 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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก
 ภายในต าบลดอนชะเอม

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
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             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอดส
ฟัสต์ติกคอนกรีต สายค่ายไทรโยค - 
บ้านท่าออ้ หมู่ 1 ต.ศรีมงคล - บ้านเกา่
 หมู่ 9 ต.บ้านเกา่

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000 1,500,000                  1,500,000                  1,500,000                  1,500,000 7,500,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
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              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีต (ชนิดปูทับทางเดิม) สาย
ท่ามะเด่ือ - ศรีมงคล หมู่ที่ 2,4,7 ต าบล
ศรีมงคล อ าเภอไทรโยค เชื่อมต าบลบ้าน
เกา่ จงัหวัดกาญจนบุรี

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              

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา ต.
หลุมรัง เชื่อมกบัหมู่ที่ 3 บ้านหนองหวาย
 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,647,500 1,647,500                  1,647,500                  1,647,500                  1,647,500 8,237,500              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ต.หลุมรัง 
เชื่อมกบัหมู่ที่ 5 บ้านสามยอด ต.ช่อง
ด่าน 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,300,000 2,300,000                  2,300,000                  2,300,000                  2,300,000 11,500,000             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเส้นฝ่ัง
คลองประปาจากหวัสะพาน 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             

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
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              

โครงการกอ่สร้างเกาะกลางถนนสาย
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              

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 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             

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติด
คอนกรีตบริเวณถนนสายบ้านวังลานหมู่
4เชื่อมต่อหมู9่

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7,065,000 7,065,000                  7,065,000                  7,065,000                  7,065,000 35,325,000             

กอ่สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์
จ าหน่ายสินค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในต าบลหนองหญ้า

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

กอ่สร้างถนนลาดยางสายหนองโสน-ราง
พยอม

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

กอ่สร้างถนนลาดยางสายหนองไม้หกั-
น้ าลาด

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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
บ้านองหลุ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,997,300 1,997,300                  1,997,300                  1,997,300                  1,997,300 9,986,500              

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลิต้ี
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              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
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              

โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสนามกฬีา
เทศบาลพร้อมลู่ว่ิง หมู่ 3 ต าบลหนองลู

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

โครงการกอ่สร้างทางรถจกัรยานในเขต
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 -                          -                          48,600,000             

โครงการขุดลอกสระน้ าเพื่อการเกษตร 
ขนาด 10 ไร่ นายพุฒิชาติ รักน้อย

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาหนิต้ัง-ม่วงเฒ่า หมู่ที่ 2 
บ้านเขาหนิต้ัง ต าบลสมเด็จเจริญ 
เชื่อมต่อกบัต าบลหนองปรือ อ าเภอ
หนองปรือ จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

14,817,000 14,817,000                14,817,000                14,817,000                14,817,000 74,085,000             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีตเร่ิมจากส่ีแยกบ้านหนองปรือ
 ถึง ศาลเจา้เขามุสิ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

13,181,000 13,181,000                13,181,000                13,181,000                13,181,000 65,905,000             

โครงการขุดลอกล าหว้ยทางเกวียน
พร้อมสร้างฝายทดน้ า และถนนคู่ขนาน

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       2,000,000                  2,000,000                  2,000,000                  2,000,000 8,000,000              

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หนิ
คลุก หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000 1,500,000                  1,500,000                  1,500,000                  1,500,000 7,500,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 
10 บ้านหนองปล้อง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

700,000 700,000                    700,000                     700,000                     700,000 3,500,000              

แผนงานที่ 4 
โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน 4 2 2,900,000 2,900,000                 2,900,000                 2,900,000                 2,900,000             14,500,000

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 ต าบลเกษตร 1 ร้านค้า
ชุมชนย่ังยืน

4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

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

โครงการ ต้นกล้า SMART ORGANIC 
FARMER

4 2 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        

แผนงานที่ 1 
โครงการของจงัหวัด

1 2
207,703,100          341,439,900        461,783,400             666,686,600             862,663,600             2,540,276,600        

โครงการจดัท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพแบบบูรณาการ

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

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

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ตามอตัลักษณ์เฉพาะถิ่นเน้นการ
กระจายรายได้ใหเ้กดิขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 175,000,000           

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม 
และเร่งคืนความอดุมสมบูรณ์ใหก้บั
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000           

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว จดั
กจิกรรมส่งเสริมการขายการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยส่ืออเิล็กทรอนิกส์

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000             

โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 4,300,000              

โครงการพัฒนากลไกการบริหารจดัการ
ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

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

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ปลอดภัย

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

44,206,300 44,206,300 44,206,300 44,206,300 44,206,300 221,031,500           

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000              

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหง่ใหม่
และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/หน่วยงานที่
ได้รับจดัสรรงบประมาณ

85,136,800 85,136,800 85,136,800 85,136,800 85,136,800 425,684,000           

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิง
อ านวยความสะดวกใน การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว

1 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี/อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี

-                       53,620,000          53,620,000               53,620,000               53,620,000               214,480,000           



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส ารวจ วิจยั และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแหง่ใหม่

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี/
อ าเภอหนองปรือ/
อ าเภอไทรโยค/

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

-                       30,295,000          30,295,000               30,295,000               30,295,000               121,180,000           

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม
อย่างสมดุลและย่ังยืน

1 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี/อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี/

มณฑลทหารบกที่ 17/
อ าเภอพนมทวน

-                       24,896,300          24,896,300               24,896,300               24,896,300               99,585,200             

ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
มุ่งสู่มาตรฐาน สากล

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี/ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       4,640,000            4,640,000                 4,640,000                 4,640,000                 18,560,000             

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้าน
การตลาดยุคใหม่

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวัดกาญจนบุรี/CAT

-                       6,000,000            6,000,000                 6,000,000                 6,000,000                 24,000,000             

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานต ารวจ

ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

-                       2,920,000            2,920,000                 2,920,000                 2,920,000                 11,680,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมอตัลักษณ์ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม เพื่อความย่ังยืน

1 2 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี/กร
มทการราบที่ 19 กอง

พลทหารราบที่ 9/
ส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       4,550,000            4,550,000                 4,550,000                 4,550,000                 18,200,000             

โครงการส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบ

1 2 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       6,815,500            6,815,500                 6,815,500                 6,815,500                 27,262,000             

โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ชุมชนใหม้ีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต
สินค้า บริการ กจิกรรม และ  การ
บริหารจดัการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างย่ังยืน

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดกาญจนบุรี/

อ าเภอศรีสวัสด์ิ

-                       -                     11,105,800               11,105,800               11,105,800               33,317,400             

โครงการส่งเสริมการใหค้วามรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวแกน่ักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน
ทั้งในมิติของรายได้ มิติของวัย มิติของ
ความสนใจ และมิติด้านความปลอดภัย

1 2 กองก ากบัตระเวน
ชายแดนที่ 13

-                       -                     3,187,500                 3,187,500                 3,187,500                 9,562,500              

โครงการส่งเสริมการท าตลาดและการ
จดัการท่องเที่ยวโดยมีเอกชนเป็นผู้น า
และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม

1 2 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกฬีาจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     8,800,000                 8,800,000                 8,800,000                 26,400,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจดัระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติ
 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

1 2 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี/
อ าเภอเลาขวัญ/

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี/มณฑล

ทหารบกที่ 17/อ าเภอ
ท่ามะกา

-                       -                     69,262,000               69,262,000               69,262,000               207,786,000           

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจทิัล
เพื่ออ านวยความสะดวกแกน่ักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม

1 2 อ าเภอพนมทวน/
อ าเภอบ่อพลอย/

อ าเภอด่านมะขามเต้ีย

-                       -                     27,988,200               27,988,200               27,988,200               83,964,600             

โครงการส่งเสริมการสร้างศักยภาพ
ชุมชนใหม้ีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต
สินค้า บริการ กจิกรรม และ  การ
บริหารจดัการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างย่ังยืน

1 2 ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงานการท่องเที่ยว
และกฬีาจงัหวัด

กาญจนบุรี/อ าเภอบ่อ
พลอย

-                       -                     -                          53,760,800               53,760,800               107,521,600           

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจดัระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติ
 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

1 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี/อ าเภอท่า
มะกา/อ าเภอพนมทวน

-                       -                     -                          60,000,000               60,000,000               120,000,000           

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจทิัล
เพื่ออ านวยความสะดวก แก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี/ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          91,142,400               91,142,400               182,284,800           



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจดัระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี/
ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี/

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี/อ าเภอ

พนมทวน

-                       -                     -                          -                          104,477,000              104,477,000           

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจทิัล
เพื่ออ านวยความสะดวกแกน่ักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี/ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง

จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          91,500,000               91,500,000             

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม 2 2 -                       304,116,500        127,443,200             1,207,225,649          7,000,000                2,470,285,349        

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3199 กม. 11+400 - กม. 
12+000 ตอน 0102 ตอนควบคุม ท่า
พะเนียด - ช่องสะเดา (บ.ท่าเสา ต.ลาด
หญ้า / ตลาดน้ ากองถ่าย)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-                       25,000,000          -                          -                          -                          25,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-                       25,000,000          -                          -                          -                          25,000,000             

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3548 กม. 20+000 - กม. 
20+729 ตอน 0100 ตอนควบคุม ท่า
มะกา - ท่าม่วง (บ.ท่าม่วง ย่านชุมชนต.
ท่าม่วง)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-                       25,000,000          -                          -                          -                          25,000,000             

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 323 กม. 66+010 - กม. 
66+210 ตอน 0202 ตอนควบคุม 
ท่าเรือ - ท่าน้ าต้ืน (บ.ท่าน้ าต้ืน ต.ท่า
มะขาม/สะพานข้ามแม่น้ าแคว)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-                       25,000,000          -                          -                          -                          25,000,000             

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
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
แท่นล าภาช)ี

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-                       23,000,000          -                          -                          -                          23,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 กม. 74+400 - กม. 
76+450 ตอน 0103 ตอนควบคุม ด่าน
มะขามเต้ีย - กาญจนบุรี (บ.ถ้ ามังกร
ทอง ต.เกาะส าโรง)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3272 กม. 0+300 - กม. 
1+000 ตอน 0100 ตอนควบคุม ทอง
ผาภูมิ - ปิล๊อก (บ้านท่าขนุน ต.ท่าขนุข
 /เขื่อนวชิราลงกรณ์)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3081 กม.2+250 - กม. 
2+550 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ
 - พระแท่นดงรัง (บ.ตะคร้ าเอนชุมชน
วัดตระคร้ าเอน)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวน
ไม้ดอกไม้หอมไทย

2 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       1,900,000            -                          -                          -                          1,900,000              

โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลระดับความ
ลึก 150 - 250 เมตรส าหรับอปุโภค

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       1,500,000            -                          -                          -                          1,500,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างอาคารเรือนนอนค่าย
เยาวชนชาย - หญิง พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบ 100 คน และหอ้งน้ าชาย - 
หญิง และหอ้งน้ าคนพิการ จ านวน 2 
หลัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ณ หน่วย
พิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       7,850,000            -                          -                          -                          7,850,000              

โครงการกอ่สร้างอาคารเรือนนอนค่าย
เยาวชนชาย - หญิง พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบ 100 คน และหอ้งน้ าชาย - 
หญิง และหอ้งน้ าคนพิการ จ านวน 2 
หลัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ณ หน่วย
พิทักษ์ป่าหนองรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       7,850,000            -                          -                          -                          7,850,000              

โรงการกอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
ในพื้นที่อทุยานแหง่ชาติเอราวัณ

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       34,251,000          -                          -                          -                          34,251,000             

โครงการกอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก 
ในพื้นที่อทุยานแหง่ชาติเขื่อนศรี
นครินทร์จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       30,429,000          -                          -                          -                          30,429,000             

โครงการกอ่สร้างอาคารประชุมสัมมนา 
พร้อมอาคารประกอบ ณ อทุยาน
แหง่ชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       4,854,000            -                          -                          -                          4,854,000              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน
อทุยานแหง่ชาติทองผาภูมิ

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       6,160,000            -                          -                          -                          6,160,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ ารวมชาย - หญิง 
(ขนาด 10 หอ้ง) บริการนักท่องเที่ยว
อทุยานแหง่ชาติล าคลองงู

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       2,136,000            -                          -                          -                          2,136,000              

โครงการกอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เร่ืองไฟป่าสู่
เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       4,186,500            -                          -                          -                          4,186,500              

โครงการปรับปรุงถนนเข้าออกแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกไทรโยคใหญ่ อทุยาน
แหง่ชาติไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     16,000,000               -                          -                          16,000,000             

โครงการพัฒนากอ่สร้างท่าเทียบเรือ 
แพพร้อมอาคารประกอบและส่ิงอ านวย
ความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว จดุที่ 1
 อทุยานแหง่ชาติไทรโยค จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     25,000,000               -                          -                          25,000,000             

โครงการพัฒนากอ่สร้างท่าเทียบเรือ 
แพพร้อมอาคารประกอบและส่ิงอ านวย
ความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว จดุที่ 2
 อทุยานแหง่ชาติไทรโยค จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
ในพื้นที่อทุยานแหง่ชาติเขื่อน ศรี
นครินทร์

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     22,868,000               -                          -                          22,868,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อทุยาน
แหง่ชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     25,000,000               -                          -                          25,000,000             

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ าพุ จงัหวัด
กาญจนบุรี ในการปล่อยวัวแดงคืนสู่
ธรรมชาติคร้ังแรกของโลก ที่จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     8,659,000                 -                          -                          8,659,000              

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ าพุในภาค
กลาง

2 2 ส านักงานรัพยากร
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     9,916,200                 -                          -                          9,916,200              

โครงการใช้ Digital Platform ในการ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง
ธรณีวิทยา เพื่อส่งเสริมงานด้านบริการ
และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิ 
(Application for tourists)

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

-                       -                     -                          7,000,000                 7,000,000                 14,000,000             

โครงการแกไ้ขปัญหาระบบรางระบาย
น้ าทางสายหลักเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ควบคุม 0201,0202 ตอน ลูกแก - 
ท่าเรือ - ท่าน้ าต้ืน ระหว่าง กม. 
18+592-54+240

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12 
(สุพรรณบุรี)

-                       -                     -                          300,000,000              -                          300,000,000           

โครงการกอ่สร้าง Land Mark จดุชมวิว
แบบสกายวอล์ค อทุยานแหง่ชาติไทรโยค

2 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          99,000,000               -                          99,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้าง Land Mark จดุชมวิว
แม่น้ ารันตี อทุยานแหง่ชาติเขาแหลม

2 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          90,000,000               -                          90,000,000             

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดต้ังกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่อทุยาน
แหง่ชาติในจงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          50,000,000               -                          50,000,000             

โครงการแกไ้ขปัญหาช้างป่าในท้องที่
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          159,356,649              -                          159,356,649           

โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญจงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
โบราณสถานในเขตพื้นที่จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานศิลปากรที่ 2
 สุพรรณบบุรี

-                       -                     -                          2,000,000                 -                          2,000,000              

โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนเกษตร
อนิทรีย์ตามวิถีพอเพียง กองพลทหาร
ราบที่ 9

2 2 กองพลทหารราบที่ 9 -                       -                     -                                         13,041,000 -                          13,041,000             

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงาน
กระดาษไทยกาญจนบุรีเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแหง่ใหม่

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                                        182,828,000 -                          182,828,000           



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้ า

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                                        210,000,000 -                          210,000,000           

โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2 2 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี -                       -                     -                                         80,000,000 -                          80,000,000             

โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และจดัระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่โดนเด่น ทั้งด้าน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต

2 2 ส านักงานท่องเที่ยว
และกฬีาจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                                           8,000,000 -                          8,000,000              

โครงการเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น้ าแคว
น้อยบ้านยางเกาะ ย่านเจา้ บ้านเขาปู่คง
  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ต าบล
กลอนโด อ าเภอด่านมะขามเต้ีย

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          242,000,000 242,000,000           

โครงการเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น้ าแม่
กลองบริเวณสะพานจนัทรุเบกษา ถึง
โรงพยาบาลมะการักษ์ หมู่ที่ 4 ต าบล
ท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          96,000,000 96,000,000             

โครงการเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น้ าแม่
กลองบริเวณสะพานจนัทรุเบกษา  หมู่ที่
 3 ถึงซอยเทศบาล 31 (บ้านครก) หมู่ที่
 10 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          320,000,000 320,000,000           

โครงการเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น้ าแคว
น้อยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 
บ้านเกา่ ต าบลบ้านเกา่  อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          108,000,000 108,000,000           



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น้ าแม่
กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัด
ท่าตะคร้อ หมู่ที่ 1  ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่ามะกา

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          22,500,000               22,500,000             

โครงการเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมแม่น้ าแคว
ใหญ่ บริเวณโรงเรียนบ้านจนัอยุ   หมู่ที่
 5 ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          12,000,000 12,000,000             

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
 พร้อมสร้างสะพานแขวนบริเวณริม
แม่น้ าแม่กลอง

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          24,000,000 24,000,000             

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

3 2             62,140,000           62,935,000               29,995,000                28,435,000                28,435,000           211,940,000

อดุหนุนโครงการจดังานเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

40,000                  40,000                40,000                     40,000                     40,000                     200,000                 

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
(CCTV)ภายในเขตเทศบาลต าบลด่าน
มะขามเต้ีย(หลังใหม)่

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     170,000                 

โครงการวันสงกรานต์ 3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

40,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     240,000                 

โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ สวน
เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 (ท่าน้ า) ใหม่

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000              200,000              200,000                   200,000                    200,000                    2,300,000              

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลต าบลทองผาภูมิ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,000,000              2,000,000            1,000,000                 500,000                    500,000                    7,000,000              

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าแม่
กลองสายเกา่

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000              1,000,000            1,000,000                 1,000,000                 1,000,000                 5,000,000              

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
ต าบลม่วงชุม

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

120,000                 120,000              120,000                   120,000                    120,000                    600,000                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนชุมชุม หมู่ 2) 3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000                  30,000                30,000                     30,000                     30,000                     150,000                 

อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น/
พิพิธภัณฑ์ของชุมชน/ส่งเสริมด้านอตั
ลักษณ์ของชุมชน

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

โครงการจดังานวันผู้สูงอายุและ
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
ปากแซงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหง่ใหม่

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       2,000,000            1,000,000                 -                          -                          3,000,000              

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสอง
ข้างทางรถไฟ (น้ าตก-สถานี) พร้อม
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       600,000              60,000                     -                          -                          660,000                 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลไทร
โยค "มนต์ไทรโยค"

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณลาน
ลาวาแหล่งก าเนิดพลอย

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              

โครงการร่วมงานเทศกาลเหด็โคน
และอญัมณี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

จดังานเทิดพระเกยีรติสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบล 
ดอนเจดีย์

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 100,000              100,000                   100,000                    100,000                    500,000                 

โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
บ้านดอนตาเพชร

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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 รวมใจภักด์ิรัก
พื้นที่สีเขียว

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000                  10,000                10,000                     10,000                     10,000                     50,000                  

อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีวัน
โคบาลอ าเภอเลาขวัญ ประจ าปี 2560

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000                  50,000                50,000                     50,000                     50,000                     250,000                 

ปรับปรุงพัฒนาอา่งเกบ็น้ าหว้ยเทียน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว (หมู่ที่ 12 บ้านหว้ย
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

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       500,000              -                          -                          -                          500,000                 

โครงการปรับรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000                  10,000                10,000                     10,000                     10,000                     50,000                  

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000                  20,000                20,000                     20,000                     20,000                     100,000                 

โครงการกอ่สร้างทางรถจกัรยานในเขต
เทศบาล

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000              1,500,000            1,500,000                 1,500,000                 1,500,000                 7,500,000              

โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบล
ปรังเผล

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000                  15,000                15,000                     15,000                     15,000                     70,000                  

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและ
เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000                 200,000              200,000                   200,000                    200,000                    1,000,000              

โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการจดั
งานแหป่ระสาทผ้ึง อ าเภอหนองปรือ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 100,000              100,000                   100,000                    100,000                    500,000                 

โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์
 หมู่ที่ 5

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,000,000              1,000,000            1,000,000                 1,000,000                 1,000,000                 5,000,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปลูกต้นแกว้เจา้จอมเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

100,000                 100,000              100,000                   100,000                    100,000                    500,000                 

 โครงการสืบสานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

300,000                 300,000              300,000                   300,000                    300,000                    1,500,000              

จดังานประเพณีต่างๆ 3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

400,000                 400,000              400,000                   400,000                    400,000                    2,000,000              

แผนงานที่ 4 
โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน 4 2 700,000 700,000                    700,000                    700,000                    700,000               3,500,000

โครงการหอการค้าพาเที่ยว-ชิม-ช็อป 
พร้อมมอบป้ายของดีเมืองกาญจน์

4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

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        

แผนงานที่ 1 
โครงการของจงัหวัด 1 2 134,383,600          165,449,700        548,996,100             654,169,200             698,027,200             2,201,025,800        

โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษ
และพื้นที่เชื่อมโยง โดยแผนการจดัการ"
เที่ยวเมืองกาญจน์เที่ยวทะเลได้"

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 137,500,000           

โครงการส่งเสริมผุ้ประกอบการ SE และ
 SME

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

7,668,000 7,668,000 7,668,000 7,668,000 7,668,000 38,340,000             

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสรมิการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                            และการค้าชายแดน



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษ และพื้นที่เชื่อมโยง

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

โครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะแรงงานที่สอดคล้อง
กบัความต้องการพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษ

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1,050,000              

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
การค้ากบักลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง
และประเทศอื่นๆ

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 30,300,000             

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

1 2 ส านักงานจงัหวัด
กาญจนบุรี/ส านักงาน

การท่องเที่ยวและกฬีา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

87,445,600 87,445,600 87,445,600 87,445,600 87,445,600 437,228,000           

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

1 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       5,182,400                  5,182,400                  5,182,400                  5,182,400 20,729,600             

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

1 2 อ าเภอไทรโยค/
ส านักงานจดัหางาน
จงัหวัดกาญจนบุรี/

อ าเภอท่าม่วง

-                       18,840,700          18,840,700               18,840,700               18,840,700               75,362,800             

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษ และการค้าชายแดน

1 2 หน่วยเฉพาะกจิลาด
หญ้า/ส านักงาน
พาณิชย์จงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       1,043,000            1,043,000                 1,043,000                 1,043,000                 4,172,000              

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
การค้ากลุ่มประเทศอาเซียน + 6

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       6,000,000            6,000,000                 6,000,000                 6,000,000                 24,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม
ในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษและการค้า  ชายแดน

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     8,883,000                 8,883,000                 8,883,000                 26,649,000             

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
ใหเ้ข้มแข็งด้านการผลิตและพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในด้านการผลิตใหก้บั
ผู้ประกอบการทุกระดับ

1 2 ส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     1,270,000                 1,270,000                 1,270,000                 3,810,000              

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
ใหเ้ข้มแข็งด้านการตลาดและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท าธุรกจิออนไลน์
ใหก้บัผู้ประกอบการทุกระดับ

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี/

อ าเภอศรีสวัสด์ิ

-                       -                     13,391,000               13,391,000               13,391,000               40,173,000             

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของเมือง

1 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด
กาญจนบุรี/อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี/
อ าเภอทองผาภูม/ิ

อ าเภอเลาขวัญ/อ าเภอ
หว้ยกระเจา/อ าเภอ

หนองปรือ/อ าเภอพนม
ทวน/อ าเภอศรีสวัสด์ิ/

อ าเภอบ่อพลอย/
อ าเภอท่ามะกา/อ าเภอ

ท่าม่วง/ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จงัหวัดกาญจนบุรี/

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

-                       -                     360,002,400              360,002,400              360,002,400              1,080,007,200         



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม
ในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษและการค้า  ชายแดน

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          1,176,000                 1,176,000                 2,352,000              

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
ใหเ้ข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และ
พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาด
ใหก้บัผู้ประกอบการทุกระดับ

1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัดกาญจนบุรี และ

ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          2,000,000                 2,000,000                 4,000,000              

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดแรงงานใหม้ีปริมาณและคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจบุันและนักลงทุนเป้าหมาย

1 2 ส านักงานพัฒนาฝีมือ
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

ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          6,136,000                 6,136,000              

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดแรงงานใหม้ีปริมาณและคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจบุันและนักลงทุนเป้าหมาย

ส านักงานแรงงาน
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          2,322,000                 2,322,000              

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้า การท่องเที่ยวและการขยายตัว
ของเมือง

แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          35,400,000               35,400,000             

แผนงานที่ 2
โครงการของกระทรวง กรม 2 2 -                       71,400                852,500,000             2,747,407,291          514,205,000             4,345,435,679        



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการออกหน่วยเคล่ือนที่ใหบ้ริการ
ข้อมูล/ค าปรึกษาด้านทะเบียนธุรกจิ 
(Mobile Unit)

2 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

-                       71,400                -                          -                          -                          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 ส านักงาน

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)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 13

-                       -                     25,000,000               -                          -                          25,000,000             

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 ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

-                       -                     25,000,000               -                          -                          25,000,000             

โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ทางหลวงหมายเลข 3209 กม.
72+000 - กม.74+400 ตอนควบคุม 
0103 ตอน ด่านมะขามเต้ีย - 
กาญจนบุรี (บ.ถ้ ามังกรทอง ต.เกาะ
ส าโรง)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

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

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน กจิกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3081 กม.2+250 - กม.
2+550 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ
 - พระแท่นดงรัง (บ.ตะคร้ าเอน/ชุมชน
วัดตะคร้ าเอน)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

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

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

-                       -                     25,000,000               -                          -                          25,000,000             

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

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)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

-                       -                     25,000,000               -                          -                          25,000,000             

โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้ า ทางหลวงหมายเลข 
323 กม.20+500 - กม.22+500 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ 
(บ.ท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

-                       -                     15,000,000               -                          -                          15,000,000             

โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้ า ทางหลวงหมายเลข 
323 กม.31+000 - กม.32+360 ตอน
ควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ าต่ืน 
(บ.ท่าเรือ บ.หนองรี ต.ท่าเรือ อ.ท่า
มะกา)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

-                       -                     16,000,000               -                          -                          16,000,000             

โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้ า ทางหลวงหมายเลข 
323 กม.51+640 - กม.52+020 ตอน
ควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ าต่ืน 
(บ.ท่านกเอี้ยง ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง)

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12

-                       -                     15,000,000               -                          -                          15,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการติดต้ังระบบป้ายข้อมูลจราจร
อจัฉริยะในพื้นที่จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริม
แม่น้ าแม่กลอง ม.1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา 
 จ.กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริม
แม่น้ าแควใหญ่ หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า 
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     19,500,000               -                          -                          19,500,000             

โครงการกอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริม
แม่น้ าแควน้อยบ้านกลอนโด (ช่วงที่ 2) 
 หมู่ 2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย  
จ.กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงริม
แม่น้ าแม่กลอง และทางจกัรยาน 
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่า
มะกา 
จ.กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

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

โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนอง
ปรือ-บ้านท่าล าไย หมู่ที่ 4 ต าบลเขาโจด
  อ าเภอศรีสวัสด์ิ  จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

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

23. โครงการสาย กจ.30944 แยก ทล.
323 - บ้านหนองรี (หน้า SCG) อ าเภอ
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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการสาย กจ.3007 แยก ทล.324 -
 บ้านทุ่งทอง

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

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

โครงการสาย กจ.3001 แยกทล.324 - 
บ้านบ่อพลอย

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

-                       -                     125,000,000              -                          -                          125,000,000           

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน
 ท่าเรือ - ท่าน้ าต้ืน 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 - ท่าน้ าต้ืน 
ระหว่าง กม. 42+500 - กม. 43+500

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ควบคุม 0204 ตอน แยกปากกเิลน - 
น้ าตกไทรโยคใหญ่ 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 - ศรีสวัสด์ิ 
ระหว่าง กม. 56+400 - กม. 57+400

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

 -  -  - 25,000,000                - 25,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชนทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน
ควบคุม 0102 ตอนแสนตอ - ด่าน
มะขามเต้ีย ระหว่าง กม.14+000 - กม.
15+000

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

 -  -  - 25,000,000                - 25,000,000             

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0103 
ตอน ด่านมะขามเต้ีย - กาญจนบุรี 
ตอน 1 ระหว่าง กม. 70+000 - กม. 
72+000

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0103 
ตอน ด่านมะขามเต้ีย - 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 - ตะคร้ าเอน
 ระหว่าง กม. 14+000 - กม. 17+200

2 2 แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 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 ทางเข้าท่าน้ าล้ิน
ช้าง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+825

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออโุมงค์ 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             

โครงการกอ่สร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออโุมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน
 ท่าเรือ - ท่าน้ าต่ืน 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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานและการผลิตแรงงานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 1,500,000                 1,500,000                 3,000,000              

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจทิัลแกบุ่คลากรด้านความ
มั่นคง

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 1,500,000                 1,500,000                 3,000,000              

โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐและ
ผู้ประกอบการ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 2,000,000                 2,000,000                 4,000,000              

โครงการอบรมการจดัการข้อมูลเชิง
เศรษฐกจิ (Big data) ด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัล

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 1,215,000                 1,215,000                 2,430,000              

โครงการประเมินจดัการส่ิงแวดล้อม
ตามแนวเขตเศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 2,000,000                 2,000,000                 4,000,000              

โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านโครงสร้าง
ภาษเขตเศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 1,070,000                 1,070,000                 2,140,000              

โครงการสร้างความรู้ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานใหแ้กผู้่ประกอบการ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 1,820,000                 1,820,000                 3,640,000              

โคนงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการ
ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 1,900,000                 1,900,000                 3,800,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการตรวจสอบ ติดตาม บริหาร
จดัการขยะแบบ Smart City ใน
โรงเรียนและชุมชนในเขตเศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี

 -  -  - 6,200,000                 6,200,000                 12,400,000             

โครงการขยายถนนและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้น
เศรษฐกจิ

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12 
(สุพรรณบุรี)

 -  -  - 350,000,000               - 350,000,000           

โครงการแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุและจดุ
เส่ียง

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12 
(สุพรรณบุรี)

 -  -  - 90,000,000                - 90,000,000             

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12 
(สุพรรณบุรี)

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

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 14 ต าบลหว้ยกระเจา 
เชื่อมต่อบ้านอา่งหนิ หมู่ที่ 8 ต าบลวังไผ่
 อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 29,308,000                - 29,308,000             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดอนแสลบ - บ้านโป่งสวรรค์ ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 10,494,300                - 10,494,300             

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้า
เขารักษ์ - บ้านตลุงใต้ หมู่ที่ 5 บ้านเขา
รักษ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้ ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 10,720,000                - 10,720,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการแกไ้ขปัญหาระบบรางระบาย
น้ าทางสายหลักเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 
0201,0202 ตอนลูกแก - ท่าเรือ - ท่า
น้ าต้ืน ระหว่าง กม.18+592 - 54+240

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี ส านักงาน

ทางหลวงที่ 12 
(สุพรรณบุรี)

 -  -  -               300,000,000  - 300,000,000           

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากจงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  -                23,745,800  - 23,745,800             

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโกรกสมอ-บ้านหนองไผ่
ล้อม รหสัทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ 
39-007 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 17 
ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  -                  9,990,000  - 9,990,000              

 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านดอนแสลบ – บ้านโป่งสวรรค์ รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น-บ้านดอนแสลบ หมู่ที่ 
1 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา 
จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 9,548,000  - 9,548,000              

 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
บ้านเขารักษ์ - บ้านรางหวาย รหสัทาง
หลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 61 – 005  บ้าน
เขารักษ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอหว้ยกระเจา  จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 9,830,000  - 9,830,000              



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

 โครงการกอ่สร้างบูรณะและปรับปรุง
สะพานและท่ออโุมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 
ตอนแยกปากกเิลน - น้ าตกไทรโยคใหญ่
 (เป็นแหง่ๆ) ระหว่าง กม.99+500 - 
กม.115+200

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

 -  -  - 15,000,000  - 15,000,000             

 โครงการกอ่สร้างบูรณะและปรับปรุง
สะพานและท่ออโุมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 
ตอนท่าเรือ - ท่าน้ าต้ืน ระหว่าง กม.
50+640 - กม.51+640

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

 -  -  - 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 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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

 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอบ
ควบคุม 0204 ตอนแยกปากกเิลน - 
น้ าตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.
102+500 - กม.104+500

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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

 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอบ
ควบคุม 0204 ตอนแยกปากกเิลน - 
น้ าตกไทรโยคใหญ(่แยกตลาดท่าเสา) 
ระหว่าง กม.118+947 - กม.119+947

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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

 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3580 ตอบ
ควบคุม 0100 ตอนแสนตอ - 
เขาช่อง ระหว่าง กม.4+000 - กม.
5+000

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

 -  -  - 25,000,000  - 25,000,000             

 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 
3500 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองบัว
 - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.2+196 - กม.
4+196

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

 -  -  - 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 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

 -  -  - 15,000,000  - 15,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

 โครงการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวง
หมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 
ตอนท่ามะกา - ท่าม่วง ตอน 1 ระหว่าง
 กม.15+555 - กม.0+818

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี 

ส านักงานทางหลวงที่ 
12 (สุพรรณบุรี)

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

โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  -                  6,410,000  - 6,410,000              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบระบายน้ า หมู่ที่ 8 
ต าบลแกง่เส้ียน เชื่อมหมู่ 2 ต าบลท่า
มะขาม อ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  -                  5,820,000  - 5,820,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลแกง่เส้ียน 
อ าเภอเมือง เชื่อม หมู่ 6 ต าบลหนองกุ่ม
 อ าเภอบ่พลอย จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  -                  5,574,000  - 5,574,000              

 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าไม้ เชื่อม หมู่ที่ 3 ต าบลยางม่วง
 อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 3,201,000  - 3,201,000              

 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
บ้านพงตึก - บ้านหนองพันท้าว หมู่ที่ 
2,6 ต าบลพงตึก เชื่อม ต าบลโคกตะบอง
 อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 4,017,000  - 4,017,000              

 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัล์
ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต าบลวังด้ง 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านจนัอยุ ต าบลลาด
หญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 11,872,900  - 11,872,900             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกจิ
พิเศษ กอ่สร้างถนนทางเข้าตลาดกลาง
การค้าชายแดน

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

 -  -  - 25,000,000  - 25,000,000             

 โครงการเชื่อมโยงการค้าผ่านแดนไทย
และเมียนมา

2 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 2,100,000  - 2,100,000              

 โครงการเปิดประตูสู่ทวาย 2 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 600,000  - 600,000                 

 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนเพื่อการส่ิอสาร

2 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี

 -  -  - 4,014,900  - 4,014,900              

 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและการดูแลรักษาพื้นที่สงวนหวง
หา้มตามก าหนดเขตหวงหา้มที่ดิน พ.ศ.
2481

2 2 มณฑลทหารบกที่ 17  -  -  - 111,934,569  - 111,934,569           

 โครงการจดัต้ังโรงพยาบาลสนาม และ
จดัหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจดัการด้านสุขภาพในเขต
เศรษฐกจิพิเศษ

2 2 มณฑลทหารบกที่ 17  -  -  - 49,700,000  - 49,700,000             

 โครงการเสนหก์าญจนบุรี เขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันตก

2 2 ส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

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

 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

2 2 ส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 425,000                     - 425,000                 

 โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรบริเวณ
จดุผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ าร้อน ระยะที่
 1 ต าบลบ้านเกา่ อ าเภอเมือง จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ด่านศุลกากรสังขละบุรี  -  -  - 709,806,822  - 709,806,822           

 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสองตอน
 ต าบลแกง่เส้ียน อ าเภอเมือง จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 20,930,000  - 20,930,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต าบลวัง
ด้ง เชื่อม ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง

2 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

 -  -  - 13,160,000  - 13,160,000             

โครงการสนับสนุนจดัต้ังธนาคารขยะมูล
ฝอย

2 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

 -  -  - 2,000,000  - 2,000,000              

โครงการปรับปรุงศูนย์ราชการชั่วคราว
เพื่อบริการประชาชน

2 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

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

โครงการกอ่สร้างระบบป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจากน้ า

2 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

 -  -  - 15,000,000  - 15,000,000             

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพุน้ าร้อน
 หมู่ที่ 12

2 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

 -  -  - 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 - ศรีสวัสด์ิ 
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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

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

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ท่าไม้ - ตะคร้ าเอน
 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 - ตะคร้ าเอน
 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 ทางเข้าท่าน้ าล้ิน
ช้าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+826

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการกอ่สร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออโุมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204 ตอน
 หนองสามพราน - แกง่ประลอม (เป็น
แหง่ๆ) ระหว่าง กม.99+500 - กม.
115+200

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          15,000,000               15,000,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน
และท่ออโุมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน
 หนองเสือ - ท่าน้ าต้ืน ระหว่าง กม.
50+640 - กม.51+640

2 2 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 -เทศบาลต าบลท่าม่วง
 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 - 
แกง่ประลอม ระหว่าง กม.103+500 - 
กม.104+500

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 0204 ตอน
ควบคุม 0204 ตอน หนองสามพราน - 
แกง่ประลอม (แยกตลาดท่าเสา) 
ระหว่าง กม.118+947 - กม.119+947

2 2 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 วังโพธ์ิ -
 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 - เทศบาลต าบลท่าม่วง 
ตอน 2 ระหว่าง กม.15+555 - กม. 
16+555

2 2 แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี

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

โครงการวางผังระบบระบายน้ าเขตพัม
นาเศรษฐกจิพิเศษ หว้ยล าทราย ช่วงที่ 
1 (แม่น้ าแควน้อย-บ้านหว้ยล าทราย) 
ต าบลบ้านเกา่  อ าเภอเมือง  จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          51,478,747               51,478,747             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการวางผังระบบระบายน้ าเขตพัม
นาเศรษฐกจิพิเศษ หว้ยล าทราย ช่วงที่ 
2 (แม่น้ าแควน้อย-บ้านทุ่งศาลา) ต าบล
บ้านเกา่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          53,144,161               53,144,161             

โครงการวางผังระบบระบายน้ าเขตพัม
นาเศรษฐกจิพิเศษ หว้ยล าทราย ช่วงที่ 
3 (บ้านทุ่งศาลา-บ้านล าทหาร) ต าบล
บ้านเกา่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          51,827,396               51,827,396             

โครงการวางผังระบบระบายน้ าเขตพัม
นาเศรษฐกจิพิเศษ หว้ยล าทราย ช่วงที่ 
4 (บ้านล าทหาร -ฝายน้ าล้น) ต าบลบ้าน
เกา่  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          30,907,080               30,907,080             

โครงการวางผังระบบระบายน้ าเขตพัม
นาเศรษฐกจิพิเศษ หว้ยล าทราย ช่วงที่ 
5 (ฝายน้ าล้น-ฝายน้ าล้นบ้านประดู่) 
ต าบลบ้านเกา่  อ าเภอเมือง  จงัหวัด
กาญจนบุรี

2 2 ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจงัหวัด

กาญจนบุรี

-                       -                     -                          -                          43,894,604               43,894,604             

แผนงานที่ 3 
โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

3 2 168,948,725          199,289,725        168,382,225             165,502,225             233,582,225             935,705,125          

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายหน้าวัดนาใหม-่สระลงเรือ อ.
หว้ยกระเจา

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       4,125,000 -                          -                          -                          4,125,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๒
 บ้านเขาดินสอ เชื่อม บ้านเขาศาลา อ.
หว้ยกระเจา

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,500,000 1,500,000                  1,500,000                  1,500,000                  1,500,000 7,500,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 11 ,12 ถึงบ้านเขา
เขียวหมู่ที่ 9 ต.บ่อพลอย อ.หว้ยกระเจา

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

กอ่สร้างถนนลาดยางสายหนองใหญ่-ดง
เสลา หมู่ที่ 11 อ.หนองปรือ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       7,000,000 -                          -                          -                          7,000,000              

 โครงการขุดลอกสระน้ าเพื่อการเกษตร
 หมู่ที่ 9 อ.หนองปรือ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       7,500,000 -                          -                          -                          7,500,000              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากชุมชนเขามุสิ เทศบาลต าบล
หนองปรือ เชื่อม บ้านหนองหชู้าง หมู่ที่ 
12 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ 
จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,759,400 2,759,400                  2,759,400                  2,759,400                  2,759,400 13,797,000             

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
ระบบ ชุมชนบ้านโรงหวาย หมู่ 3 ไหล่
น้ า อ.สังขละบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       1,200,000 -                          -                          -                          1,200,000              

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

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,250,000              2,250,000            -                          -                          -                          4,500,000              

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

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

16,200,000             16,200,000          16,200,000               16,200,000               16,200,000               81,000,000             

โครงการกอ่สร้างท่อส่งน้ าเพื่อการ
อปุโภค-บริโภค หมู5่ บ้านปลายดินสอ 
อ.ศรีสวัสด์ิ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4,880,000              4,880,000            -                          -                          -                          9,760,000              

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (วัดพุกุ้ง) อ.ศรีสวัสด์ิ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,688,000              2,688,000            2,688,000                 2,688,000                 2,688,000                 13,440,000             

 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
ยกระดับ สายบ้าน น้ าพ-ุไกรเกรียงเป็น
ช่วงๆ 
อ.ศรีสวัสด์ิ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง ม.1-
บ้านหนองไผ่ล้อม ม.11- บ้านหนองกะ
หนาก ม.2 อ.เลาขวัญ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
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             

กอ่สร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตเข้า
หมู่บ้านน้ าลาด-วัดใหม่ภูมิเจริญ
(ม.3 บ้านน้ าลาด) อ.เลาขวัญ

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
(ป้าณี-แทงค์น้ า ม.12) อ.เมือง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       1,650,000            1,650,000                 1,650,000                 1,650,000                 6,600,000              

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านลาง
กระเจยีว พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
อ.เมือง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3,500,000              3,500,000            3,500,000                 3,500,000                 3,500,000                 17,500,000             

กอ่สร้างถนนลาดยางบ้านเกา่เชื่อมต่อ
หมู3่บ้านท่าโป๊ะ อ.เมือง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

9,500,000              9,500,000            9,500,000                 9,500,000                 9,500,000                 47,500,000             

โครงการกอ้สร้าวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากมาแยกปั๊มน้ ามัน ถึงบ้าน
หว้ยด้วน 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             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางฯ ม.6 
สายบ้านดอนสระ เชื่อมถนนสายพนม
ทวน-ก าแพงแสน อ.พนมทวน

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

7,500,000              7,500,000            7,500,000                 7,500,000                 7,500,000                 37,500,000             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 
บ้านล าเหย ต.หลุมรัง เชื่อมกบัหมู่ที่ 3 
บ้านหนองหวาย ต.หนองกร่าง อ.บ่อ
พลอย 
จ.กาญจนบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,952,500              1,952,500            -                          -                          -                          3,905,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางเชื่อม
ระหว่างบ้านเขาแดง- เขาสิงหโ์ต ต าบล
บ่อพลอย

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2,700,000              2,700,000            2,700,000                 2,700,000                 2,700,000                 13,500,000             

โครงการกอ่สร้างถนน 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             

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์
ติกคอนกรีต (ชนิดปูทับทางเดิม) สาย
ท่ามะเด่ือ - ศรีมงคล หมู่ที่ 2,4,7 ต าบล
ศรีมงคล อ าเภอไทรโยค เชื่อมต าบลบ้าน
เกา่ จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

13,829,000             13,829,000          13,829,000               13,829,000               13,829,000               69,145,000             

โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามล าหว้ย
บ้องต้ี หมู่ที่ 5 บ้านหาดง้ิว อ.ไทรโยค

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

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

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       1,280,000            1,280,000                 -                          -                          2,560,000              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ 7 
(บริเวณซอยบ่อนไก)่ อ.ท่ามะกา

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

"โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติก (แบบโอเวอร์เลย์) สายหมู่ที่ 4 
หน้าวัดดงสัก ต าบล พงตึก เชื่อมต่อหมู่
ที่ 6 ต าบลเท่าเสา" อ.ท่ามะกา

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

11,030,700             11,030,700          11,030,700               11,030,700               11,030,700               55,153,500             

 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในต าบลดอน
ชะเอม 
อ.ท่ามะกา

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

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

 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายหนองตากยา-
หนองครึม เขตติดต่ออ าเภอโพธาราม 
อ.ท่าม่วง

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       5,586,000            5,586,000                 5,586,000                 5,586,000                 22,344,000             

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             

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 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             

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กต าบลหนิดาด หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ
ต าบลหนิแหลม 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             

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
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              

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
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             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองปากดง-นกเขาคู่ หมู่ที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร อ.ด่านมะขามเต้ีย

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,600,000              1,600,000            1,600,000                 -                          -                          4,800,000              

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง แอล
ฟัสต์ติก หมู่ 5 จากบ้าน นายปิยะ ล้ า
เลิศถึงบ้าน นายพิสิทธิ ล้ าเลิศ กว้าง 5 
ม. ระยะทาง 1,000 ม. อ.ด่านมะขามเต้ีย

3 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-                       2,000,000            -                          -                          -                          2,000,000              

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.1 สาย
หนองบัวใหญ่ -เขาสายพาน เชิ่อมท่า
มะไฟ อ.ด่านมะขามเต้ีย

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-บ้านล า
ขุนไทย ต าบลกลอนโด อ าเภอด่าน
มะขามเต้ีย จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 14,980,000               14,980,000             

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
 กจ.ถ.1-0021 บ้านปลักเขว้า - บ้าน
สระลุมพุก ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ
พนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 10,470,000               10,470,000             

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
 กจ.ถ.1-0037 บ้านหนองปรือ - บ้าน
หนองสาหร่าย ต าบลหนองปรือ อ าเภอ
หนองปรือ จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 14,970,000               14,970,000             

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
 กจ.ถ.1-0026 บ้านพุน้อย - บ้าน
กระทะทอง ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค
 จงัหวัดกาญจนบุรี

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 12,670,000               12,670,000             



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย
 กจ.ถ.1-0039 บ้านพุถ่อง - บ้านนามกยุ
 ต าบลล่ินถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวัด
กาญจนบุรี

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดกาญจนบุรี

- - - - 14,990,000               14,990,000             

แผนงานที่ 4 
โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน 4 2 26,915,000 26,915,000 27,915,000              27,915,000               27,915,000               137,575,000          

โครงการสานสัมพันธ์การค้าการลงทุน
กบักลุ่มประเทศ CLMVT

4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

9,900,000 9,900,000                  9,900,000                  9,900,000                  9,900,000 49,500,000             

โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกบั
ประเทศเมียนมา

4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

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

โครงการงานวันพระบิดาการค้าไทย 4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

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

โครงการมหกรรมตลาดสินค้าประชารัฐ 4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

1,000,000 1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                  1,000,000 5,000,000              

โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้าและการ
พัฒนาประชารัฐ

4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

600,000 600,000                    600,000                     600,000                     600,000 3,000,000              

โครงการหอการค้าและสภา
อตุสาหกรรมแฟร์

4 2 องค์กรภาคเอกชน 
(หอการค้าไทย)

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

โครงการหนึ่งเอสเอม็อ ี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              

โครงการการร่วมมือกบัวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยมหดิล จงัหวัดกาญจนบุรี
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 และการฝึกอบรมที่ต้องการ รวมทั้งการ
ส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิในภาคอตุสาหกรรม

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

30,000 30,000                      30,000                      30,000                      30,000 150,000                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการการเปิดโลกนวัตกรรมและงาน
แสดงสินค้าอาเซียน : การสร้าง
นวัตกรรมและออกแบบสินค้า โดยการ
สนับสนุนการพัฒนาวิศวกรวิจยัของ
สถาบันการศึกษาในจงัหวัด

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

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

โครงการร่วมกบัส านักงานอตุสาหกรรม
จงัหวัดกาญจนบุรีในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการผลิตใหแ้กส่ถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยการจดั
ฝึกอบรมและจดัใหม้ีที่ปรึกษาเข้าไปให้
ค าแนะน าแกโ่รงงานต่าง ๆ

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

300,000 300,000                    300,000                     300,000                     300,000 1,500,000              

โครงการพัฒนาการบรรจหุบีหอ่เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม : จดัอบรมและช่วย
ออกแบบผลิตภัณฑ์

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

200,000 200,000                    200,000                     200,000                     200,000 1,000,000              

โครงการปรับแผนธุรกจิ SMEs 4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

1,000,000 1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                  1,000,000 5,000,000              

โครงการพัฒนาการจดัการโลจสิติกส์
และโซ่อปุทานธุรกจิสินค้าอตุสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกจิชายแดน

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

200,000 200,000                    200,000                     200,000                     200,000 1,000,000              

โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs ในภาคอตุสาหกรรม B2B 
ร่วมกบัสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

110,000 110,000                    110,000                     110,000                     110,000 550,000                 

โครงการศึกษาและจดัท าแนวทางการ
บริหารจดัการน้ าส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมอย่างบูรณาการที่
สอดคล้องกบันโยบายของภาครัฐ

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

125,000 125,000                    125,000                     125,000                     125,000 625,000                 



แผนงาน/โครงการ แหล่ง
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ

โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิและการ
ท่องเที่ยว "หอการค้า & สภา
อตุสาหกรรม แฟร์"

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

2,500,000 2,500,000                  2,500,000                  2,500,000                  2,500,000 12,500,000             

โครงการร่วมกบัภาครัฐและเอกชนใน
การจดัโครงการ “จบัคู่ธุรกจิ” ใน
จงัหวัดกาญจนบุรี

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

400,000 400,000                    400,000                     400,000                     400,000 2,000,000              

โครงการศึกษาดูงานและการประชุม
สัญจร (ต่างประเทศ)

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

800,000 800,000                    800,000                     800,000                     800,000 4,000,000              

โครงการศึกษาดูงานและการประชุม
สัญจร (ในประเทศ)

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

300,000 300,000                    300,000                     300,000                     300,000 1,500,000              

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา
เศรษฐกจิอย่างย่ังยืนในภูมิภาค : 
จดัการอบรมสัมนนาร่วมกบัสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)

4 2 องค์กรภาคเอกชน     
(สภาอตุสาหกรรม 
จงัหวัดกาญจนบุรี)

50,000 50,000                      50,000                      50,000                      50,000 250,000                 

ค่าใช้จา่ยในการบรหิารงานจงัหวัด
แบบบูรณาการ

10,000,000            10,000,000          10,000,000              10,000,000               10,000,000               50,000,000            

รวมทั้งสิ้น 1,224,430,625        2,516,922,758     3,869,088,125          10,008,910,656         4,603,793,125          23,278,897,277      



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
แนวทางการพัฒนา พฒันาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและท่ัวถึง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจร

และทั่วถึง 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี  (พ .ศ . 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย 11.2 การพัฒนาเด็กต้ังแต่
ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย (ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ – อายุ 5 ปี) ซึ่งถือ
เป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์  ภายใต้บริบทของประเทศที่ เปลี่ยนแปลงหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
54 วรรคสอง รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา 
ก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) สร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพคนช่วงปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี  ในทุกช่องทาง  
(2) บูรณาการความร่วมมือในการค้นหากลุ่มเด็กปฐมวัยของจังหวัด
กาญจนบุรีที่สงสัยว่ามีความบกพร่องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือน ามาสู่กระบวนการในการแก้ไขและฟ้ืนฟูต่อไป 
(3) สร้างความต่ืนตัวในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคน
ช่วงปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. คนต้ังครรภ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเข้าร่วมเครือข่ายสังคมแห่งการ
เรียนรู้ “ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์” ร้อยละ 50 
2. กลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีรายได้น้อยได้เข้าร่วมเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้“ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์” ร้อยละ 70 
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 90 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ศูนย์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนช่วงปฐมวัยที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ 
Kanchanaburi Smart Child 4.0    

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดต้ัง “ศูนย์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนช่วงปฐมวัย

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดกาญจนบุรี 
7,000 บาท 
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคน 
ช่วงปฐมวัย“ชุมชนคุณแม่เมืองกาญจน์” 
500,000 บาท 
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนช่วง
ปฐมวัยจังหวัดกาญจนบุรี 
14,000 บาท 
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแกนน าการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
1,261,600 บาท 
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 สร้างความต่ืนตัวและคุณแม่ต้นแบบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
117,400 บาท   
นางพิชญาภัค อารีรอบ 034-564005 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 1,900,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มผู้ต้ังครรภ์ได้รับการสร้างองค์ความรู้ในการต้ังครรภ์อย่างมีคุณภาพ 
จนกระทั่งการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
2. เด็กปฐมวัยของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประเมินพัฒนาการที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) จังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม
ต้ังแต่ต้ังครรภ์จนถึงการเลี้ยงดู และกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ได้รับการประเมิน
แล้วสงสัยว่ามีพัฒนาการบกพร่องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างทันท่วงที 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
แนวทางการพัฒนา สร้างพื้นท่ีการมีส่วนรว่มเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วมเพ่ือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ท้ังน้ีเน่ืองจากมีการ
พัฒนาความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์หลายสาขาที่มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกให้มีสุขภาพที่ดี จึงน ามาสู่ความ
ตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกก าลัง
กาย การเล่นกีฬา และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย และเพ่ิมปฏิสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมทุกระดับซึ่งหลาย
ประเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่า การเล่นกีฬาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดวิธีหน่ึงที่ช่วย
ให้ประชากรทั่วโลกสามารถเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตด้านสังคม และอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข ซึ่งประเทศชาติจะสามารถพัฒนาและเจริญก้าวหน้า
ได้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในประเทศอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกด้าน การส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ  และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 
เกิดการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และน้ าใจนักกีฬาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหา
สังคม ลดการเจ็บป่วยของคนในชาติ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
การส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
(2) เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสมรรถภาพ
ของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีให้ดีย่ิงข้ึน โดยใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
(3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับ
โอกาสในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
สร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาสู่การมีสุขภาพ
และสมรรถภาพที่ดี 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. การต้ังครรภ์ของประชากรในวัยเรียน/วัยรุ่น (อายุ 11-20 ปี )ลดลง  

ร้อยละ 50 
2. ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัด มิติด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
3. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 
4. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  
5. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอ 
เลาขวัญ หรืออ าเภอใกล้เคียงที่เหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก โครงการสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วมเพ่ือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เติมทักษะชีวิตวัยใส 
1,073,000 บาท 
นางวิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์    034-564005 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือการมีสุขภาพกายใจที่ดี 
4,000,000 บาท 
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 5,073,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) 1.ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น (อายุ 11-20 ปี) ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 600 
คน  
2.มีชมรม/ศูนย์วัยใสในสถานศึกษาหรือชุมชน ท่ีคอยช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาปัญหาวัยใส  
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในจังหวัด 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) 1. จ านวนการต้ังครรภ์ของประชากรในวัยเรียน/วัยรุ่น (อายุ 11-20 ปี) ลดลง 
2. ประชากรวัยเรียน/วัยรุ่น มีการพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
3. นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมมากข้ึน น ามาซึ่งรายได้จากการ
ท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด 
4. เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ เกิดกระแสเงินทุนหมุนเวียนภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
5. นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ประทับใจกิจกรรม และน าไป
บอกต่ออย่างแพร่หลายมากข้ึน 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
แนวทางการพัฒนา โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดแผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาคนตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเป็นกลุ่ม
ประกอบอาชีพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไป
พัฒนาและต่อยอดสู่สังคมและชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  มีอาชีพที่มั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รอ้ยละ 80 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการประกอบอาชีพผูสู้งอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส      

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความภาคภูมิใจและมคีวามสุขในคุณค่าของตน 
3,261,000 บาท 
นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ หมายเลขโทรศัพท์    034512452 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นวัตวิถีชุมชนสร้างสุข 
1,026,800 บาท 
นางเอมอร  บุตรแสงดี หมายเลขโทรศัพท์ 08 9902 1931 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 4,289,700 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) กลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 13 อ าเภอ 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) สร้างอาชีพยกระดับรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าร ิ
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสง่เสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดแผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาคนตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็น เพ่ือทราบถึงปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดาร 
(2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ครอบคลุมในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดาร 
(3) เพ่ือเน้นให้ประชาชนในท้องถ่ินทุรกันดาร หรืออ าเภอในพ้ืนที่
ท้องถ่ินทุรกันดารได้รับทราบข่าวสาร และนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
(4) เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานของจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาเร่งด่วนได้ส าเร็จลุล่วง 
(5) เพ่ือจังหวัดกาญจนบุรี มีการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
ในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดารได้อย่างทั่วถึง 
(6) เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และอุทยาน
แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการ   

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ประชาชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเยาชนไทย ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปี 2565 
2,401,200 บาท 
นางสาวทัศนาวดี เมยไธสง หมายเลขโทรศัพท์    0-89614-4189 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยกเมล็ดพันธ์ุ ประกอบครุภัณฑ์ 
1,600,000 บาท 
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 589233 ต่อ 
51019 
มณฑลทหารบกที่ 17 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างที่พักทหารพันธ์ุดี โครงการทหารพันธ์ุดีตามแนวพระราชด าร ิ
2,700,000 บาท 
พันเอก สรยุทธ  คัยนันทน์ หมายเลขโทรศัพท์  034 – 589233 ต่อ 
51019 
มณฑลทหารบกที่ 17    

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 17
ตามแนวพระราชด าริ 
3,400,000 บาท 
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ 034 – 589233 ต่อ 51019 
มณฑลทหารบกที่ 17 

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างส านักงานโครงการทหารพันธ์ุดี  มณฑลทหารบกที่  17  
ตามแนวพระราชด าริ 
1,700,000 บาท 
พันเอก สรยุทธ คัยนันทน์ 034 – 589233 ต่อ 51019 
มณฑลทหารบกที่ 17 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
มณฑลทหารบกที่ 17 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 11,801,200 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) 1. ร้อยละของอ าเภอมีการด าเนินงานชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  
และศูนย์เพ่ือนใจ TO  BE  NUMBER  ONE  เพ่ิมข้ึน  
2.ผู้ได้รับผลิตภัณฑ์และ ผู้เข้าเย่ียมชมและศึกษาหาความรู้ในโครงการ
ทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่  17  ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมี
ความพึงพอใจ 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) (1) ป้องกันปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเองและได้รับความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด  
(2) เยาวชนอายุ 10-24 ปี กล้าแสดงออก และมีพ้ืนที่ในการแสดงออก
ที่เหมาะสมกับวัย 
(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเกิดความ
สามัคคีในการร่วมมือและบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของจังหวัดในเยาวชน     
(4) ปัญหายาเสพติดในเยาวชนลดลง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดรักษาของรัฐ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี 
แนวทางการพัฒนา สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐและประชาชน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสังคมของภาครัฐและประชาชน 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเป็นประจ า ทุกปี ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด  ดังน้ันเพ่ือเป็นการติดตาม
และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวตรงกับความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากน้อยหรือไม่ อย่างไร 
และโครงการดังกล่าวท าให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/
หมู่บ้าน จริงหรือไม่ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการจัดท าโครงการดังกล่าว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
สามารถน าไปใช้พิจารณาทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดต่อไป 
(2) เพ่ือติดตามปัญหาอุปสรรค การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรี 
 (3) เพ่ือประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565   

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
300,000 บาท 
นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 5109 
ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี   

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชนแบบทีมบูรณาการ
400,200 บาท 
นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา หมายเลขโทรศัพท์ 034-564412 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความยุติธรรม น าความรู้สู่ชุมชน 
569,500 บาท 
นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา หมายเลขโทรศัพท์  034-510342 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี   
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 1,269,700 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) จังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานการติดตามประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) 1. ท าให้ทราบความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการ 
ของจังหวัด      
2. ท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ว่ามีผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ตลอดจนความพึงพอใจที่มี
ต่อโครงการ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อโครงการน้ี    

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  จากมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้เห็นชอบ
แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิต้ี
ระยะที่ 2 พ.ศ.2559 - 2564 ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  
1 สิงหาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ท าเนียบรัฐบาล และมี
ความเห็นเพ่ิมเติมให้จัดต้ังงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาการปนเปื้อนสาร
ตะกั่วบริเวณห้วยคลิต้ีให้ เป็นงบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือให้
สามารถติดตามการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างชัดเจน   
ซึ่งแผนการด าเนินงานฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ล าห้วยคลิต้ี บริเวณโรงแต่งแร่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 2) แผน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3) แผนด้านสุขภาพ 4) แผน
ด้านสังคมเศรษฐกิจ และ 5) แผนติดตามประเมินการด าเนินการ 
 ในด้านสุขภาพ อยู่ในแผนงานที่ 4 ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนหมู่บ้านคลิต้ี รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการได้รับ
สัมผัสสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพ จากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมในพ้ืน่ีหมู่บ้านค
ลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง 
(2) เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย และบูรณาการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. เด็กอายุ 0–15 ปี ในพ้ืนที่หมู่บ้านคลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง ได้รับ
การตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในเลือด ร้อยละ 90 
2. เด็กอายุ 0–15 ปี ในพ้ืนที่หมู่บ้านคลิ ต้ีบน หมู่บ้านคลิ ต้ีล่าง            
ที่ได้รับการตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในเลือด ได้รับการแจ้งผลเลือด
ร้อยละ 90 
3. เด็กอายุ 0–15 ปี ในพ้ืนที่หมู่บ้านคลิ ต้ีบน หมู่บ้านคลิ ต้ีล่าง              
ที่มี ระดับสารตะกั่ วในเลือดสูง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการรับสารตะกั่ว         เข้า
สู่ร่างกาย ร้อยละ 90 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
4. แผนการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปนเปื้อนสารตะกั่วหมู่บ้านคลิต้ี ปีงบประมาณ 
2566 – 2569 1 แผน 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านคลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง ต าบลชะแล 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เฝ้าระวัง คัดกรอง และสง่เสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การปนเปื้อนสารตะกั่วหมู่บ้านคลิต้ี ปีงบประมาณ 2565 
830,000 บาท 
นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 622982 - 3 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 830,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) (1) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพการ
ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งได้รับค าแนะน าพฤติกรรมในการด ารงชีวิตที่
เหมาะสมในชุมชน 
(2) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถดูแล และป้องกันตนเองในการลดการ
สัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) (1) เด็กอายุ 0 – 15 ปี ในพ้ืนที่เสี่ยงหมู่บ้านคลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง 
ได้รับการเผ้าระวังคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพพร้อมทั้งสื่อสารความ
เสี่ยงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่
ร่างกาย 
(2) ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงหมู่บ้านคลิต้ีบน หมู่บ้านคลิต้ีล่าง ได้รับการ
การส่งเสริมสุขภาพ และสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันรับสารตะกั่วเข้า
สู่ร่างกาย 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติท้ังจาก

ธรรมชาติและมนุษย์ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับ
การเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จากสถิติของกรมป่าไม้ พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ป่าไม้เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ จ านวน 7,501,233.33 ไร่ และเมื่อมี
การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนที่ป่าระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2562 พบว่า 
พ้ืนที่ป่าของจังหวัดกาญจนบุรีลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.34 (2560 -
2561) และ 0.04 (2561-2562) ตามล าดับ ดังน้ัน เพ่ือให้จังหวัด
กาญจนบุรีมี พ้ืนที่ป่าไม้ เ พ่ิมข้ึนเป็นเมืองที่ น่าอยู่ ซึ่ งจะส่งผลให้
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีข้ึนอย่างย่ังยืน จึงควรมี
การปลูกฝังประชากรมีจิตส านึก มีความตระหนักรู้ที่ ถูกต้องด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) จัดท าหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชด าริ 
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนว
พระราชด าริ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีทุกโรงเรียน 
3) เพ่ือปลูกฝังค่านิยม แนวคิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทุกโรงเรียน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. ร้อยละของโรง เรียนที่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชด าริ 
2. ร้อยละของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน 
ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชด าริ 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในจังหวัด
กาญจนบุรี ทุกโรงเรียน 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

ปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงคด้์าน
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

709,500 บาท 

นายอนันต์  กัลปป์ะ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9913 8659 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 709,500 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) 1) หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด าริจังหวัดกาญจนบุรี 
2) ประชากรในวัยเรียน/วัยรุ่นจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับความรู้ตาม
หลักสูตรมีความตระหนักรู้ และมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) 1) สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวพระราชด าริ  
2) โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตาม
แนวพระราชด าริ  
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข
และย่ังยืน 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา พฒันาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้าให้เพียงพอตามความเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้าให้เพียงพอตามความเหมาะสม 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  พื นที่บางพื นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ปานกลางถึงแล้งจัดเป็นประจ้าทุกปี ราษฎรในพื นที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ประสบกับปัญหาไม่มีแหล่งน ้าเพียงพอส้าหรับท้า
การเกษตรและอุปโภค - บริโภค  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือใช้เป็นแหล่งกระจายน ้าส้าหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรใน
พื นที่ 
(2) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมของราษฎรในพื นที่โครงการ 
(3) เพ่ือเพ่ิมแหล่งน ้าในการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชาวบ้านในพื นที่ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  เกษตรกรได้รับประโยชน์ 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาญจนบุรี 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างระบบส่งน ้าบ้านช่องกะเหรี่ยงถึงบ้านทุ่งนาคราช  ระยะ 2 
18,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยตามั่นตอนบน พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าหินเหล็กไฟ พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าท่าตะแคง พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้ายอดแก้ว พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยวังปลา พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าแปลงฝ้าย พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าห้วยตาสุข พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

5.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างฝายทดน ้าหนองตากล่อม พร้อมขุดลอกล้าห้วย 
15,000,000 บาท 
นายประศาสน์  สุขอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3456 4386 
โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

6.  หน่วยงานด าเนินงาน โครงการชลประทานกาญจนบุร ี

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 148,789,400 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) 1) ระบบส่งน ้า 
2) ฝายทดน ้า 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) ราษฎรในพื นที่ได้รับน ้าอย่างทั่วถึง  สามารถบรรเทาภัยแล้งในพื นที่ได้ 
และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรในเขตพื นที่โครงการ ท้าให้ฐานะความ
เป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื นที่โครงการดีขึ น3) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุขและย่ังยืน 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การท าเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพ
และความปลอดภัยของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  รวมทั้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนซึ่งสอดคล้องกับกระแส
ความสนใจของโลกในปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีจึงมียุทธศาสตร์ในการ
เพ่ิมความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในพ้ืนที่ ซึ่งการจะได้การรับรองจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐานต่างๆ โดยสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทยล่าสุดน้ัน มีพ้ืนที่
ได้รับรองมาตรฐานเพียง     ร้อยละ 0.29 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
พร้อมในการท าการเกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  แต่
เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีพบปัญหาจากการไม่มีเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
จึงไม่สามารถขอการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ได้  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการรับรู้การผลิตพืชอินทรีย์และ
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
(2) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี 
(3) เพ่ือพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่ง
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานและการพัฒนาด้านการตลาด 100 ราย 
2. เกษตรกรผู้ผลิตเงาะทองผาภูมสิามารถเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน 20 ราย 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบรุี อ าเภอศรีสวัสด์ิ 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี
5,204,600 บาท 
นายอัครภูมิ  สมแสง หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564267 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัด  
1,749,900บาท 
นายเสียง ศักด์ิพิสิษ หมายเลขโทรศัพท์ 034-516894-5 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สานสัมพันธ์พลัง"บวร" เพ่ือความย่ังยืนของสัตว์น้ าในชุมชน 
3,834,900 บาท 
นายวรรณนัฐ หิรัญชุฬหะ หมายเลขโทรศัพท์ 034-564302 
ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการเกษตรในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัด
กาญจนบุรี 
844,400 บาท 
นายอัครภูมิ  สมแสง หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564267 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   
ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 11,633,800 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเพ่ือเข้าสู่การผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค 
อีกทั้งยังสามารถรักษามาตรฐานการผลิตเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้บริโภค 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) 1. มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตร : เงาะทองผาภูมิ เพ่ิมสูงข้ึน 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดมีคุณภาพได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภค 
2. ตลาดจ าหน่ายสินค้าการเกษตร มีเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคและเป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของ
เกษตรกรของจังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพ่ิมผลผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ ลดค่าใชจ้่ายในครัวเรือน 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงฟืน้ฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงฟ้ืนฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเท่ียวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

 รัฐบาลได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้ความส าคัญ
ประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีประเด็นท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียว การท าการตลาด 
และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 จากศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับสูง ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคล 
ศิลปะวัตถุ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า และศาสนสถานที่ส าคัญๆ ในท้องถ่ิน
ต่างๆ และเรื่องเล่าท่ีอธิบายความเป็นมาของความเชื่อและพิธีกรรมในท้องถ่ินต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเล่าของคนเมืองกาญจน์ในมุมมองใหม่จาก
คนเมืองกาญจนบุรีที่เสี่ยงจะสูญหายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย          
2) เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า “ชาวกาญจน์” สร้างการรับรู้และดึงดูด
นักท่องเท่ียวตามรอยเรื่องเล่า 
3) เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการน าทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนมาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สืบทอดเรื่องเล่าขาน 
ต านาน ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทย วิถีชีวิตของชุมชน ให้คงอยู่สืบไป 
4) เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการให้เป็นผู้แนะน าด้านความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมช่วยผู้สูงอายุให้มีอาชีพ มี
รายได้มีกิจกรรมทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5) เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากข้ึน และ
ยกระดับรายได้จากการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. จ านวนรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ิมข้ึน 5% 
2. จ านวนนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ิมข้ึน 3% 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  บริเวณพ้ืนที่ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก  

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องเล่า “ชาวกาญจน์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9,250,000 บาท 
นางจริญญา จักรกาย หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 818797 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ 
33,020,000 บาท 
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
4,000,000 บาท  
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ าแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2564 
10,000,000 บาท 
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กระตุ้นการท่องเท่ียวแบบวิถีคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ 
4,000,000 บาท 
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กระตุ้นการท่องเท่ียวจังหวัดด้วยเครื่องมือดิจิทัลวิถีใหม่แบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ 
5,000,000 บาท 
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา Sport Tourism 
3,000,000 บาท 
นางสาวกิรดา ล าโครัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 520335 ต่อ 301 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 

5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด” 
ครั้งที่ 23 
500,000 บาท 
นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี หมายเลขโทรศัพท์ 034-581236 กด 106 
ที่ท าการปกครองอ าเภอบ่อพลอย 

5.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการอ านวยความสะดวกและการบริการนักท่องเท่ียว 
2,522,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
 

ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเท่ียวพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร  
อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ บริเวณน้ าตกห้วยแม่ขมิ้น 



หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4,096,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการนักท่องเท่ียว 
ในพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี   
1,432,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างโรงซักรีด พร้อมครภุัณฑ์ประกอบอาคาร เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
นักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวัดกาญจนบุรี 
1,244,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา บริเวณน้ าตกห้วยแม่ขมิ้น   
1,232,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวน้ าตกจ๊อกกระด่ิน   
2,724,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ 
257,000.00 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงไฟส่องสว่างและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมาย
บริเวณถ้ าธารลอดน้อย  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 
8,400,000  บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิทศัน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท่องเท่ียว พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์   
7,800,000 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.17 กิจกรรมหลักที่ 18 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดต้ังตลาดน้ าบ้านดอนเตาอิฐ (ข่วงหมั่น ขวัญยืน) ต าบลรางหวาย  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
6,000,000 บาท 
นายธนณัฎฐ์  ศรีสันต์ หมายเลขโทรศัพท์ : 034-579-246 
ที่ว่าการอ าเภอพนมทวน 



หัวข้อ รายละเอียด 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ท าการปกครองอ าเภอบ่อพลอย 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 104,477,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) 1) ได้สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องเล่า “ชาวกาญจน์” จ านวน 3 หัวข้อ เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เข้ามาศึกษาดูงานจังหวัด
กาญจนบุรี และนักท่องเท่ียวทั่วไปที่สนใจ 
2) ผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เรื่องราวเล่าขานจากประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี 
มีงานท า และสามารถอ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) 1) จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ มีเรื่อง
เล่าขาน ต านานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้อย่างย่ังยืน   
2) ผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ มีอาชีพ มีรายได้ เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
3) นักท่องเท่ียวเกิดความเชื่อมั่นและเดินทางมาท่องเท่ียวมากข้ึน และยกระดับ
รายได้จากการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวก 

แก่นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

 นักท่องเท่ียว และผู้สัญจรเส้นทางในโครงข่ายทางหลวงชนบทกาญจนบุรีมี
จ านวนมาก เส้นทางเหล่าน้ีเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
หลายแห่ง ทั้งน้ียังมีการขนส่งสินค้าทั้งของอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตร
เป็นจ านวนมาก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวให้มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
(2) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้สัญจร ในเส้นทางน้ี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. นักท่องเท่ียว เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ถนนโครงข่ายในสายทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนสาย กจ.4088 แยก ทล.3272 – บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี  
14,500,000  บาท 
นายอะนันธ์  ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597 
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี   

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขยายผิวจราจรเข้าแหล่งท่องเท่ียวบ้านนามกุย  อ าเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบุรี
26,200,000  บาท 
นายอะนันธ์  ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597 
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี   

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ บนสายทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี 
13,890,000  บาท 
นายอะนันธ์  ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597 
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี   

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ     
257,000.00 บาท 
นายสินธพ  โมรีรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3451 4910 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมห้วยลิ่นถ่ินและสร้างแหล่งเรยีนรู้ ความยาวไม่น้อยกว่า 
200 เมตร หมู่ที่ 4 ต าบลลิ่นถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7,500,000 บาท 
นายประหยัด  ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

 5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 

    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมห้วยลิ่นถ่ินพร้อมปรับปรุงภูมทิัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านลิ่นถ่ิน 
ต าบลลิ่นถ่ิน อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
7,500,000 บาท 
นายประหยัด  ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 
 

    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าแม่กลองพร้อมปรับภูมทิัศน์บริเวณจวนผู้ว่า
ราชการจงัหวัดกาญจนบุรี  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
9,500,000 บาท 
นายประหยัด  ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

 5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 

    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมบึงบัว ดงบัว พร้อมปรับภูมิทศัน์ ต าบลท่ามะขาม  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
12,500,000 บาท 
นายประหยัด  ตะคอนรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 564195 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี   
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 91,590,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของธุรกิจ และผู้สัญจรทั่วไป เดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการผลิตและตลาด และพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตและตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการทุกระดับ 

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

 กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจในประเทศและสร้างรายได้เพ่ือให้หลุดพ้นกับดักรายได้ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  เทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์  และการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา
คนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เพ่ือให้เกิดการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า 
การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) สร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
(2) ประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก 
(3) สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการขายสินค้า ไม่ต่ ากว่า 
2. ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถจับคู่ธุรกิจได้ อย่างน้อย 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน : มีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี / ภูมิภาคอื่น นอกจังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

พัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี 
5,000,000 บาท 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นายผกายเนต์ิ  เล่งอี้ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564293 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาการตลาดบน platform (e-commerce) 
1,136,000  บาท 
นายผกายเนต์ิ  เล่งอี้ หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 564293 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 6,136,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output)   - ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  - ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) ผู้ประกอบการ/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง และเกิดการหมุนเวียนด้าน
เศรษฐกิจ 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ

ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย  
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของ 
ผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย  

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการพัฒนาที่ 11 
ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยท างานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับ
ประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรมการท างานที่
พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความ 
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น ผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับวัยท างานผ่าน
ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ อุตสาหกรรม
บริการยานยนต์ในจังหวัดกาญจนบุรี  
(2) เพ่ือการพัฒนาก าลังแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. จ านวนก าลังแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
2. จ านวนแรงงานนอกระบบที่สมัครได้รับการข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้ประกันตนเพ่ิมข้ึน ร้อยละของค่าเป้าหมายส านักงานประกันสังคม 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  สถานประกอบการ โรงแรม อาคารส่วนราชการ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองและมีหลกัประกันทางสังคม
2,322,000 บาท 
นางธารทิพย์  รักษ์สุจิตรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-516099 
ส านักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดป ี2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 2,322,000 บาท 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



หัวข้อ รายละเอียด 
9.  ผลผลิต (Output) ก าลังแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1,300 คน ได้รับการคุ้มครองและ

ส่งเสริมการมีอาชีพมีงานท า มีความปลอดภัย และมีหลักประกันความมั่นคงในการ
ท างาน 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) ก าลังแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการสร้างระบบและรากฐานการด าเนินงาน
ด้านแรงงาน ท่ีมีความย่ังยืนและเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการเตรียมความพร้อม 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะฝีมือจะส่งผลต่อมิติต่างๆ ดังน้ี 
 (1) มิติด้านเศรษฐกิจก าลังแรงงานมีศักยภาพมากข้ึนท าให้ผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม
บริการยานยนต์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ของผู้ประกอบกิจการ 
อัตราการบรรจุงานเพ่ิมข้ึน ลดสภาพการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจใน
ระดับจังหวัดและระดับภาคดีย่ิงข้ึน  
 (2) มิติด้านสังคม ก าลังแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพ มีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงจากการท างาน มีความ
ปลอดภัยในการท างาน ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 



 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 5 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเท่ียว และการ

ขยายตัวของเมือง 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้า  
การท่องเท่ียว และการขยายตัวของเมือง  

2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรเส้นทางน้ีมีจ านวนมาก เส้นทางน้ี
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ท้ังน้ียังมีการขนส่งสินค้าท้ัง
ของอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียว ให้มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
(2) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้สัญจร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย  1. นักท่องเท่ียว เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และผู้สัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของธุรกิจ ประชาชนในพ้ืนที่ 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง กจ.6043 น้ าตกเอราวัณ - น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น ต. แม่กระบุง อ. 
ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุร ี
9,900,000 บาท 
นายอะนันธ์  ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597 
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แก้ไขคอสะพานทรุดตัว ถนนสาย กจ.4029 แยก ทล.3089 – บ้านหวายเหนียว  
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
4,500,000 บาท 
นายอะนันธ์  ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597 
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงทางเพ่ือความปลอดภัย ถนนสาย กจ.4042 แยก ทล.3436 – บ้านท่าขนุน  
อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
21,000,000 บาท 
นายอะนันธ์  ทองเสนอ หมายเลขโทรศัพท์ 034 600 597 
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นป ี 2564 (1 ต.ค. 2564) สิ้นสุดปี 2565 (30 ก.ย. 2565) 

8.  งบประมาณ 35,400,000 บาท 

9.  ผลผลิต (Output) เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของธุรกิจ และผู้สัญจรทั่วไป เดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึน  

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 



 
 

 
 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551   

จังหวัดกาญจนบุรี 
--------------------- 

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
 มอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด

ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

 มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอืน่ ท าการศึกษา
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีประสานงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

 ด าเนินการอื่นตามท่ี ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ............................................ 

  

2) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังท าการอยู ในจังหวัด 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ัง ผูแทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 23 และมาตรา 24 แห ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

  

3) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

 

ข้ าพ เ จ้ าขอรั บรองว่ า  ข้ อความดั งก ล่ าวข้ า ง ต้ น เป็ นความจริ ง ทุ กประการ  ท้ั งนี้ ไ ด้ แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 
 (ลงช่ือ)............................................................ 

       (นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ) 

       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) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา เ มื อ งน่ า อ ยู่  เ กษต รปลอดภั ย  
การท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตก 

เ มื อ ง น่ า อยู่  เ กษ ตรปลอดภั ย  
การท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตก 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
1.ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
2. รายได้ของครัวเรือนในจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประชาชน 
ท้ังประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 
3. ระดับความรู้ ด้านดิ จิทัลของ
ประชากรผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
การทดสอบท่ีก าหนด ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของประชากรเป้าหมาย
เข้าถึง สวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม ร้อยละ 50 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
ร้อยละ 70 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
1. ร้อยละของประชากรเป้าหมาย
ไ ด้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
ก าหนด ร้อยละ 100 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระ ดับชา ติขั้ นพื้ น ฐาน  ( ONET) 
เพิ่มขึ้นปีละ 5% 
3. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม 
ลดลง ปีละ 5% 
4 .  ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ด้ า น ดิ จิ ทั ล 
ของประชากร ผ่าน เกณฑ์ตาม
มาตรฐานการทดสอบท่ีก าหนด 
ร้อยละ 50 
5. สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้น
ความยากจน ลดลง ปีละ 1% 
 

 

 
เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เช่ือมโยง 
และแสดงถึง
ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
1. ปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่าง
ถูกต้อง น้ าเสีย สารเคมีปนเปื้อน 
ในแหล่งน้ า ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมและกฎหมายผังเมือง
ต่อจ านวนเรื่องร้องเรียน (รวมถึง
การจัดระเบียบแพ) ร้อยละ 100 
3. สัดส่วนผู้ประกอบการท่ีใช้เทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (รวมถึงเรือน
แพ และภาคเกษตร) ร้อยละ 50 
4. จ านวนผู้ประกอบการด้านการ
จัดการขยะรายใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 5 ราย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
1. ปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
2. สัดส่วนปริมาณอ้อยสดต่ออ้อย
ไฟไหม้ 2.5 เท่า 
3.  ร้อยละของจ านวนโรง งาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง 
ตามกฎหมาย ร้อยละ 90 
4. อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
ป่าไม้ในจังหวัด 0% 
 
 
 

 

 
เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เช่ือมโยง 
และแสดงถึง
ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
1. รายได้ที่แท้จริงสุทธิต่อคนต่อปีของ
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
2. ผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการ Smart Famer  
มี รายได้ ไม่ ต่ าก ว่ า 180 ,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี จ านวน 13 ราย 
3. สัดส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรที่ขายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
ร้อยละ 100 
4. จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรี ย์และสินค้ า เกษตรปลอดภัย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
5. จ านวนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
1. รายได้ท่ีแท้จริงสุทธิต่อคนต่อปี
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
2. จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้นปีละ 50 ราย 
3. จ านวนผู้รับซื้ อ สินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น 
ปีละ 10 ราย 

 
เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เช่ือมโยง 
และแสดงถึง
ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา 

 

 



 
 

 
 

 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  7 
2. ร้อยละของแรงงานในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวมีความสามารถส่ือสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 
3. จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไป
ท่องเท่ียวชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
4. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวใหม่เพิ่มขึ้น 
( ร ว ม  man-made destination 
ของท้ังรัฐและเอกชน) 1 แห่ง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
1.  รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
เพิ่มขึ้น ปีละ 5% 
2. ร้อยละของบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวมีความสามารถส่ือสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
3. จ านวนแหล่งท่อง เท่ียวใหม่  
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
4. สัดส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ท่ีประสบอุบัติเหตุ เป้าหมาย 0 % 
5. สัดส่วนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ท่ีประสบอาชญากรรม เป้าหมาย 0% 

 
เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เช่ือมโยง 
และแสดงถึง
ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
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 
และโครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
พั ฒ น า เพิ่ มขึ้ น  (เช่ื อมโครงการ 
connectivity) ร้อยละ 30 
3. สัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีมี
ความสามารถ ค้าขายในตลาด
ออนไลน์ ร้อยละ 50 
4. มูลค่าสินค้า otop ท่ีขายผ่าน 
otop traders เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
1. อัตราการขยายตัวของการค้า
ชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) 
ร้อยละ 3.0  
2. จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การพัฒนา ศักยภาพให้ อยู่ บน 
digital platform ร้อยละ 50 
3. จ านวน otop traders ท่ีได้รับ
การพัฒนา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
4. เส้นทางคมนาคมท่ีไ ด้รับการ
พัฒนาตามท่ีได้รับการร้องขอจาก
ประชาชน ร้อยละ 30 
 
 

 

 
เพื่อให้ตัวชี้วัด
สอดคล้อง เช่ือมโยง 
และแสดงถึง
ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของ
ประเด็นการพัฒนา 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 

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

แผนพัฒนาจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดี 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  
ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ 
และการท่องเท่ียวคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ และการค้า
ชายแดน 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดี 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  
ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามอัตลักษณ์ 
และการท่องเท่ียวคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  
ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน 
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ และการค้า
ชายแดน 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
1. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1,000,000 

2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 700,000 
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
2,000,000 

4. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 
18 วรรคส่ี ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

300,000 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5,000,000 
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินการตามแผน 

500,000 

7. การติดตามประเมินผล 500,000 
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
- 

 รวมทั้งสิ้น 10,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

ภาคผนวก ค 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน/หมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้น าชุมชนมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 123 
ราย และจากผู้น าหมู่บ้านมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 880 ราย รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 1,003 ราย 
 

ตารางที่ 1.99  จ านวนผู้น าท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภทผู้น าและอ าเภอ   
 

อ าเภอ 
ประเภทผู้น า 

รวม ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน 
รวม 
เมือง 
ไทรโยค 
บ่อพลอย 
ศรีสวัสด์ิ 
ท่ามะกา 
ท่าม่วง 
ทองผาภูมิ 
สังขละบุรี 
พนมทวน 
เลาขวัญ 
ด่านมะขามเต้ีย 
หนองปรือ 
ห้วยกระเจา 

1,003 
110 
61 
94 
36 

158 
110 
47 
23 

112 
95 
43 
47 
67 

 123 
15 
8 

16 
3 

18 
14 
3 
3 

20 
13 
2 
2 
- 

 880 
95 
53 
78 
33 

140 
96 
44 
20 
92 
82 
41 
39 
67 

 

   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของผู้น าชุมชน จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      สวน

สุนันทาออกไปสัมภาษณ์ข้อมูลยังผู้น าชุมชนต่างๆ  ส าหรับผู้น าหมู่บ้าน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย  นายอ าเภอ  
ปลัดอ าเภอ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมกันช้ีแจงวิธีการบันทึกแบบข้อถาม  พร้อมท้ังมอบแบบข้อถามให้กับผู้น าหมู่บ้านบันทึก
ข้อมูล และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ตรวจแบบ ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด 
  
 
 
 

1. คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 
 



 
 

 
 

 

 

2. การส่งแบบสอบถาม 
รวบรวมแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและน าส่งภายในวันท่ี 10 กันยายน 2560 
 

3. การเสนอผล 
เสนอผลการส ารวจในระดับจังหวัด  ในรูปของร้อยละ 
 

4. สรุปผลการส ารวจ 
4.1 ข้อมูลผู้ตอบสัมภาษณ์ 

ในการส ารวจครั้งนี้มีผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน เป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ เพศชายร้อยละ 88.3 และเพศหญิงร้อยละ 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 ปีข้ึนไป ร้อยละ 3.7 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 48.5 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.8 ระดับปวช. ปวส.  ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และ
อื่นๆ ร้อยละ 9.4 

 ส าหรับในด้านสถานภาพการท างานของผู้ตอบสัมภาษณ์ พบว่าเป็นเกษตรกร ร้อยละ 61.2 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 23.5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.8 รับจ้างท่ัวไป /กรรมกร  ร้อยละ 5.6  พนักงาน / ลูกจ้าง
เอกชน และแม่บ้าน / ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 1.8  และ 1.1 ตามล าดับ ในส่วนของรายได้ของครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 
(รายได้ท่ีเป็นตัวเงินเฉล่ียในรอบ 12 เดือน) มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ท่ีมีรายได้  3,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 26.8  ผู้ท่ีมี
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีร้อยละ 25.3 เป็นผู้ท่ีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 22.6  และเป็นผู้ท่ีมีรายได้ 
20,001 บาทขึ้นไป มีร้อยละ 19.2 

 
 

 ตารางที่ 1.100  อัตราร้อยละของผู้น าชุมชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ และการศึกษา 
ผู้น าชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

เพศ 100.0 
       ชาย 88.3 
        หญิง 11.7 
อายุ  20 - 29 ป ี 3.0 

       30 – 39 ปี 21.3 
       40 – 49 ปี 39.3 
       50 – 59 ปี 32.7 
       60 ปีข้ึนไป   3.7 
การศึกษา  
       ไม่ได้รับการศึกษา 0.3 
        ประถมศึกษา 41.8 
        มัธยมศึกษาตอนต้น 23.0 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย 25.5 



 
 

 
 

 

 

ผู้น าชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
        ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา 5.1 

        ปริญญาตรี 3.9 
        สูงกว่าปริญญาตรี 0.3 

        อื่น ๆ 0.1 
สถานภาพการท างาน  
        ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.8 
        พนักงาน /ลูกจ้างเอกชน 1.8 
        ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 23.5 
        เกษตรกร 61.2 
        รับจ้างทั่วไป/กรรมกร 5.6 
        แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 1.1 
        อื่น ๆ ระบุ      1.0 
รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน  
        น้อยกว่า  3,001     บาท 6.4 
        3,001 - 5,000      บาท 26.8 
        5,001 - 10,000    บาท 25.3 
        10,001 - 15,000  บาท  14.1 
        15,001 - 20,000  บาท 8.5 
        20,001 - 25,000  บาท 5.2 
        25,001 - 30,000  บาท 4.8 
         มากกว่า   30,000   บาท 9.2 

 
 




